
 

 

 
 

                                                                       ПРАВОВИЙ БЮЛЕТЕНЬ ДАНСЬКОЇ РАДИ: Випуск 45 

                                                                                                                                      Жовтень 2019 
 

 

1. Командуючий Об’єднаних Сил Оголосив Про Введення «Жовтого» Режиму У Зонах Безпеки 
 

Контекст: Операція Об'єднаних Сил (ООС)
 1

 прийшла на зміну «АТО» у квітні 2018 року, проте 

її правове регулювання почало формуватися раніше – у січні 2018 року, із прийняттям Закону 

України № 2268.
2
 Зазначений закон ввів поняття «зони безпеки», яке обозначає прилеглі до 

районів бойових дій зони, у яких діє «особливий порядок». Цей особливий порядок передбачає 

можливість наділення задіяних в ООС осіб спеціальними повноваженнями. 28 квітня 2018 року 

Міністерство оборони України повідомило на своєму офіційному сайті про те, що в таких зонах 

діятимуть режими безпеки: «зелений», «жовтий» і «червоний». Зазначені режими відрізняються 

за обсягом повноважень, яким можуть наділятися задіяний в ООС персонал та умовами 

перебування у зонах безпеки осіб, не задіяних в ООС. Межі зон безпеки визначаються 

Головнокомандувачем Збройних Сил України. 

 

Розглянуті Зміни: Відповідно до наказу Командувача Об'єднаних Сил, починаючи з 28 жовтня 

2019 року у деяких районах Луганської та Донецької областей діє «жовтий» режим безпеки. Сам 

наказ, однак, не опублікований. За таких обставин, аналіз наводиться на основі інформації, 

опублікованої на офіційному сайті Міністерства оборони України 

 

Межі Зон Безпеки: 
 

Зазначені нижче особливості 

«жовтого» режиму будуть діяти 

лише у межах зон безпеки: на 

територіях Луганської та Донецької 

областей, прилеглих до районів 

бойових дій і визначених 

Головнокомандувачем Збройних Сил 

України. При введенні ООС у квітні 

2018 року Міністерство оборони 

України повідомило про наступні 

межі зон безпеки (див. праворуч у 

жовтому кольорі; мапа побудована 

Данською Радою виходячи із 

інформації, розміщеної 

Міністерством оборони). 
 

                                                      
1
 Операція Об'єднаних Сил - правовий режим, який замінив режим 'ATO' у квітні 2018 року. ООС визначає 

правові підстави для урядової збройної операції на сході України і передбачає посилення впливу Збройних Сил 

України (а не Служби безпеки України) в організації операції. Для додаткової інформації про ООС див. 

Правовий бюлетень Данської Ради, Випуск 25: Квітень 2018 – секція 2. 
2
 Для додаткової інформації про Закон № 2268 «Про особливості державної політики щодо забезпечення 

державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях» см. 

Правовий Бюлетень Данської Ради, Випуск 22: Січень 2018 - секція 1. 

http://www.mil.gov.ua/news/2018/04/28/osoblivij-poryadok-shho-bude-diyati-z-ogoloshennyam-pochatku-provedennya-operaczii-obednanih-sil-na-teritorii-doneczkoi-ta-luganskoi-oblastej/
http://www.mil.gov.ua/news/2019/10/30/v-rajoni-provedennya-operaczii-obednanih-sil-nakazom-komanduvacha-obednanih-sil-vvedeno-rezhim-zhovtij/
http://www.mil.gov.ua/news/2018/04/28/osoblivij-poryadok-shho-bude-diyati-z-ogoloshennyam-pochatku-provedennya-operaczii-obednanih-sil-na-teritorii-doneczkoi-ta-luganskoi-oblastej/
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/drc-legal-alert-april-2018-юридичний-інформаційний-бюлетень-юридический
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/ukraine-legal-alert-drc-january-2018-юридичний-інформаційний-бюлетень
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У рамках «жовтого» режиму у зонах безпеки можливі такі заходи: 
 

 

Спец. повноваження військовослужбовців та співробітн. 

правоохоронних органів, залучених до ООС: 
 

 

 Застосовувати, у разі крайньої необхідності, зброю і 

спеціальні засоби до осіб, які вчинили або вчиняють 

правопорушення чи перешкоджають виконанню 

законних вимог залучених до ООС осіб; 
 

 Перевіряти документи, що посвідчують особу, а у 

разі їх відсутності – затримувати особу до її 

ідентифікації; 
 

 Здійснювати особистий огляд і огляд майна, 

включаючи транспортні засоби і вантажі; 
 

 Проникати до житла та в інші приміщення, а також 

на земельні ділянки; 
 

 За певних умов,
3
 тимчасово обмежувати або 

забороняти рух транспорту і пішоходів, 

евакуйовувати їх з певних ділянок; використовувати 

у службових цілях транспортні засоби підприємств, 

установ та організацій (за рядом винятків). 

 

 

 Обмеження, які можуть                     

накладатися на осіб щодо:  
 

 

 

o В'їзду / виїзду на (з) території 

проведення ООС (можливе за 

умови отримання дозволу); 
 

o Зберігання, використання і 

перевезення зброї та боєприпасів, у 

тому числі вогнепальної, холодної 

та пневматичної зброї;  
 

o Польотів безпілотних і 

легкомоторних літальних апаратів; 
 

o Проведення фото- та відео-зйомки; 
 

o Проведення туристичних 

екскурсій, походів, рибалки і 

полювання; 
 

o Відвідування лісових масивів та 

окремих районів місцевості. 
 

 

Часові рамки і контекст: У повідомленні Міністерства оборони не зазначена конкретна дата 

закінчення дії «жовтого» режиму безпеки. Відповідно до заяв прес-служби ООС, «жовтий» режим 

введений у зв'язку із підвищенням активності розвідувально-диверсійних груп у регіоні. У той же час, 

воно збігається з проведенням розведення військ у районах бойових дій. 
 

Оцінка відповідності можливого обмеження прав Конституції: Конституція України чітко 

встановлює, що конституційні права – які включають, у тому числі, право на недоторканність житла 

– не можуть бути обмежені, окрім як у разі введення воєнного чи надзвичайного стану. Жоден із цих 

правових режимів сьогодні в Україні не діє.
4
 

 

2. Кабінет Міністрів Повідомив про Затвердження Адміністративної Процедури Реєстрації 

Фактів Народження та Смерті на Непідконтрольній Території 
 

Згідно із розміщеною на сайті Кабінету Міністрів інформацією, 23 жовтня 2019 року уряд 

затвердив адміністративну процедуру визнання документів, що встановлюють факти народження 

та смерті на непідконтрольній території. Станом на 30 листопада 2019 року, текст постанови не 

був опублікований. 
 

                                                      
3
 У повідомленні не конкретизовано, про які саме умови йдеться. 

4
 З 26 січня 2015 року в Луганській і Донецькій областях введений режим надзвичайної ситуації. Зазначений 

режим передбачає ряд заходів, що застосовуються виключно у порядку цивільної оборони. Цей режим не є 

тотожним режиму надзвичайного стану і не допускає обмеження конституційних прав. 

https://www.kmu.gov.ua/news/kabmin-sproshchuye-reyestraciyu-faktiv-narodzhennya-ta-smerti-na-timchasovo-okupovanih-teritoriyah
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На сайті Кабінету Міністрів України вказана наступна інформація: 
 

 Адміністративна процедура була розроблена на виконання Закону № 2268. Відповідно до 

нього, всі видані на непідконтрольній території акти є недійсними і не створюють правових 

наслідків – крім документів, які встановлюють факти народження та смерті на 

непідконтрольній території.
5
 

 

 Розгляд органами державної влади таких документів не означає визнання суб'єктів, які їх видали. 
 

Адміністративна процедура буде здійснюватися спеціально створюваними комісіями. Ці комісії 

будуть мати «інструменти для того, щоб за кожним зверненням з’ясувати дійсні обставини 

справи». За результатами розгляду, комісії будуть видавати висновок, на підставі якого 

заявник(ця) зможе зареєструвати відповідний факт народження чи смерті в органі державної 

реєстрації актів цивільного стану (РАЦС). 

 

3. Парламент Виділив Додаткові 500 Мільйонів Гривень на Програму «Доступне Житло» і 

Нову Програму Іпотечного Кредитування Переселенців і Ветеранів 
 

31 жовтня 2019 року Парламент затвердив Закон № 265-IX, який вносить зміни до державного бюджету 

на 2019 рік. Закон передбачає виділення 500 млн. гривень на: 
 

Програма 
 

Контекст 
 

«Доступне 

житло»: 

дод. 300 

млн. грн. 

 

Адміністрування програми та її походження: 
 

 Одна із програм, які адмініструються «Державним фондом сприяння 

молодіжному житловому будівництву» (Фонд); 
 

 Затверджена у 2009 році для підтримки будівельної галузі та забезпечення 

доступним житлом, для громадян, які його потребують. Програма була змінена у 

2017 році задля включення до неї переселенців і ветеранів. 

 

Умови програми: 
 

 Покриває 30% вартості житла – або 50%, якщо учасник програми є переселенцем 

або ветераном; 
 

 Решта вартості житла повинна бути оплачена учасником програми; 
 

 Максимальна вартість житла, доступного у рамках програми, визначається 

відповідно допостанови Кабінету Міністрів № 819 від 10 жовтня 2018 року. 

 

Критерії участі в програмі і формування черги: 
 

 Програма доступна для: 
 

o Осіб, які перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення 

житлових умов (які відповідають переліку додаткових критеріїв, 

встановлених для вступу до цієї програми); 
 

o Осіб, які не мають у власності житла протягом останніх трьох років; 
 

o Осіб, єдине житло у власності яких не перевищує 13,65м
2
; 

 

o З 2017 року – для переселенців, які не мають у власності придатного для 

проживання житла на підконтрольній території. 

                                                      
5
 Для додаткової інформації про Закон № 2268 див. Правовий Бюлетень Данської Ради, Випуск 22: Січень, 

2019 – секція 1. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/265-IX
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/819-2018-%D0%BF#n115
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/ukraine-legal-alert-drc-january-2018-%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B1%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C
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 Місячний дохід сім'ї учасника(ці) програми на одного члена сім’ї не може 

перевищувати трикратного розміру середньої заробітної плати у регіоні;
6
 

 

 Черга на отримання житла формується виключно за критерієм часу подачі 

заяви. Програма не передбачає пріоритетного права участі ні для переселенців, 

ні для ветеранів. 

 

«Доступне житло» у цифрах:7
 

 

 За 2018 рік 339 сімей отримали допомогу у придбанні житла; 
 

 У рамках всіх житлових програм, що адмініструються Фондом, всього за 

2018 рік було профінансовано придбання 751 одиниці житла (із них 339 – у 

рамках «Доступного житла»). У 208 випадках вигодонабувачами є 

переселенці, у 238 інших випадках – ветерани; 
 

 Станом на 2019 рік, черга на програму становить понад 9 400 осіб (з яких 6 

673 – переселенці). 

 

Для додаткової інформації про програму «Доступне житло» див. Правовий бюлетень 

Данської Ради, Випуск 18 (секція 1) і Випуск 32 (секція 1). 
 

 

Нова 

програма 

довго строк. 

кредитів для 

переселенців і 

ветеранів:  

200 млн. грн. 

 

Умови Програми: 
 

 Правове оформлення програми не завершене: Кабінет Міністрів 

повідомляє про затвердження порядку надання пільгових 

довгострокових кредитів, однак станом на 2 грудня 2019 року цей 

порядок не опублікований; 
 

 У пояснювальній записці до Закону № 265-ІХ зазначено, що програма 

буде спрямована виключно на переселенців і ветеранів; 
 

 Кабінет Міністрів повідомляє, що кредит буде надаватися учасникам 

програми на термін до 20 років при процентній ставці 3% на рік; 
 

 Прийом заявок на участь у програмі здійснюється з 3 грудня 2019 року 

по 5 грудня 2019 року. Заяви можуть бути подані до територіальних 

управлінь Фонду у письмовій формі або онлайн.
8
 

 

                                                      
6
 Відповідно до Звіту «Участь ВПО за програмами« Доступне Житло »(50/50)» (укр.), підготовленим УВКБ 

ООН (23 січня 2019 року) 90% домогосподарств ВПО відповідають економічним критерієм програми 

«Доступне житло». 
7
 Інформація у цьому розділі вказана на підставі даних Публічного звіту про результати роботи Державного 

фонду сприяння молодіжному житловому будівництву в 2018 році і Концепції реалізації проектів 

«Забезпечення житлом найменш захищених верств населення шляхом запровадження механізмів кредитування, 

підтримки (компенсації часткової вартості житла) і компенсації відсоткової ставки по кредиту за рахунок і при 

залученні грантових ресурсів». 
8
 Більше інформації про подачу документів для участі в Програмі Ви можете знайти на офіційному сайті 

Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, офіційному 

сайті Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву. 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/ukraine-legal-alert-drc-september-2017-%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B1%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/drc-legal-alert-october-2018-drc-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D0%B1%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2018-drc
https://mva.gov.ua/ua/news/uryad-zatverdiv-poryadok-nadannya-derzhavnogo-pilgovogo-kreditu-na-pridbannya-zhitla-vpo-ta-uchasnikami-ato-oos
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=67114&pf35401=505555
https://mva.gov.ua/ua/news/uryad-zatverdiv-poryadok-nadannya-derzhavnogo-pilgovogo-kreditu-na-pridbannya-zhitla-vpo-ta-uchasnikami-ato-oos
https://www.unhcr.org/ua/wp-content/uploads/sites/38/2019/02/2019-UNHCR-Evaluation-of-State-Youth-Fund-Housing-Programme-Final-Report.UKR_.pdf
https://www.molod-kredit.gov.ua/pres-tsentr/novyny/751-rodyna-2018-roku-prydbala-zhytlo-za-prohramamy-derzhmolodzhytla
https://image.slidesharecdn.com/uzagalnenaz4proectiv-190121154406/95/-1-638.jpg?cb=1548169800
https://mva.gov.ua/ua/news/uvaga-z-3-grudnya-2019-roku-rozpochinayetsya-prijom-zayav-pro-namir-otrimati-pilgovij-kredit-na-pridbannya-zhitla
https://kyiv.molod-kredit.gov.ua/novyny/uvaha
https://kyiv.molod-kredit.gov.ua/novyny/uvaha


 

5 

 

 

 

 

Інші факти: 
 

 Розробка програми надання переселенцям пільгових кредитів передбачена 

Планом дій щодо реалізації Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб і 

впровадження довгострокових рішень протягом ІV кварталу 2019 року;
9
 

 

 Сьогодні вже існує загальна програма пільгового кредитування молоді, яка 

передбачає першочергове право участі для переселенців у віці до 35 років. 

Однак, надання нових кредитів у рамках цієї програми з 2015 року фінансується 

лише з місцевих бюджетів. Поява нової програми пільгового кредитування, 

призначеної виключно для переселенців і ветеранів, може привести до 

виключення цих соціальних груп із загальної програми.
10

 
 

 Поява цієї програми могло б заповнити прогалини, зумовлені направленістю 

«Доступного житла» на, у тому числі, підтримку індустрії житлового 

будівництва. «Доступне житло» передбачає фінансування лише нового 

первинного житла,
11

 будівництво якого вимагає часу і пов'язане з багатьма 

ризиками, які часто ведуть до зміни вартості житла і призводять до 

невідповідності такого житла вимогам програми. «Доступне житло» також 

вимагає від переселенців негайної оплати 50% вартості житла за рахунок 

власних коштів чи кредиту. У свою чергу, пільгове житлове кредитування 

може включати вторинне житло і представляти для переселенців більш 

своєчасне і доступне рішення.  

 

 

Оцінка масштабів фінансування: 
 

Фінансування, що розглядається – 

найбільше для «Доступного житла» за 

останні роки.
12

 Що ж стосується нової 

програми пільгового кредитування 

переселенців і ветеранів, її фінансування 

можна порівняти з вищезгаданою 

загальною програмою пільгового 

кредитування молоді. За оцінками 

Кабінету Міністрів, додаткового 

фінансування «Доступного житла» (300 

млн. грн.) буде досить для підтримки 950 

сімей-учасників програми, у т.ч. 700 сімей 

переселенців і 200 сімей ветеранів. 

                                                      
9
 Див. Правовий Бюлетень Данської Ради, Випуск 34: Листопад-грудень 2018 – секція 2. 

10
 Для додаткової інформації про програму пільгових житлових кредитів для молоді див. Правовий Бюлетень 

Данської Ради, Випуск 36: Січень 2019 – секція 2. 
11

 Хоча програма передбачає можливість проведення реконструкції (а не придбання) житла, в дійсності воно 

відбувається рідко. 
12

 Розширений аналіз державного бюджету на 2019 рік представлений у Правовому Бюлетені Данської Ради, 

Випуск 36: Січень 2019, секція 9. 
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https://www.molod-kredit.gov.ua/zhytlovi-prohramy/pilhove-molodizhne-kredytuvannia
https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-vidiliv-300-mln-griven-na-dostupne-zhitlo-dlya-950-rodin-posiliv-mozhlivosti-dlya-bezpeki-uchniv-u-shkolah
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/drc-legal-alert-november-december-2018-drc-правовий-бюлетень-листопад
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-drc-ddg-legal-alert-issue-36-january-2019-enruuk
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/drc-legal-alert-january-2019-drc-правовий-бюлетень-січень-2019-drc
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Можливі ризики: 
 

 Обмежений час для використання фінансування: Зазначені кошти виділені у рамках державного 

бюджету на 2019 рік. Відповідно до загального правила, у разі невикористання виділених коштів 

протягом відведеного періоду, відповідні кошти повинні бути повернуті до державного бюджету 

– якщо не досягнуто угоди про продовження терміну надання фінансування. Втім, Державний 

фонд сприяння молодіжному житловому будівництву висловлює впевненість у тому, що кошти 

вдасться ефективно використати у встановлений строк; 
 

 Відповідність фінансування потребам переселенців: Одна лише черга на програму 

«Доступне житло» вже включає понад 6 600 переселенців, в той час як реальна потреба в 

житлі ще більша: 41% переселенців вказує відсутність власного житла своєю основною 

проблемою.
13

 Відповідно до даних Міністерства соціальної політики, станом на 25 листопада 

2019 року зареєстровано 1 424 967 переселенців. 

 
4. Комісія Україна-НАТО Оприлюднила Спільну Заяву щодо Безпекової Ситуації 

 

31 жовтня Комісія Україна-НАТО оприлюднила спільну заяву щодо безпекової ситуації в Україні 

та навколо неї, процеси реформ, а також прогресу у партнерстві Україна-НАТО. 

 

Серед іншого, Комісія: 
 

 Підтверджує свою підтримку у врегулюванні конфлікту дипломатичними засобами 

відповідно до Мінських угод; 
 

 Закликає Росію «припинити будь-яку політичну, фінансову і військову підтримку 

воєнізованих формувань і покласти край військовому втручанню у Донецькій та 

Луганській областях, вивести війська, техніку і найманців з території України» та 

повернутися до Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та 

стабілізації розмежування сторін (СЦКК); 
 

 Вітає розведення військ навколо Станиці Луганської та висловлює свою підтримку 

зусиллям по розведенню на інших ділянках; 
 

 Вітає незмінні зусилля України у розслідуванні Об'єднаною слідчою групою збиття 

пасажирського літака рейсу MH17; 
 

 «Рішуче засуджує і не визнаватиме незаконну і нелегітимну анексію Криму Росією»; 
 

 Закликає Росію негайно звільнити і забезпечити повернення в Україну, без будь-яких 

попередніх умов, «українських громадян, незаконно затриманих і засуджених без 

дотримання вимог міжнародного права, а також осіб, перевезених або депортованих через 

міжнародно-визнаний державний кордон з Криму до Російської Федерації».  

 

 

                                                      
13

 Звіт Національної Системи Моніторингу ситуації з внутрішньо переміщеними особами (укр.), Міжнародна 

організація з міграції, Червень 2019. 

https://www.msp.gov.ua/news/17892.html
https://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/75654-zajava-komisiji-ukrajina-nato
http://iom.org.ua/sites/default/files/nms_round_14_ukr_web.pdf
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5. Росія Відкликала Заяву про Безумовне Визнання Компетенції Міжнародної Комісії по 

Встановленню Фактів у Рамках Женевських Конвенцій 
 

 

17 жовтня 2019 року Президент Росії зареєстрував у російському Парламенті законопроект № 

815671-7, що відкликає окрему заяву щодо статті 90 Додаткового протоколу I до Женевських 

конвенцій про захист жертв війни. 6 листопада 2019 року Парламент Росії прийняв цей закон.  
 

Наслідки відкликання: 
 

 Окрема заява, яка нині відкликана Росією, передбачала безумовне (ipso facto) визнання компетенції 

Міжнародної гуманітарної комісії по встановленню фактів (Комісія). Комісія уповноважена 

розслідувати обставини воєнних злочинів і злочинів проти людяності. Цей орган не є судовим, 

проте його звіт може бути представлений як доказ в рамках міжнародного кримінального 

трибуналу. Варто зазначити, що з моменту створення в 1991 році, Комісія жодного разу не провела 

такого розслідування – натомість, в окремих ситуаціях створювалися спеціальні подібні комісії у 

рамках Ради Безпеки ООН та Ради з прав людини ООН; 
 

 Відкликаючи безумовне визнання компетенції Комісії, Росія створює підстави для відмови у 

наданні доступу та співпраці з Комісією у рамках можливого розслідування. Проте, відкликається 

лише зазначене безумовне визнання компетенції Комісії. Воно не веде до денонсації  ні 

Додаткового протоколу, ні самих Женевських конвенцій, які залишаються юридично 

обов'язковими для виконання Росією. 

 

Деякі терміни, що використовуються у цьому документі, взяті із законопроектів або чинного 
законодавства і не обов'язково відображають позицію ДРБ–ДГР. 
 

Цей документ охоплює питання діяльності з надання гуманітарної допомоги, яка здійснюється за 
фінансової підтримки Європейського Союзу. Погляди, викладені у цьому документі, жодним чином 
не можуть розглядатися як офіційна позиція Європейського Союзу. Європейська Комісія не несе 
відповідальності за будь–яке використання інформації, яку він містить. 
 

Цей правовий інформаційний бюлетень створений завдяки щедрій підтримці американського 
народу, що здійснює Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). За його зміст несе 
відповідальність Данська Рада у справах біженців. Бюлетень не обов’язково відображає позицію 
Агентства США з міжнародного розвитку та Уряду Сполучених Штатів. 
 

Цей документ був створений за підтримки Сполученого Королівства, однак викладені у ньому 
погляди не обов’язково відображають офіційну позицію Сполученого Королівства. 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/815671-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/815671-7

