
1 
 

Додаток до листа 

 Асоціації «Телекомунікаційна палата України» 

від 17.01.2022 р. № 2649 

 

Пропозиції Асоціації «Телекомунікаційна палата України» до проекту Постанови Кабінету Міністрів  

України «Про затвердження порядків з питань адміністративного оскарження рішення про втрату статусу 

резидента Дія Сіті та звітності резидентів Дія Сіті, Положення про апеляційну комісію для розгляду скарг на 

рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті» 

У проекті Постанови необхідно врахувати та внормувати наступне:  

1. Звіт має бути подано вчасно. За невчасно поданий Звіт настають наслідки, приймається відповідне рішення Уповноваженим органом.  

2. Система не приймає Звіт з технічними помилками ще на етапі «підпису». Тобто неможливо підписати Звіт з технічними помилками. За 

приклад можна взяти систему звітності НКРЗІ.  

3. Датою подання звіту є інформація в системі про «підпис». 

4. Підписаний звіт має бути перевірений та: «прийнятий» або «не прийнятий», або запрошені додаткові дані та «прийнятий» або «не 

прийнятий» після перевірки. 

5. Про прийняте рішення оператор має бути офіційно поінформований системою або на електронну адресу та/або листом.  

6. Після інформування про «не прийнятий» звіт приймається рішення уповноваженим органом про виключення оператора із статусу 

резидента.  

7. Оператора офіційно інформують про прийняте рішення.  

 

ПРОЕКТ ПРОПОЗИЦІЇ АСОЦІАЦІЇ ОБГРУНТУВАННЯ 

ПОРЯДОК   
подання та розгляду звіту про відповідність 

резидента Дія Сіті та незалежного висновку   
Загальні положення   

1.                Цей Порядок визначає форму, порядок 

подання та розгляду Мінцифри  звіту про 

відповідність резидента Дія Сіті вимогам Закону 

України «Про стимулювання розвитку цифрової 

економіки в Україні» (далі – звіт) та порядок 

подання та розгляду Мінцифри незалежного 

висновку, наданого суб’єктом аудиторської 

діяльності за результатами перевірки тверджень 

1.                Цей Порядок визначає форму, порядок 

подання та розгляду Уповноваженого 

органу  звіту про відповідність резидента Дія Сіті 

вимогам Закону України «Про стимулювання 

розвитку цифрової економіки в Україні» (далі – 

звіт) та порядок подання та розгляду Мінцифри 

незалежного висновку, наданого суб’єктом 

аудиторської діяльності за результатами 

перевірки тверджень резидента Дія Сіті, 

По тексту «Мінцифри» замінити на 

«Уповноважений орган» відповідно до 

визначення у Законі. 
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резидента Дія Сіті, викладених у його звіті про 

відповідність за певний період. 

викладених у його звіті про відповідність за 

певний період. 

2.                Терміни в цьому Порядку вживаються 

у значеннях, наведених в Законі України «Про 

стимулювання розвитку цифрової економіки в 

Україні» (далі – Закон).    
Подання звіту та незалежного висновку   

3.                У визначені Законом строки, резидент 

Дія Сіті зобов’язаний подати до Мінцифри звіт за 

формою згідно з додатком до цього Порядку та 

додані до нього документи.   
4.                Звіт та додані до нього документи 

подаються в електронній формі з дотриманням 

вимог законів України «Про електронні 

документи та електронний документообіг» та 

«Про електронні довірчі послуги» в один із таких 

способів:   
через державний вебпортал правового режиму 

Дія Сіті (city.diia.gov.ua);   
шляхом надсилання на адресу розміщеної на 

офіційному веб-сайті Мінцифри в мережі 

Інтернет електронної пошти, призначеної для 

комунікації із заявниками та резидентами Дія Сіті 

(далі – електронна пошта Мінцифри).   
5.                Звіт та додані до нього документи 

мають бути викладені українською мовою.   
У разі подання звіту шляхом його надсилання на 

електронну пошту Мінцифри такий звіт повинен 

подаватись в машинозчитуваному форматі.   

Якщо звіт подається від імені резидента Дія Сіті 

представником за довіреністю, до звіту додається 
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довіреність або її копія, засвідчена 

уповноваженою особою резидента Дія Сіті. 

На звіт накладається електронний підпис, з 

дотриманням вимог законодавства у сферах 

електронного документообігу та електронних 

довірчих послуг, керівника резидента Дія Сіті або 

особи, яка може вчиняти дії від імені резидента 

Дія Сіті, зазначеної в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань (далі – 

Єдиний державний реєстр), або представника 

резидента Дія Сіті за довіреністю.   
6.                У випадках, передбачених Законом, 

резидент Дія Сіті зобов’язаний додати до звіту 

незалежний висновок, наданий суб’єктом 

аудиторської діяльності за результатами 

перевірки тверджень резидента Дія Сіті, 

викладених у його звіті про відповідність за 

певний період.   
У випадку, передбаченому абзацом четвертим 

частини другої статті 13 Закону, резидент Дія Сіті 

зобов’язаний подати у передбачений абзацом 

шостим частини другої зазначеної статті строк до 

Мінцифри окремо від звіту незалежний висновок, 

наданий суб’єктом аудиторської діяльності за 

результатами перевірки тверджень резидента Дія 

Сіті, викладених у його початковому звіті.   
На незалежний висновок накладається 

електронний підпис, з дотриманням вимог 

законодавства у сферах електронного 

документообігу та електронних довірчих послуг, 

керівника суб’єкта аудиторської діяльності або 

особи, яка може вчиняти дії від його імені, 

зазначеної в Єдиному державному реєстрі.   
7.                Звіт повинен містити:   
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1)                повне найменування резидента Дія 

Сіті та його ідентифікаційний код в Єдиному 

державному реєстрі;   
2)                період, за який надається звіт;   
3)                запевнення про відповідність 

резидента Дія Сіті всім вимогам, визначеним в 

статті 5 Закону;   
4)                відомості про подання чи неподання 

незалежного висновку, наданого суб’єктом 

аудиторської діяльності за результатами 

перевірки тверджень, викладених в цьому звіті;   
5)                твердження про розмір частки 

кваліфікованого доходу резидента Дія Сіті, 

отриманого за звітний період, у загальному 

доході резидента Дія Сіті, отриманому за звітний 

період;   
6)                твердження про розмір середньої 

місячної винагороди працівникам та гіг-

спеціалістам (у разі залучення) за кожен 

календарний місяць звітного періоду;   
7)                твердження про середньооблікову 

кількість працівників та гіг-спеціалістів (у разі 

залучення) резидента Дія Сіті за підсумками 

кожного календарного місяця звітного періоду;   
8)                твердження про розмір доходу 

резидента Дія Сіті, що набув статусу резидента 

Дія Сіті відповідно до частини третьої статті 5 

Закону, визначеного відповідно до підпункту 2 

пункту 292.1 статті 292 Податкового кодексу 

України, за кожен з таких періодів:   
-                  звітний період (для початкового, 

першого річного та другого річного звітів);   
-                  календарний рік, що передує року, в 

якому подається звіт, та календарний рік, що 

передує року, в якому подано заяву про набуття 

статусу резидента Дія Сіті (для початкового 

звіту).    
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У разі невідповідності резидента Дія Сіті всім 

вимогам, визначеним в статті 5 Закону, подається 

відповідна інформація про невідповідність 

резидента Дія Сіті одній чи кільком таким 

вимогам.  виключити 

Юридично незрозуміла норма для 

правозастосування. Резидент сам має подати 

інформацію про невідповідність вимогам? 

Необхідно визначити ким саме подається 

«відповідна інформація» про невідповідність. 

Розгляд звіту та незалежного висновку   
8.                Датою надходження до Мінцифри 

звіту та доданих до нього документів вважається 

дата направлення на адресу електронної пошти 

резидента Дія Сіті автоматично згенерованого 

електронного повідомлення про отримання звіту 

та доданих до нього документів.   
9.                У випадку подання незалежного 

висновку згідно з абзацами четвертим – шостим 

частини другої статті 13 Закону, датою 

надходження незалежного висновку до Мінцифри 

вважається дата направлення на адресу 

електронної пошти резидента Дія Сіті 

автоматично згенерованого електронного 

повідомлення про його отримання.   

10.             Якщо звіт та/або додані до звіту 

документи, або незалежний висновок, поданий 

окремо від звіту згідно з абзацами четвертим – 

шостим частини другої статті 13 Закону, не 

дають змоги однозначно тлумачити зміст 

зазначених в них відомостей , в тому числі через 

пошкодження, виправлення таких відомостей або 

дописки до них, вважається що відповідні 

відомості відсутні у відповідному документі. 

10.             Якщо звіт та/або додані до звіту 

документи, або незалежний висновок, поданий 

окремо від звіту згідно з абзацами четвертим – 

шостим частини другої статті 13 Закону, не дають 

змоги однозначно тлумачити зміст зазначених в 

них відомостей , в тому числі через пошкодження, 

виправлення таких відомостей або дописки до 

них, Уповноважений орган подає додатковий 

запит. 

Оціночне судження  щодо однозначного 

тлумачення норми. 

Необхідно наводити вичерпний перелік умов, що 

дають підстави Уповноваженому органу не 

прийняти документи та вважати отримані 

відомості відсутніми у документі. 

Очевидно, якщо документи, що отримані 

Уповноваженим органом, не дають змоги 

тлумачити їх зміст, то доцільно уточнити їх зміст 

повторним (додатковим) запитом. 

11.             Розгляд Мінцифри звіту та доданих до 

нього документів включає такі етапи:    

1)                перевірка звіту та доданих до нього 

документів, або незалежного висновку, поданого 

окремо від звіту згідно з абзацами четвертим – 

шостим частини другої статті 13 Закону (далі – 

перевірка документів);   
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2)                перевірка відповідності резидента Дія 

Сіті вимогам, встановленим до нього пунктами 2-

4 частини першої статті 5 Закону (а для резидента 

Дія Сіті, який набув такий статус відповідно до 

частини третьої статті 5 Закону, – також пунктом 

3 частини третьої цієї статті) на підставі поданих 

звіту та незалежного висновку (далі – перевірка 

кваліфікаційних вимог);   
3)                перевірка відповідності резидента Дія 

Сіті вимогам, передбаченим для нього пунктами 

1 та 5 частини першої статті 5 Закону (далі – 

перевірка формальних вимог).   
Перевірка документів   

12.             Мінцифри здійснює перевірку звіту та 

доданих до нього документів, або незалежного 

висновку, поданого окремо від звіту згідно з 

абзацами четвертим – шостим частини другої 

статті 13 Закону, протягом п’яти робочих днів з 

дня їх надходження.   
13.             За результатами перевірки документів 

Мінцифри приймає рішення про 

повернення  про не прийняття звіту та доданих 

до нього документів без розгляду за наявності 

хоча б одної з таких підстав: 

13.             За результатами перевірки документів 

Мінцифри приймає рішення про не прийняття 

звіту та доданих до нього документів без розгляду 

за наявності хоча б одної з таких підстав: 

Повернення з електронної системи не визначено 

законом, а також не має сенсу і наслідків.  

Звіт може бути не прийнятим, а також відповідно 

до П. 6 ч.2 ст. 12:  

Уповноважений орган здійснює розгляд звітів про 

відповідність, незалежних висновків та іншої 

інформації стосовно резидентів Дія Сіті на 

предмет наявності ознак, що можуть бути 

підставою для прийняття рішення про втрату 

статусу резидента Дія Сіті; 

1)                звіт та/або додані до нього документи 

подано з порушенням вимог цього Порядку;    
2)                звіт подано особою, яка не є 

керівником резидента Дія Сіті, чи особою, яка не 

може вчиняти дії від імені резидента Дія Сіті 

відповідно до відомостей Єдиного державного 

реєстру, або представником резидента Дія Сіті за 

довіреністю за відсутності в нього повноважень 

на вчинення відповідних дій;   
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3)                звіт не містить всіх запевнень, 

тверджень чи інших відомостей, які вимагаються 

Законом та цим Порядком.   
14.             Якщо здійснюється розгляд звіту, який 

не є початковим звітом резидента Дія Сіті, що 

набув такий статус відповідно до частини третьої 

статті 5 Закону, Мінцифри приймає рішення про 

повернення не прийняття  звіту без розгляду 

також за наявності хоча б одної з таких підстав: 

14.             Якщо здійснюється розгляд звіту, який 

не є початковим звітом резидента Дія Сіті, що 

набув такий статус відповідно до частини третьої 

статті 5 Закону, Мінцифри приймає рішення не 

прийняття  звіту також за наявності хоча б одної з 

таких підстав: Редакційно 

1)                до звіту не додано незалежний 

висновок;   
2)                особа, яка наклала на незалежний 

висновок електронний підпис, з дотриманням 

вимог законодавства у сферах електронного 

документообігу та електронних довірчих послуг, 

не є керівником суб’єкта аудиторської діяльності 

чи особою, яка може вчиняти дії від його імені, 

відповідно до відомостей Єдиного державного 

реєстру;   
3)                суб’єкт аудиторської діяльності, 

відповідно до даних Реєстру аудиторів та 

суб’єктів аудиторської діяльності, не належить до 

переліку тих, хто має право проводити 

обов’язковий аудит фінансової звітності;   
4)                у незалежному висновку відсутня 

інформація щодо правил (методик), застосованих 

суб’єктом аудиторської діяльності в процесі 

перевірки тверджень резидента Дія Сіті, 

зазначених в його звіті, в тому числі щодо вибірки 

документів, на підставі яких розраховані 

зазначені в звіті твердження резидента Дія Сіті та 

які були надані суб’єкту аудиторської діяльності 

для їх перевірки;   
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5)                у незалежному висновку відсутній 

висловлений висновок про отримання 

обґрунтованої впевненості щодо відповідності 

кожного з тверджень, які містяться у звіті 

резидента Дія Сіті, даним бухгалтерського обліку, 

що підтверджені документами, на підставі яких 

ведеться облік та розраховуються такі 

твердження.   
15.             У випадку подання незалежного 

висновку окремо від звіту згідно з абзацами 

четвертим – шостим частини другої статті 13 

Закону, Мінцифри приймає рішення про 

повернення незалежного висновку без 

розгляду за наявності хоча б однієї з підстав, 

передбачених підпунктами 2-5 пункту 14 цього 

Порядку. 

15.  У випадку подання незалежного висновку 

окремо від звіту згідно з абзацами четвертим – 

шостим частини другої статті 13 Закону, 

Мінцифри приймає рішення за наявності хоча б 

однієї з підстав, передбачених підпунктами 2-5 

пункту 14 цього Порядку. 

Узгодження з нормами Закону України від 15 

липня 2021 року № 1667-ІХ «Про стимулювання 

розвитку цифрової економіки в Україні» 

16.             Зміст відомостей про резидента Дія 

Сіті та суб’єкта аудиторської діяльності у 

Єдиному державному реєстрі та Реєстрі аудиторів 

та суб’єктів аудиторської діяльності 

перевіряються шляхом пошуку у відповідних 

реєстрах за ідентифікаційними кодами резидента 

Дія Сіті і суб’єкта аудиторської діяльності як 

юридичних осіб та перегляду результатів такого 

пошуку.   
17.             Повноваження представника резидента 

Дія Сіті підтверджуються шляхом перевірки 

інформації з Єдиного державного реєстру, якщо 

звіт подається особою, яка може вчиняти дії від 

імені резидента Дія Сіті відповідно до відомостей 

Єдиного державного реєстру, та доданої до звіту 

довіреності (її копії), якщо звіт подається 

представником за довіреністю.    
Повноваження особи, електронний підпис якої 

накладено на незалежний висновок суб’єкта 

аудиторської діяльності, підтверджуються 

шляхом перевірки інформації з Єдиного 

державного реєстру.   
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18.             За наявності у Мінцифри 

автоматизованих засобів аналізу звіту, отримання 

та аналізу відомостей з Єдиного державного 

реєстру, такий аналіз здійснюється з 

використанням цих засобів. Якщо буде 

встановлено , що такі автоматизовані засоби 

функціонують некоректно, Мінцифри не може 

використовувати їх для описаних в цьому розділі 

цілей до виправлення відповідних недоліків їх 

роботи. 

До обговорення  Виключити, або відредагувати. Дублювання в 

п.п.24, 30 проекту. 

Потрібно додатково визначити процедуру 

встановлення коректності роботи. У 

запропонованій редакції не дотримано принципу 

визначеності. 

19.             У разі виявлення підстав для 

повернення без розгляду звіту, а у випадку 

подання незалежного висновку окремо від звіту 

згідно з абзацами четвертим – шостим частини 

другої статті 13 Закону, – незалежного висновку, 

Мінцифри протягом п’яти робочих днів з дня 

надходження відповідного документу приймає і 

надсилає відповідне рішення резиденту Дія Сіті 

на адресу його електронної пошти, зазначену в 

реєстрі Дія Сіті, разом з обґрунтованим 

поясненням підстав повернення звіту або 

незалежного висновку без розгляду, яке має 

містити конкретні факти на підтвердження 

наявності таких підстав.    
20.             У разі прийняття Мінцифри рішення 

про повернення без розгляду  звіту або 

незалежного висновку (у випадку подання 

незалежного висновку окремо від звіту згідно з 

абзацами четвертим – шостим частини другої 

статті 13 Закону), вважається, що резидент Дія 

Сіті не подавав відповідний документ не 

прийнято. 

20.             У разі прийняття Мінцифри рішення 

про повернення без розгляду  звіту або 

незалежного висновку (у випадку подання 

незалежного висновку окремо від звіту згідно з 

абзацами четвертим – шостим частини другої 

статті 13 Закону), вважається, що звіт резидента 

Дія Сіті не прийнято. 

Не зрозуміло: документ не подано, не прийнято 

чи залишено без розгляду. Пропонуємо 

залишити 1 варіант – «не прийнято» 

21.             Рішення Мінцифри про повернення без 

розгляду звіту, а у випадку подання незалежного 

висновку окремо від звіту згідно з абзацами 

четвертим – шостим частини другої статті 13 

Закону, – незалежного висновку, публікується на 

офіційному веб-сайті Мінцифри в мережі   
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Інтернет не пізніше наступного робочого дня з 

дня його прийняття. 

Перевірка кваліфікаційних вимог   
22.             Якщо звіт не було повернуто без 

розгляду отримав статус «зареєстровано 

системою», Мінцифри здійснює перевірку 

кваліфікаційних вимог протягом п’яти робочих 

днів з дня надходження звіту. 

22.             Якщо звіт отримав статус 

«зареєстровано системою», Мінцифри здійснює 

перевірку кваліфікаційних вимог протягом п’яти 

робочих днів з дня надходження звіту. 
 

23.             На етапі перевірки кваліфікаційних 

вимог Мінцифри здійснюється порівняння 

кожного з тверджень резидента Дія Сіті, які 

містяться у звіті, та вимог, визначених пунктами 

2-4 частини першої статті 5 Закону для такого 

резидента Дія Сіті (а для резидента Дія Сіті, який 

набув цей статус відповідно до частини третьої 

статті 5 Закону, – також вимог пункту 3 частини 

третьої цієї статті).   
24.             За наявності у Мінцифри 

автоматизованих засобів аналізу та порівняння 

тверджень резидента Дія Сіті та вимог, 

визначених пунктами 2-4 частини першої, 

пунктом 3 частини третьої статті 5 Закону, 

перевірка кваліфікаційних вимог здійснюється з 

використанням цих засобів. Якщо 

буде  встановлено, що такі автоматизовані 

засоби функціонують некоректно, Мінцифри 

не може використовувати їх для описаних в 

цьому розділі цілей до виправлення 

відповідних недоліків їх роботи. 

До обговорення Виключити. 

Див. коментар до п.18 
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25.             Якщо за результатом перевірки 

кваліфікаційних вимог буде встановлено 

наявність ознак невідповідності резидента Дія 

Сіті вимогам, визначеним пунктами 2-4 частини 

першої статті 5 Закону, Мінцифри приймає 

рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті 

протягом п’яти робочих днів з дня отримання 

відповідного звіту або незалежного висновку, про 

що резидента має бути повідомлено.   
26.             Мінцифри протягом п’яти робочих 

днів з дня прийняття рішення про втрату статусу 

резидента Дія Сіті, надсилає електронне 

повідомлення, передбачене частиною третьою 

статті 9 Закону, на адресу електронної пошти 

такого резидента Дія Сіті, зазначену в реєстрі Дія 

Сіті.   
Перевірка формальних вимог   

27.             Якщо звіт не було повернуто без 

розгляду, Мінцифри здійснює перевірку 

формальних вимог:   
протягом 20 робочих днів з дня надходження 

звіту, якщо звіт містить інформацію про 

невідповідність резидента Дія Сіті вимогам, 

передбаченим пунктами 1 та/або 5 частини 

першої статті 5 Закону;   
протягом одного року з дня надходження звіту, 

якщо звіт містить запевнення про відповідність 

резидента Дія Сіті вимогам, передбаченим 

пунктами 1 та 5 частини другої статті 5 Закону.   
28.             В рамках перевірки формальних вимог 

Мінцифри здійснюється перевірка наявності 

таких підстав для втрати статусу резидента Дія 

Сіті:   
1)                у статуті резидента Дія Сіті та 

відомостях про нього, що містяться у Єдиному 

державному реєстрі, відсутня інформація про 

здійснення ним хоча б одного із видів діяльності,   
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передбачених частиною четвертою статті 5 

Закону;  

2)                щодо резидента Дія Сіті наявні 

обставини, передбачені частиною другою статті 5 

Закону.   
29.             Відповідність резидента Дія Сіті 

вимогам, передбаченим пунктами 1 та 5 частини 

першої статті 5 Закону, встановлюється шляхом 

перевірки відомостей про нього, що міститься в 

державних реєстрах, базах даних, інформаційних 

системах, держателями яких є органи державної 

влади, компетентні органи іноземних держав та 

міжнародні міжурядові організації, направлення 

запитів таким органам та організаціям, та 

перевірки отриманих від них відомостей.   
У разі отримання відповідного запиту, запитувана 

інформація має бути надана Мінцифри  в 

електронній формі невідкладно, але в будь-якому 

випадку не пізніше, ніж протягом двох робочих 

днів з дня отримання запиту.    
30.             За наявності у Мінцифри 

автоматизованих засобів отримання, аналізу та 

порівняння відомостей про резидента Дія Сіті від 

органів державної влади, компетентних органів 

іноземних держав та міжнародних міжурядових 

організацій, з державних реєстрів, баз даних, 

інформаційних систем, держателями яких вони є, 

перевірка формальних вимог здійснюється з 

використанням цих засобів. Якщо буде 

встановлено, що такі автоматизовані засоби 

функціонують некоректно, Мінцифри не може 

використовувати їх для описаних в цьому 

розділі Порядку цілей до виправлення 

відповідних недоліків їх роботи.  

Див. коментар до п.18 
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31.             Якщо на дату здійснення Мінцифри 

перевірки формальних вимог у статуті резидента 

Дія Сіті та/або у відомостях про нього, що 

містяться у Єдиному державному реєстрі, наявна 

інформація про хоча б один із видів діяльності, 

передбачених частиною четвертою статті 5 

Закону, вважається, що такий резидент Дія Сіті 

відповідає вимозі, передбаченій пунктом 1 

частини першої статті 5 Закону.   
32.             Якщо на дату перевірки Мінцифри 

відомостей про резидента Дія Сіті, що містяться в 

державних реєстрах, базах даних, інформаційних 

системах, або на дату, вказану у відповіді, наданій 

органом державної влади, компетентним органом 

іноземної держави або міжнародною 

міжурядовою організацією на запит Мінцифри, 

встановлено відповідність / невідповідність 

резидента Дія Сіті вимозі, передбаченій Законом, 

вважається, що такий резидент Дія Сіті відповідає 

/ не відповідає такій вимозі.   
33.             Мінцифри протягом п’яти робочих 

днів з дня отримання інформації про ознаки 

наявності у резидента Дія Сіті обставин, що 

свідчать про його невідповідність вимогам 

пунктів 1 та/або 5 частини першої статті 5 Закону, 

надсилає електронне повідомлення, передбачене 

частиною третьою статті 9 Закону, на адресу 

електронної пошти такого резидента Дія Сіті, 

зазначену в реєстрі Дія Сіті.   
Резидент Дія Сіті має право надати пояснення 

протягом п’яти робочих днів з дня отримання 

електронного повідомлення. Ненадання 

резидентом Дія Сіті Мінцифри пояснень у 

зазначений строк не є підставою для неприйняття 

Мінцифри рішення стосовно такого резидента Дія 

Сіті.   
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34.             Якщо до прийняття Мінцифри рішення 

про втрату статусу резидента Дія Сіті буде 

усунуто обставини, що свідчать про його 

невідповідність вимогам пунктів 1 та/або 5 

частини першої статті 5 Закону, про що 

резидентом Дія Сіті буде повідомлено Мінцифри, 

Мінцифри зобов’язане перевірити цю 

інформацію способами, передбаченими пунктами 

28-29 цього Порядку.   
Якщо усунення таких обставин підтверджено 

інформацією, отриманою Мінцифри з державних 

реєстрів, баз даних, інформаційних систем, 

держателями яких є державні органи, 

компетентні органи іноземних держав чи 

міжнародні міжурядові організації, або 

безпосередньо від компетентних органів 

іноземних держав, міжнародних міжурядових 

організацій чи державних органів, 

вважатиметься, що відповідна підстава для 

прийняття рішення про втрату статусу резидента 

Дія Сіті не виникала.   
35.             У разі невідповідності резидента Дія 

Сіті вимогам, встановленим пунктами 1 та 5 

частини першої статті 5 Закону, Мінцифри 

приймає рішення про втрату статусу резидента 

Дія Сіті протягом 20 робочих днів з дня 

отримання відповідної інформації, але не раніше 

ніж на десятий робочий день з дня надсилання 

резиденту Дія Сіті електронного повідомлення, 

передбаченого частиною третьою статті 9 Закону.   
 


