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 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення О. Петрова  

головою Закарпатської обласної державної 
адміністрації

Призначити ПЕТРОВА Олексія Геннадійовича головою Закарпатської обласної 
державної адміністрації.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
22 квітня 2020 року
№ 151/2020

 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 22 квітня 2020 р. № 299 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України  
від 18 січня 2017 р. № 15

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Пи-

тання оплати праці працівників державних органів» (Офіційний вісник України, 2017 
р., № 9, ст. 284; 2020 р., № 12, ст. 478) зміни, що додаються.

2. Національній комісії зі стандартів державної мови забезпечити виконання ці-
єї постанови виключно в межах фонду заробітної плати, затвердженої у кошторисі.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 22 квітня 2020 р. № 299

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15
1. В абзаці четвертому пункту 1 постанови слова «категорій та» виключити.
2. У переліку посад державної служби, що прирівнюються до відповідних підкатего-

рій, затвердженому зазначеною постановою, у графі «Посади державних службовців, 
що прирівнюються до відповідних підкатегорій»:

1) позицію «А1 Посади керівників державних органів» після слів «які не є членами 
Кабінету Міністрів України» доповнити словами «; Голова Національної комісії зі стан-
дартів державної мови»;

2) позицію «А2 Посади заступників керівників державних органів» після слів «умо-
ви оплати праці яких визначені окремими законами» доповнити словами «; члени На-
ціональної комісії зі стандартів державної мови»;

3) позицію «Б1 Посади керівників самостійних структурних підрозділів державних 
органів» після слова «координатор» доповнити словами «; керівник апарату Національ-
ної комісії зі стандартів державної мови»;

4) позицію «Б2 Посади заступників керівників самостійних структурних підрозділів 
державних органів» після слів «умови оплати праці яких визначені окремими закона-
ми» доповнити словами

«; заступники керівника апарату Національної комісії зі стандартів державної мови».

 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 22 квітня 2020 р. № 300 
Київ

Про внесення зміни до пункту 3  
Умов залучення кредитних коштів  

та надання державних гарантій у 2020 
році  для забезпечення виконання боргових 
зобов’язань за запозиченнями Державного 

агентства автомобільних доріг 
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну до пункту 3 Умов залучення кредитних коштів та надання державних 

гарантій у 2020 році для забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозичен-
нями Державного агентства автомобільних доріг, затверджених постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 1 квітня 2020 р. № 254 (Офіційний вісник України, 2020 р.,  
№ 29, ст. 1052), виклавши абзац четвертий в такій редакції:

«відсотковий дохід за облігаціями нараховується в розмірі, що не перевищує 12,5 
відсотка річних, і сплачується щокварталу;».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 15 квітня 2020 р. № 301 
Київ

Про внесення змін до пункту 1 постанови 
Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 

р. № 624
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 р. 

№ 624 «Питання запровадження спеціального мита на окремі товари походженням 
з Російської Федерації, що ввозяться на митну територію України» (Офіційний ві-
сник України, 2019 р., № 61, ст. 2127, № 65, ст. 2237) — із зміною, внесеною поста-
новою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2020 р. № 261, зміни, що додаються. 

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 15 квітня 2020 р. № 301
ЗМІНИ, 

що вносяться до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України  
від 17 липня 2019 р. № 624

1. Абзац восьмий викласти в такій редакції:
«3) для всіх типів вугілля за товарною позицією 2701 згідно з УКТЗЕД (крім антра-

цитового вугілля за кодом 2701 11 00 00 згідно з УКТЗЕД незалежно від мети ввезен-
ня; бітумінозного вугілля, коксівного та іншого вугілля за кодами 2701 12 10 00, 2701 
12 90 00, 2701 19 00 00 згідно

з УКТЗЕД для використання в металургійній та коксохімічній промисловості, а та-
кож бітумінозного, коксівного та іншого вугілля з виходом летких речовин у перера-
хунку на суху безмінеральну основу до 35 відсотків включно за кодами 2701 12 10 00, 
2701 12 90 00, 2701 19 00 00 згідно з УКТЗЕД для використання у виробництві елек-
тричної та теплової енергії), що ввозяться на митну територію України у митному ре-
жимі імпорту, з 1 травня 2020 р. — 65 відсотків.».

2. Після абзацу восьмого доповнити пункт новими абзацами такого змісту:
«Документами, які засвідчують мету використання зазначених товарів, є зовніш-

ньоекономічні договори та/або договори постачання на території України, стороною 
яких є підприємства металургійної та коксохімічної промисловості або виробники 
електричної та теплової енергії, що підтверджується відповідним кодом виду еконо-
мічної діяльності підприємства, а у разі, коли така діяльність ліцензується згідно із 
законодавством, — відповідною ліцензією. 

У разі нецільового використання зазначених товарів спеціальне мито підлягає до-
нарахуванню відповідно до законодавства.».

У зв’язку з цим абзац дев’ятий вважати абзацом одинадцятим.

 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 22 квітня 2020 р. № 302 
Київ

Про затвердження Порядку використання 
коштів фонду боротьби з гострою 

респіраторною хворобою COVID-19, 
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2,  

та її наслідками
Відповідно до пункту 16 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України від 13 

квітня 2020 р. № 553-IX «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бю-
джет України на 2020 рік» Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Порядок використання коштів фонду боротьби з гострою респіратор-
ною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідка-
ми, що додається.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

 постановою Кабінету Міністрів України 
 від 22 квітня 2020 р. № 302

ПОРЯДОК 
використання коштів фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, 

спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками
1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів фонду боротьби з го-

строю респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, 
та її наслідками (далі — фонд), який створюється у складі державного бюджету на 
період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання 
поширенню на території України зазначеної хвороби, та протягом 30 днів з дня від-
міни дії карантину.

2. Кошти фонду спрямовуються на:
здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, ло-

калізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хворо-
би COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, зокрема на закупівлю това-
рів, робіт і послуг, необхідних для здійснення зазначених заходів, закупівлю медич-
них послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення;

додаткові доплати до заробітної плати медичним та іншим працівникам, які без-
посередньо зайняті на роботах з ліквідації гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, а також доплати до заробітної плати окре-
мим категоріям працівників, які забезпечують життєдіяльність населення, на пері-
од здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, ло-
калізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хворо-
би COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, визначений постановою Кабі-
нету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавіру-
сом SARS-CoV-2» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 23, ст. 896, № 30, ст. 1061), 
до завершення здійснення зазначених заходів;

надання грошової допомоги громадянам, зокрема особам похилого віку, у зв’язку 
з негативними наслідками поширення на території України гострої респіраторної хво-
роби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;

надання одноразової грошової допомоги членам сімей медичних та інших пра-
цівників закладів охорони здоров’я, які загинули (померли) від гострої респіратор-
ної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, що пов’язано з ви-
конанням робіт з ліквідації такої хвороби, у порядку та розмірах, визначених Кабіне-
том Міністрів України;

надання трансферту Пенсійному фонду України;
надання фінансової допомоги Фонду соціального страхування і Фонду 

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття 
на поворотній або безповоротній основі;

поповнення резервного фонду державного бюджету;
відновлення видатків державного бюджету (включаючи трансферти місцевим бю-

джетам) та надання кредитів з державного бюджету за бюджетними програмами, 
скорочених у зв’язку із створенням фонду.

У межах напряму, визначеного абзацом третім цього пункту, кошти фонду можуть 
спрямовуватися також на доплати до грошового забезпечення військовослужбов-
цям Національної гвардії та Держприкордонслужби, особам рядового і начальниць-
кого складу органів і підрозділів цивільного захисту, поліцейським, які забезпечують 
життєдіяльність населення, доплати до заробітної плати медичним та іншим праців-
никам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання серед людей 
на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену корона вірусом SARS-CoV-2, у 
відомчих закладах охорони здоров’я.

3. Звернення про виділення коштів з фонду подається міністерствами, обласною, 
Київською міською держадміністраціями та іншими органами державної влади (далі 
— заявники) до Кабінету Міністрів України.

У зверненні зазначаються:
напрям спрямування коштів фонду та їх обсяг;
головний розпорядник коштів державного бюджету (далі — головний розпоряд-

ник);
заходи, які передбачається здійснити за рахунок коштів фонду;
умови виділення коштів з фонду (на поворотній або безповоротній основі);
пропозиції щодо умов і гарантій повернення виділених коштів з фонду на пово-

ротній основі;
інформація про можливість (неможливість) фінансового забезпечення відповід-

них заходів за рахунок інших джерел та можливі наслідки в разі, коли кошти не бу-
дуть виділені з фонду.

До звернення додаються фінансово-економічні розрахунки та обґрунтування що-
до необхідного обсягу коштів фонду.

Виділення коштів з фонду для поповнення резервного фонду державного бюдже-
ту може здійснюватися в разі, коли загальний обсяг виділених коштів з резервного 
фонду державного бюджету досягне обсягу бюджетного призначення, затверджено-
го в державному бюджеті за програмою КПКВК 3511030 «Резервний фонд».

4. Заявники відповідають за правильність та достовірність поданих матеріалів, 
розрахунків, обґрунтувань.

5. Кабінет Міністрів України відповідно до пріоритетності спрямування коштів 
фонду та з урахуванням поданої Мінфіном інформації щодо загального обсягу виді-
лених коштів з фонду та їх залишку відповідно до прийнятих рішень Кабінету Міні-
стрів України протокольним рішенням доручає міністерству, до компетенції якого на-
лежить питання забезпечення реалізації напряму, визначеного пунктом 2 цього По-
рядку (далі — розробник), разом із заінтересованими органами розглянути звер-
нення та підготувати проект рішення Кабінету Міністрів України про виділення ко-
штів з фонду.

У разі виділення коштів з фонду за новою бюджетною програмою (включаючи 
трансферти місцевим бюджетам) проектом рішення Кабінету Міністрів України та-
кож передбачається затвердження порядку використання таких коштів.

6. Розробник разом із заінтересованими органами у тижневий строк розглядає 
звернення і додані до нього матеріали та готує проект рішення Кабінету Міністрів 
України про виділення коштів з фонду.

У разі потреби Кабінет Міністрів України може скоротити строк розгляду звернен-
ня та підготовки проекту рішення про виділення коштів з фонду.

7. У разі коли загальний обсяг виділених коштів з фонду відповідно до прийнятих 
рішень Кабінету Міністрів України досягне обсягу бюджетного призначення, затвер-
дженого в державному бюджеті для фонду, Мінфін у триденний строк повідомляє 
про це Кабінету Міністрів України.

8. Розробник готує проект рішення Кабінету Міністрів України про виділення ко-
штів з фонду і подає його в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів 
України після погодження з усіма заінтересованими органами.

У проекті рішення, зокрема, зазначаються:
головний розпорядник та у разі потреби відповідальний виконавець бюджетної 

програми;
напрям спрямування коштів фонду, визначений відповідно до пункту 2 цього По-

рядку;
назва нової бюджетної програми (включаючи трансферти місцевим бюджетам) 

або код і назва бюджетної програми, за якою у державному бюджеті затверджені бю-
джетні призначення (у разі виділення коштів за напрямами спрямування коштів фон-
ду, передбаченими абзацами восьмим і дев’ятим пункту 2 цього Порядку);

обсяг коштів у грошовому виразі (тис. гривень) та його економічна сутність (ви-
датки споживання (з них — оплата праці, комунальні послуги та енергоносії), видат-
ки розвитку і кредитування бюджету);

умови надання та повернення коштів фонду (у разі виділення коштів на поворот-
ній основі);

у разі виділення коштів у вигляді трансфертів місцевим бюджетам — також їх об-
сяг у розрізі місцевих бюджетів;

положення про надання доручення щодо:
- забезпечення відповідним головним розпорядником погодження рішення про 

виділення коштів з фонду з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;
- внесення Мінфіном в установленому порядку змін до розпису державного бю-

джету після зазначеного погодження.
9. Після прийняття рішення Кабінетом Міністрів України про виділення коштів з 

фонду головний розпорядник:
звертається до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету щодо пого-

дження відповідного рішення, копія якого додається до звернення разом із фінансо-
во-економічними розрахунками та обґрунтуваннями;

повідомляє у триденний строк Мінфіну про коди економічної класифікації видат-
ків бюджету, коди класифікації кредитування бюджету та відповідні обсяги коштів, 
що виділяються з фонду, згідно із зазначеним рішенням.

10. Головний розпорядник надсилає Мінфіну погодження відповідного рішення 
Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету для внесення в установлено-
му порядку змін до розпису державного бюджету, закріплення за новою бюджет-
ною програмою кодів програмної та функціональної класифікації видатків і кредиту-
вання бюджету відповідно до рішення Кабінету Міністрів України про виділення ко-
штів з фонду.

11. Головний розпорядник після отримання довідки про внесення змін до розпи-
су державного бюджету:

розробляє і затверджує документи, що застосовуються у процесі виконання дер-
жавного бюджету та передбачені Порядком складання, розгляду, затвердження та 
основними вимогами до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженими 
постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 (Офіційний ві-
сник України, 2002 р., № 9, ст. 414);

розробляє та затверджує паспорт бюджетної програми або зміни до паспорта бю-
джетної програми в установленому законодавством порядку.

12. Головний розпорядник щомісяця до 5 числа подає Комітетові Верховної Ради 
України з питань бюджету та Мінфіну інформацію про використання коштів фонду, а 
у разі виділення коштів з фонду на поворотній основі — також інформацію про їх по-
вернення до державного бюджету.

13. Мінфін проводить моніторинг інформації про використання коштів фонду від-
повідно до прийнятих рішень про виділення коштів з фонду та щомісяця до 10 числа 
надсилає відповідні матеріали Кабінету Міністрів України та Комітету Верховної Ра-
ди України з питань бюджету.

14. Головні розпорядники забезпечують використання виділених з фонду коштів, 
не допускаючи наявності кредиторської заборгованості на 30 день з дня відміни дії 
карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поши-
ренню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої ко-
ронавірусом SARS-CoV-2, за новими бюджетними програмами, відкритими відповід-
но до прийнятих рішень про виділення коштів з фонду, крім випадків виділення ко-
штів за напрямом спрямування коштів фонду, передбаченим абзацом дев’ятим пунк-
ту 2 цього Порядку.

15. Залишки коштів, виділених з фонду за новими бюджетними програмами 
(включаючи трансферти місцевим бюджетам), за якими видатки не мають постійно-
го характеру, крім випадків виділення коштів за напрямом спрямування коштів фон-
ду, передбаченим абзацом дев’ятим пункту 2 цього Порядку, після завершення 30 
днів з дня відміни дії карантину перераховуються Казначейством до загального фон-
ду державного бюджету.

 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 24 квітня 2020 р. № 439-р 
Київ

Про внесення зміни до розпорядження  
Кабінету Міністрів України  

від 14 березня 2020 р. № 287
Внести зміну до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 березня 2020 р. 

№ 287 «Про тимчасове обмеження перетинання державного кордону, спрямоване на 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 26, ст. 
976, № 27, ст. 996), замінивши в тексті розпорядження слова і цифри «до 24 квітня 
2020 р.» словами і цифрами «до 11 травня 2020 р.».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 24 квітня 2020 р. № 440-р 
Київ

Про внесення зміни до розпорядження  
Кабінету Міністрів України  

від 14 березня 2020 р. № 291
Внести зміну до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 березня 2020 

р. № 291 «Про тимчасове припинення роботи контрольних пунктів в’їзду на тимча-
сово окуповану територію Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та виїзду з 
неї, спрямоване на запобігання поширенню на території України гострої респіратор-
ної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» — із змінами, вне-
сеними постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 р. № 239 (Офіцій-
ний вісник України, 2020 р., № 27, ст. 996), замінивши в абзаці першому слова і циф-
ри «до 24 квітня 2020 р.» словами і цифрами «до 11 травня 2020 р.».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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ОГОЛОШЕННЯ

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

____________________________________ 
дата офіційного опублікування в Єдиному

реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними

 засобами ведення Єдиного реєстру 
з оцінки впливу на довкілля, 

не зазначається суб’єктом господарювання)
_________________________________ 
реєстраційний номер справи про оцінку

впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними

 засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля, 

для паперової версії зазначається
суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИС УКРАЇНА ЛІМІТЕД»

Код ЄДРПОУ — 21651322
                                                                                                                                  

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я 
та по батькові фізичної особи — підприємця, ідентифікаційний код або у разі 
відсутності ідентифікаційного коду зазначаються паспортні дані (серія, номер 

паспорта, ким і коли виданий) фізичної особи — підприємця)
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впли-

ву на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання
Місцезнаходження юридичної особи: 07442, Київська обл., Броварський 

район, смт Велика Димерка, 51-км Санкт-Петербурзького шосе
Контактний номер телефону: (044) 490-07-07; E-mail: Valentyna.

Kononenko@cchellenic.com 
                                                                                                                                  

 (місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної 
особи — підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
 Планована діяльність полягає у будівництві лінії розливу РЕТ-8, модерніза-

ції лінії РЕТ-6, встановлення лінії CAN-2, будівництві лінії АПЕТ-2, модернізації 
системи вентиляції на ділянці РЕТ (Хаски), розширенні існуючого складу збері-
гання продукції із обладнанням ділянки для заряджання акумуляторних батарей 
для навантажувачів/штабелерів, будівництві складу-навісу для зберігання газо-
вих балонів, будівництві двох свердловин для водопостачання; тампонажі сверд-
ловин №4 та №1.

Виробнича лінія по розливу та упаковці РЕТ-8 призначена для розливу безал-
когольних напоїв марок «Кока-Кола»; «Фанта»; «Швепс»; «Бонаква»; «Спрайт» 
та інших в ПЕТ-пляшки ємністю 0,5 і 1,5 л. Потужність виробничої лінії розливу 
РЕТ-8 складає 36 тис. пляшок на годину ємністю 1,5 л або 48 тис. пляшок на го-
дину ємністю 0,5 л. Обладнання виробничої лінії розливу РЕТ-8 по розливу без-
алкогольних напоїв в ПЕТ-пляшки 0,5 і 1,5 літра встановлюється замість лінії 
розливу РЕТ-2.

Виробнича лінія по розливу та упаковці РЕТ-6 призначена для розливу безал-
когольних напоїв марок «Кока-Кола»; «Фанта»; «Швепс»; «Бонаква»; «Спрайт» 
та інших в ПЕТ-пляшки ємністю 1,0 л і 2,0 л. Потужність виробничої лінії по роз-
ливу складає 36 тис. пляшок на годину ємністю 1,0 л або 20 тис. пляшок на годи-
ну ємністю 2,0 л. Обладнання виробничої лінії по розливу безалкогольних напо-
їв в ПЕТ-пляшки 1,0 і 2,0 літра встановлюється на існуючу лінію розливу РЕТ-6.

Виробнича лінія по розливу та упаковці CAN-2 призначена для розливу безал-
когольних напоїв марок «Кока-Кола»; «Фанта»; «Швепс»; «Бонаква»; «Спрайт» 
та інших в алюмінієві банки ємністю 0,25, 0,33 та 0,5 л. Потужність виробничої 
лінії по розливу складає 90 тис. банок на годину ємністю 0,25 л та 0,33 л, а та-
кож 60 тис. банок на годину ємністю 0,5 л. Обладнання виробничої лінії по роз-
ливу безалкогольних напоїв в алюмінієву банку 0,25, 0,33 і 0,5 літра встановлю-
ється додатково.

Виробнича лінія по розливу та упаковці АРЕТ-2 призначена для розливу без-
алкогольних напоїв марок «Ф’юзті» та інших в ПЕТ-пляшки ємністю 0,5, 1,0 і 1,5 
л. Потужність виробничої лінії по розливу складає 36 тис. пляшок на годину єм-
ністю 0,5 л або 27 тис. пляшок на годину ємністю 1,0 л, а також 18 тис. пляшок 
на годину ємністю 1,5 л. Обладнання виробничої лінії АРЕТ-2 по розливу безал-
когольних напоїв в ПЕТ-пляшки 0,5, 1,0 і 1,5 літра встановлюється додатково до 
лінії розливу APET.

Для виготовлення ПЕТ пляшок використовується видувний агрегат, де після 
нагріву, з преформ пляшок (ПЕТ заготовки) за допомогою стисненого повітря 
видуваються пляшки ємністю відповідно до обладнання лінії. Для охолодження 
пресформ використовується чілер (охолоджувач), з наступними параметрами: 
номінальна потужність Free-cooling — до 60,9 кВт та звуковим тиском до 69 дБ.

Склад зберігання готової продукції передбачає розширення ділянки та збіль-
шення її площі на 13000 м2. Планується обладнання ділянки для зарядження аку-
муляторних батарей. 

Ліквідаційний санітарно-технічний тампонаж двох свердловин. На заміну лік-
відованих артезіанських свердловин передбачається перебурювання водозабір-
ної свердловини для експлуатації юрського водоносного горизонту з проектним 
дебітом свердловини 50 м3/год та перебурювання водозабірної свердловини для 
експлуатації сеноманського водоносного комплексу відкладів верхньої крейди та 
юри з проектним дебітом свердловини 40 м3/год.

Технічна альтернатива 1
Планована діяльність полягає у будівництві лінії розливу РЕТ-8, модерніза-

ції лінії РЕТ-6, встановлення лінії CAN-2, будівництві лінії АПЕТ-2, модернізації 
системи вентиляції на ділянці РЕТ (Хаски), розширенні існуючого складу збері-
гання продукції із обладнанням ділянки для заряджання акумуляторних батарей 
для навантажувачів/штабелерів, будівництві складу-навісу для зберігання газо-
вих балонів, будівництві двох свердловин для водопостачання; тампонажі сверд-
ловин №4 та №1.

Для виготовлення ПЕТ пляшок використовується видувний агрегат, де після 
нагріву, з преформ пляшок (ПЕТ заготовки) за допомогою стисненого повітря 
видуваються пляшки ємністю відповідно до обладнання лінії. Для охолоджен-
ня пресформ використовується чілер (охолоджувач)), з наступними параметра-
ми: номінальна потужність Free-cooling — 166,0 кВт та звуковим тиском 77 дБ.

Технічна альтернатива 2
Не розглядається.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
Місце провадження планованої діяльності: Київська область, Броварський ра-

йон, смт. Велика Димерка, 51 км Санкт-Петербурзького шосе. 
Планована діяльність передбачається в межах існуючої території підприєм-

ства. Додаткового відведення земельної ділянки під об’єкт будівництва не пе-
редбачається.

Територіальна альтернатива 1. Територіальна альтернатива 2.
Територіальна альтернатива не розглядається (планована діяльність передба-

чається в межах існуючої території підприємства).
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Соціально-економічний вплив планованої діяльності полягає виключені ризи-

ків виникнення аварійних ситуацій, що ведуть до зупинки основного виробни-
цтва на тривалий час; створенню нових робочих місць; отриманню додаткового 
прибутку; збільшенню надходжень до бюджету.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяль-
ності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Преформи пляшок (ПЕТ заготовки) поступають на лінію по заводському кон-
веєру та накопичуються в спеціальному бункері, звідки поступають в тунельну 
піч видувної машини. Після нагріву заготовки подаються на видувний агрегат, де 
в спеціальних формах за допомогою стисненого повітря видуваються в пляшки, 
відповідно до обладнання лінії, описаного вище. Для охолодження пресформ бі-
ля видувної машини встановлюється чілер (охолоджувач).

По спеціальній транспортній системі після охолодження пляшки поступають 
на розливно-закупорювальну машину.

Напої для розливу приготовляються у змішуючій машині (міксері) куди від за-
водських трубопроводів поступають складові частини напоїв (підготовлена во-
да, сироп, охолоджена вода, вуглекислий газ, азот). Підготовлені напої по про-
дуктовому трубопроводу подаються на розливно-закупорювальну машину без-
алкогольних напоїв.

В карусельній розливно-закупорювальній машині пляшки продуваються стис-
неним повітрям/вуглекислим газом, наповнюються безалкогольним напоєм, за-
купорюються та поступають на транспортну систему для подальшої її обробки.

Пляшки після закупорювання за допомогою транспортера подаються на ети-
кетирувальну машину карусельного типу, де проходить процес нанесення кру-
гової етикетки відповідного зразка, звідки за допомогою транспортера укупо-
рені пляшки з етикеткою відводяться для накопичення та подальшої обробки.

Після проходження накопичувального транспортеру готова продукція форму-
ється в групи пакування та поступають на термопакувальні машини, що форму-
ють термоупаковки різної кількості, залежно від налаштувань та виробничого за-
вдання та формату - (2х2); (3х2), (4х3), (6х4).

Пакети палет подаються автонавантажувачем і палетним конвеєром із складу 
готової продукції та упаковки в магазин (накопичувач) палет. Система транспор-
тування подає палети на роботизований палетайзер.

Сформована палета по рольгангу поступає на обмотувальник палет в стретч 
поліетиленову плівку, після упаковки палета з готовою продукцією через роль-
ганги та поворотний круг поступає на етикетувальник палет та палетним конвеє-
ром поступає на рольганг розміщений в буферній зоні складів, і автонавантажу-
вачем відправляється на складування в логістичний склад.

Режим роботи виробничої лінії розливу безалкогольних напоїв - чотирьох-
змінний, тривалість зміни 12 годин при 40-годинному робочому тижні.

Пусті банки поступають зі складу зберігання тари безпосередньо на машину-
депалетайзер, на якому проходить процес розтарювання палети з пустими бан-
ками, а далі накопичувальним транспотрером банка подається на сортувальний 
пристрій перевірки якості пустої банки. Після проведення якісної перевірки банка 
потрапляє на рінзер-омивач для проходження санітарної обробки. 

По спеціальній транспортній системі після санітарної обробки банки поступа-
ють на розливно-закупорювальну машину.

Напої для розливу приготовляються у змішуючій машині (міксері) куди від за-
водських трубопроводів поступають складові частини напоїв (підготовлена во-
да, сироп, охолоджуюча вода, вуглекислий газ, азот). Підготовлені напої по про-
дуктовому трубопроводу подаються на розливно-закупорювальну машину без-
алкогольних напоїв.

В карусельній розливно-закупорювальній машині банки продуваються стис-
неним повітрям\вуглекислим газом, наповнюються безалкогольним напоєм, за-
купорюються та поступають на транспортну систему для подальшої її обробки.

Після проходження накоричувального транспортеру готова продукція форму-
ється в групи пакування та поступають на термопакувальну машини, що формує 
термоупаковки різної кількості, в залежності від налаштувань та виробничого за-
вдання та формату - (2х2); (3х2), (4х3), (6х4).

Пакети палет подаються автонавантажувачем і палетним конвеєром із складу 
готової продукції та упаковки в магазин (накопичувач) палет та системою тран-
спортування подаються на роботизований палетайзер.

Сформована палета по рольгангу поступає на обмотувальник палет в стретч 
поліетиленову плівку, після упаковки палета з готовою продукцією через роль-
ганги та поворотний круг поступає на етикетувальник палет та палетним конвеє-
ром поступає на рольганг розміщений в буферній зоні складів, і автонавантажу-
вачем відправляється на складування в логістичний склад.

Режим роботи виробничої лінії розливу безалкогольних напоїв - чотирьох-
змінний, тривалість зміни 12 годин при 40-годинному робочому тижні.

В компанії також планується здійснення розширення діючого складу збері-
гання продукції. Загальну площу діючого складу передбачається збільшити на 
13000 м2. Зі збільшенням обсягів виробництва, збільшиться кількість наванта-
жувачів, які застосовуються та транспортування та здійснення вантажно-розван-
тажувальних робіт. Планується обладнання кімнати для заряджання батарей на-
вантажувачів, яка буде обладнана витяжкою.

Для водопостачання проектом передбачається будівництво двох свердловин.
Свердловина № 4-П обладнана для експлуатації водоносного горизонту у від-

кладах орельської світи байоського ярусу середньої юри. Свердловина 4-П обла-
штовується в першому поясі ЗСО свердловини №4, що підлягає ліквідаційному 
санітано-технічному тампонажу. Розмір огорожі ЗСО становить 60х52 м. Глиби-
на проектної свердловини складає 385,0 м. 

Свердловина № 1-П обладнана для експлуатації водоносного горизонту у від-
кладах водоносний комплекс у відкладах іваницької світи середньої і верхньої 
юри та загорівської, журавинської, буромської свит нижньої і верхньої крей-
ди. Свердловина 1-П облаштовується в першому поясі ЗСО свердловини №1, 
що підлягає ліквідаційному санітано-технічному тампонажу. Розмір огорожі ЗСО 
становить 65х53м. Глибина проектної свердловини складає 230,0 м.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
- по забрудненню атмосферного повітря — значення гранично допустимих 

концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі;
- в частині поводження з відходами, що утворюються на проектованому ви-

робництві, передбачає максимально можливе використання відходів повторно у 
виробництві, утилізацію на спеціалізованих підприємствах, що мають відповід-
ну ліцензію розміщення відходів у навколишньому середовищі екологічно без-
печним способом;

- по ґрунту, поверхневих та підземних водах: значення гранично допустимих 
концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин, відсутність інтенсивного прямого 
впливу, виключення забруднення поверхневих вод;

- по акустичному впливу: в межах допустимих рівнів шумового навантаження;
- дотримання меж землевідведення;
- дотримання санітарно-захисних зон;
- дотримання правил пожежної безпеки.
Щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження альтернативи 1 такі ж самі, як для прийнятого 

варіанту впровадження планованої діяльності.
Щодо технічної альтернативи 2
Не розглядаються.
Територіальна альтернатива 1. Територіальна альтернатива 2.
Територіальна альтернатива не розглядається (планована діяльність передба-

чається в межах існуючої території підприємства).
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернати-

вами:
На підставі інженерно-геологічних, топо-геодезичних вишукувань та інстру-

ментального обстеження об’єктів будуть впроваджуватися заходи, що забезпе-
чують зменшення впливу на довкілля. 

Щодо технічної альтернативи 1:
Така ж сама, як для прийнятого варіанту впровадження планованої діяльності.
Щодо технічної альтернативи 2:
Технічна альтернатива не розглядається.
Щодо територіальних альтернатив 1,2
Не розглядаються (об’єкт знаходиться на території вже існуючого підприєм-

ства).
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Сфера, джерела та види можливого впливу планованої діяльності на довкілля 

розглядатиметься для наступних компонентів:
- клімат і мікроклімат;
- повітряне середовище;
- водне середовище;
- геологічне середовище;
- земельні ресурси;
- рослинний та тваринний світ;
- під час підготовчих, будівельних і монтажних робіт будуть утворюватися від-

ходи, які будуть максимально залучатись до технологічних процесів на підпри-
ємстві, передаватись стороннім організаціям згідно укладених угод, розміщува-
тись в навколишньому середовищі екологічно безпечним способом.

Щодо технічної альтернативи 1:
Така ж сама, як для прийнятого варіанту впровадження планованої діяльності.
Щодо технічної альтернативи 2: 
Технічна альтернатива не розглядається.
Щодо територіальної альтернативи 1. Щодо територіальної альтернативи 2.
Не розглядаються, планована діяльність знаходиться на території вже існую-

чого підприємства.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів ді-

яльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають 
оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону 
України «Про оцінку впливу на довкілля»)

Планована діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльнос-
ті та об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на 
довкілля відповідно пунктів 3 та 14 частини 3 статті 3 Закону України «Про оцін-
ку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на до-
вкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на 
довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного 
транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підля-

гає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Відповідно до ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та Додат-

ку 4 до «Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на 
довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля» затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. №1026.

До звіту з оцінки впливу на довкілля будуть включені з достатньою деталіза-
цією наступні планові показники:

- опис місця провадження планованої діяльності та цілі планованої діяльності, 
опис основних характеристик планованої діяльності;

- опис поточного стану довкілля та факторів довкілля;
- оцінка впливу планованої діяльності на довкілля;
- опис передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відвернення, уник-

нення, зменшення, усунення значного негативного впливу на довкілля, у тому 
числі (за можливості) компенсаційних заходів;

- зауваження та пропозиції які надійдуть в результаті громадських обгово-
рень.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній гро-
мадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати вплив на довкіл-
ля і підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
проведення громадського обговорення планованої діяльності;
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої 

додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, 
отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснен-
ня процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на 
довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цьо-
го пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження 
планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з 
оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи об-
ґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає еко-
логічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки 
впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяль-
ності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громад-
ськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу дослі-
джень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом подано-
го суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протя-
гом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати 
будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та плано-
ваної діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про 
процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде по-
відомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформа-
ції, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офі-
ційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати упо-
вноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження 
і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації ін-
формації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи 
про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцін-
ки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це 
значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій. 

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть 
розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту 
господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що 
надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на об-
робку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з 
оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково 
або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у про-
цесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформа-
ції, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інфор-
мація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності 
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої ді-

яльності буде 
дозвіл на виконання будівельних робіт

                                                                                                                                  
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку 

впливу на довкілля»)
що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією України,

                                                                                                                                  
 (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

спеціальний дозвіл на користування надрами
                                                                                                                                  

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля»)

що видається Державною службою геології та надр України
                                                                                                                                  

 (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
та дозвіл на викиди забруднюючих речовин

                                                                                                                                  
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11Закону України «Про оцінку 

впливу на довкілля»)
що видається Департаментом екології та природних ресурсів Київської об-

ласної державної адміністрації
                                                                                                                                  

 (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обся-

гу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерства енергетики та захисту довкілля України, вул. Митрополита Ва-
силя Липківського, 35, Київ, 03035, Відділ оцінки впливу на довкілля: gladun@
menr.gov.ua, +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-20-89, +38 (044) 206-31-07, кон-
тактна особа — головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля — Гла-
дун Євгеній Євгенійович 
                                                                                                                                  
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, 

номер телефону та контактна особа)
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Додаток 2  
до Порядку передачі документації  

для надання висновку з оцінки впливу  
на довкілля та фінансування оцінки впливу 

на довкілля
                                                                             

 (дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,
не зазначається суб’єктом господарювання)

                                                                             
(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,

для паперової версії зазначається
суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ФІНАНСУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЕКТІВ»,

код згідно з ЄДРПОУ 37264503
 інформує про намір провадити плановану діяльність та оцін-
ку її впливу на довкілля.

 1. Інформація про суб’єкта господарювання:
Місцезнаходження юридичної особи: 03118, Україна, м. Київ, 

вул. Хотівська, буд. 4  (Літера «А»)
e-mail: bdr.proekt@gmail.com, тел.: 044 257 06 75.
 2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтер-

нативи:
Планована діяльність передбачає будівництво та експлуата-

цію Міжнародного аеропорту «Дніпропетровськ» за межами на-
селеного пункту на території Новоолександрівської сільської ра-
ди Дніпровського району Дніпропетровської області, а саме: 

- будівництво нового пасажирського терміналу, обслуговую-
чих будівель та споруд, гостьової автостоянки аеровокзально-
го комплексу; 

- будівництво нової злітно-посадкової смуги довжиною 
3200 м, перонів, частини магістральної руліжної доріжки, 
з’єднувальних руліжних доріжок та необхідних засобів, що за-
безпечують зліт-посадку повітряних суден.

Технічна альтернатива 1.
Не розглядається.
Технічна альтернатива 2.
Не розглядається.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні 

альтернативи: 
Міжнародний аеропорт «Дніпропетровськ» розташований в 

15 км на південний схід від центру м. Дніпро, за межами насе-
леного пункту на території Новоолександрівської сільської ра-
ди Дніпровського району Дніпропетровської області. Доступ до 
аеропорту здійснюється автомобільною дорогою національного 
значення загального користування Н-08  Бориспіль — Кремен-
чук — Дніпро — Запоріжжя — Пологи, Маріуполь. 

Територіальна альтернатива 1.
Будівництво нового міжнародного аеропорту в комплексі з ін-

женерно-технічною, транспортною та сервісною інфраструкту-
рою біля селища Солоне Дніпропетровської області.

Територіальна альтернатива 2.
Не розглядається.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності:  
Планований комплекс робіт направлений на  економічне та 

соціальне зростання регіону, зокрема с. Новоолександрівка, 
с. Братське, смт. Авіаторське, с. Волосське, с. Ракшивка, Дні-
провського району Дніпропетровської області, а саме розвине-
ння інфраструктури, збільшення економічної привабливості та 
збільшення надходження податків до місцевого та державного 
бюджету, збільшення пасажиропотоку міжнародних та місцевих 
авіарейсів з 0,338 млн. пасажирів на рік до 3 млн. пасажирів на 
рік, обсяг вантажних  авіаперевезень з 6 т/добу до 48 т/добу та 
збільшення робочих місць з 500 осіб до 3 тис. осіб

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри 
планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг ви-
робництва тощо):

Планованою діяльністю передбачається розміщення наступ-
них об’єктів:

- Аеровокзальний комплекс: термінал з кафе та рестора-
ном;  VIP Термінал з кафе; адміністративно побутовий комп-
лекс (будівля допоміжних споруд, офісна будівля);  ремонтна 
база; котельня газова; дизельна електростанція; газорегулятор-
ний пункт; насосна станція побутових стоків; об’єкти питного во-
до постачання (вузол, резервуари, насосна станція); об’єкти по-
жарного водопостачання (резервуар); стоянка автотранспорту 
VIP; стоянка автотранспорту; парковка АПК; система збирання 
та очищення дощових вод з локальними очисними спорудами 
та системою відведення очищених стоків до міської дощової ка-
налізації.

- Аеродром: 
 1. Злітно-посадкова смуга довжиною 3200 м з штучним по-

криттям, радіо маячною системою посадки, світлосигнальним і 
метео- обладнанням, візуальними засобами посадки 

2. Магістральна руліжна доріжка довжиною 2690,5 м  з штуч-
ним покриттям, бічними рульовими вогнями та осьовими вог-
нями 

3. З’єднувальна руліжна доріжка з штучним покриттям, біч-
ними рульовими вогнями та осьовими вогнями: РД-А1 (МРД) 
довжиною 207 м; РД-А2 довжиною 208 м; РД-А3 довжиною 
377 м; РД-А4 довжиною 166 м; РД-А5 довжиною 377 м; РД-А6 
(МРД) довжиною 207 м; РД-А7 (на існуючу ЗПС) довжиною 162 
м; РД-А8 (на існуючу ЗПС) довжиною 162 м; РД-С1 (на пасажир-

ський перон) довжиною 491 м; РД-С2 (на пасажирський перон) 
довжиною 471 м; РД-С3 (на VIP перон) довжиною 181 м.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за аль-
тернативами:

Дотримання екологічних, санітарно-гігієнічних, протипожеж-
них, містобудівельних й територіальних обмежень згідно діючих 
нормативних документів:

- по забрудненню атмосферного повітря – значення гранич-
но допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в ат-
мосферному повітрі;

- по утворенню відходів: мінімізація утворення, облік та утилі-
зація згідно чинного законодавства України;

- по акустичному впливу: в межах допустимих рівнів шумово-
го навантаження на робочих місцях та житловій забудов;

- по електромагнітному впливу: в межах допустимих рівнів;
- дотримання меж землевідведення;
- дотримання меж санітарно-захисних зон;
- дотримання рівнів впливу на орнітологічне середовище;
- дотримання правил пожежної безпеки;
- дотримання відстані від житлової забудови, режиму госпо-

дарської діяльності в межах прибережної захисної смуги та пра-
вового режиму зон санітарної охорони водних об’єктів; 

- забезпечення дотримання та виконання державних буді-
вельних норм, санітарно-гігієнічних норм і правил, охоронних, 
захисних та відновлювальних заходів;

- виключення роботи машин і механізмів на холостому ходу.
Щодо технічних альтернатив 1, 2 
Альтернативи не розглядаються.
Щодо територіальної альтернативи 1 
Для територіальної альтернативи 1 застосовуються такі ж са-

мі екологічні та інші обмеження, як і для обраного варіанту пла-
нованої діяльності.

Щодо територіальної альтернативи 2 
Альтернатива не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території 

за альтернативами:
- передбачення заходів з захисту проектованої території від 

несприятливих природних факторів довкілля (зсуви, ерозія схи-
лів, підтоплення тощо) з урахуванням результатів інженерно-ге-
ологічного вишукування. Топографо-геодезичні, інженерно-ге-
ологічні, гідрологічні, екологічні, археологічні та інші вишуку-
вання виконуватимуться у необхідному обсязі згідно чинного 
законодавства. 

- прийняття проектних рішень на період будівництва та екс-
плуатації, що забезпечують раціональне використання ґрунту,

- передбачення заходів протидії підтопленню, просіданню, ак-
тивізації інших екзогенних процесів;

- передбачення охоронних, відновлюваних, захисних та ком-
пенсаційних заходів.

- планування майданчиків для тимчасових будівель і споруд, 
майданчиків для стоянки техніки, майданчиків виробництва ро-
біт, обвалування, планування технологічних доріг з дотриман-
ням відстані до жилої забудови, облаштування необхідних ого-
роджень будівельної зони (охоронних, захисних або сигналь-
них).

Щодо технічних альтернатив 1, 2
Альтернативи не розглядаються.
Щодо територіальної альтернативи 1.
Для територіальної альтернативи 1 застосовується така ж са-

ма еколого-інженерна підготовка і захист території, як і для об-
раного варіанту планованої діяльності.

Щодо територіальної альтернативи 2.
Альтернатива не розглядається 
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: 
Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включа-

ють: клімат і мікроклімат; повітряне середовище; водне серед-
овище; ґрунт; природно-заповідний фонд; рослинний, тварин-
ний світ; культурна спадщина; навколишнє соціальне середови-
ще (населення);  навколишнє техногенне середовище.

Можливий негативний вплив на довкілля через виконання ро-
біт у безпосередній близькості до межі житлової забудови, утво-
рення шуму та пилу від автомобільної та спеціалізованої техніки 
у період виконання робіт.

Щодо технічних альтернатив 1, 2
Альтернативи не розглядаються.
Щодо територіальної альтернативи 1.
Для територіальної альтернативи 1 застосовуються такі ж са-

мі сфери, джерела та види можливого впливу на довкілля, як і 
для обраного варіанту планованої діяльності.

Щодо територіальної альтернативи 2.
Альтернатива не розглядається 
 9. Належність планованої діяльності до першої чи другої ка-

тегорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний 
вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (за-
значити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України 
«Про оцінку впливу на довкілля»):

Перша категорія видів планованої діяльності згідно абзацу 2 
пункту 7 частини 2 статті 3 та пункту 22 частини 2 статті 3 Зако-
ну України «Про оцінку впливу на довкілля».  

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного 
впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативно-
го транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, до-
вкілля яких може зазнати значного негативного транскордон-
ного впливу (зачеплених держав):

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на 
довкілля відсутні. 

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля:

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформа-
ції, що підлягає включенню до звіту з ОВД, буде виконаний у від-
повідності із ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкіл-
ля»  2059-VIII від 23 травня 2017 року.

Зокрема, дослідження впливу планованої діяльності на ат-
мосферне повітря, ґрунт, поверхневі та ґрунтові води, культур-
ну спадщину (археологія), флору і фауну району (зокрема, орні-
тологічні комплекси) в межах ділянки будівництва. Моделюван-
ня і розрахунок акустичного впливу, дослідження техногенного 
навантаження на місцеву інфраструктуру (водопостачання, ути-
лізація побутових та будівельних відходів, транспортне наванта-
ження) та соціально-економічні умови існування місцевих гро-
мад (зокрема, вплив на здоров’я людей, умови існування тощо). 
Розроблення ефективних та дієвих заходів, спрямованих на за-
побігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення нега-
тивного впливу на довкілля. 

 12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для 
участі в ній громадськості: 

Планована суб’єктом господарювання діяльність підлягає 
оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля - це про-
цедура, що передбачає:

 - підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впли-
ву на довкілля;

 - проведення громадського обговорення планованої діяль-
ності; 

- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на до-
вкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт гос-
подарювання, а також інформації, отриманої від громадськості 
під час громадського обговорення, під час здійснення процеду-
ри оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з 
оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, пе-
редбаченого абзацом п’ятим цього пункту; 

- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні 
про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 
цього повідомлення.

 У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений ор-
ган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльнос-
ті, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість про-
вадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її 
провадження. 

Забороняється розпочинати провадження планованої діяль-
ності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про 
провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і 
можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокре-
ма на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталіза-
ції інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим ор-
ганом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впли-
ву на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на 
довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості 
надається можливість надавати будь-які зауваження і пропози-
ції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, 
а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про 
процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на 
довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громад-
ського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня де-
талізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля: 

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього пові-
домлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу гро-
мадськість має право надати уповноваженому органу, зазначе-
ному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції 
до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталіза-
ції інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний 
номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяль-
ності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений 
на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить 
процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій. 

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськос-
ті вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на 
довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох 
робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауважен-
ня і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на об-
робку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час 
підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний вра-
хувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхили-
ти зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі гро-
мадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з 
оцінки впливу на довкілля. 

14. Рішення про провадження планованої діяльності: 
Відповідно до законодавства рішенням про провадження да-

ної планованої діяльності буде Дозвіл на виконання будівель-
них робіт відповідно до ст. 37 Закону України «Про регулюван-
ня містобудівної діяльності»
                                                                                                             

 (вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля»)

що видається Державною архітектурно-будівельною інспекці-
єю України
                                                                                                             

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої 

діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, 
необхідно надсилати до:

Міністерство енергетики та захисту довкілля України, вул. Ми-
трополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035, Відділ оцінки 
впливу на довкілля: gladun@menr.gov.ua, (044) 206-20-89, (044) 
206-31-40.
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ОГОЛОШЕННЯ

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Верховний
Суд
УХВАЛА

21 квітня 2020 року  м. Київ
справа № 620/1116/20
адміністративне провадження №Пз/9901/5/20
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду: 
судді-доповідача — Рибачука А.І.,
суддів: Берназюка Я.О., Желєзного І.В., Стеценка С.Г., Тацій Л.В.,
розглянувши подання судді Чернігівського окружного адміністративного суду Баргаміна Н.М. про роз-

гляд Верховним Судом як зразкової справи № 620/1116/20 за позовом ОСОБА_1 до Головного управлін-
ня Пенсійного фонду України в Чернігівській області (далі — ГУ ПФУ) про визнання протиправними дій та 
зобов’язання вчинити певні дії,

ВСТАНОВИВ:
14.04.2020 до Верховного Суду надійшли матеріали адміністративної справи № 620/1116/20 разом з по-

данням судді Чернігівського окружного адміністративного суду Баргаміна Н.М. про розгляд цієї справи Вер-
ховним Судом як зразкової.

Доцільність розгляду цієї справи Верховним Судом як зразкової обґрунтовано тим, що у проваджен-
ні Чернігівського окружного адміністративного суду перебуває  4 типові справи (справи № 620/987/20, № 
620/990/20, № 620/1115/20, № 620/1116/20), спір у яких виник з аналогічних підстав, у відносинах, що регу-
люються одними нормами права та у яких позивачами заявлені аналогічні вимоги.

Крім того, суддя Чернігівського окружного адміністративного суду Баргамін Н.М. у поданні до Верховного 
Суду зазначає, що за даними Єдиного державного реєстру судових рішень в провадженні інших адміністра-
тивних судів України також перебувають справи цієї ж категорії, зокрема: у Черкаському окружному адмі-
ністративному суді (справи № 580/908/20, №580/968/20, №580/911/20), у Кіровоградському окружному ад-
міністративному суді (справи № 340/839/20, №340/862/20), у Полтавському окружному адміністративному 
суді (справи №440/1571/20, № 440/1686/20), у Харківському окружному адміністративному суді (справа № 
260/51220), у Волинському окружному адміністративному суді (справа №140/1251/20).

Суддя Черкаського окружного адміністративного суду Баргамін Н.М. ухвалою від 06.04.2020 відкрив про-
вадження у справі № 620/1116/20 за позовом ОСОБА_1 до ГУ ПФУ про визнання протиправними дій та 
зобов’язання вчинити певні дії.

У вказаній справі ОСОБА_1, з урахуванням заяви про зменшення позовних вимог, висловив прохання 
про таке: 

визнати протиправними дії та рішення ГУ ПФУ від 05.03.2020 про відмову в перерахунку його щомісячно-
го грошового утримання судді у відставці згідно із його заявою від 25.02.2020;

зобов’язати ГУ ПФУ здійснити йому, як судді у відставці, перерахунок та виплачувати щомісячне довічне 
грошове утримання судді у відставці згідно із довідкою Територіального управління Державної судової ад-
міністрації у Чернігівській області від 25.02.2020 № 03/36-740, з урахуванням фактично виплачених сум, по-
чинаючи з 01.01.2020.

Позов ОСОБА_1 обґрунтував тим, що, враховуючи рішення Конституційного Суду України від 18.02.2020 
№ 2-р/2020, судді України, які перебувають у відставці, мають беззаперечне право на перерахунок щомісяч-
ного довічного грошового утримання залежно від зміни розміру складових суддівської винагороди працюю-
чого на відповідній посаді судді. Оскільки з 01.01.2020 змінились складові суддівської винагороди, то вини-
кли правові підстави для проведення перерахунку його щомісячного довічного грошового утримання судді 
у відставці, проте відповідачем протиправно відмовлено йому у здійсненні такого перерахунку. 

Розглянувши матеріали типових справ у поєднанні зі справою, за якою надійшло подання про її роз-
гляд як зразкової, Верховний Суд дійшов висновку, що ці справи відповідають ознакам типових, визначе-
них пунктом 21 частини першої статті 4 Кодексу адміністративного судочинства України (далі — КАС Укра-
їни), оскільки:

позивачами у них є судді у відставці, які перебувають на обліку в територіальних органах Пенсійного фон-
ду України та отримують щомісячне довічне грошове утримання судді у відставці;

позивачі не проходили кваліфікаційне оцінювання суддів під час перебування на посаді судді;
відповідачем у них є один і той самий суб’єкт владних повноважень (його відокремлені структурні підроз-

діли) — територіальні органи Пенсійного фонду України — Головні управління Пенсійного фонду України в 
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

спір виник з аналогічних підстав у відносинах, що регулюються одними нормами права (у зв’язку із від-
мовою відповідним територіальним органом Пенсійного фонду України здійснити перерахунок щомісячно-
го грошового утримання судді у відставці з посиланням на те, що після 18.02.2020 (дата ухвалення рішення 
Конституційного Суду України № 2-р/2020) не приймалось нормативно правового акта щодо зміни розміру 
складових суддівської винагороди судді, який працює на відповідній посаді).

позивачі заявили аналогічні позовні вимоги (по-різному висловлені, але однакові по суті: визнати проти-
правними дії відповідача щодо відмови позивачу — судді у відставці, який не проходив кваліфікаційне оці-
нювання суддів, здійснити перерахунок та виплату щомісячного грошового утримання судді у відставці згід-
но із довідкою про суддівську винагороду працюючого на відповідній посаді судді, у правовідносинах, що 
виникли після дати ухвалення рішення Конституційним Судом України від 18.02.2020 № 2-р/2020 .

Відповідно до частини п’ятої статті 290 КАС України Верховний Суд вирішує зразкові справи за правилами 
спрощеного позовного провадження з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 263 КАС України справи щодо оскарження фізичними особами 
рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень щодо обчислення, призначення, перерахунку, 
здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат 
за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соціаль-
них виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг суд розглядає за правилами спрощеного 
позовного провадження без повідомлення учасників справи (у письмовому провадженні).

Правові наслідки судового рішення, ухваленого у зразковій справі, передбачені частиною третьою статті 
291 КАС України, якою встановлено, що при ухваленні рішення у типовій справі, яка відповідає ознакам, ви-
кладеним у рішенні Верховного Суду за результатами розгляду зразкової справи, суд має враховувати пра-
вові висновки Верховного Суду, викладені у рішенні за результатами розгляду зразкової справи.

Згідно з частиною одинадцятою статті 290 КАС України рішення Верховного Суду у зразковій справі під-
лягає перегляду Великою Палатою Верховного Суду за правилами перегляду рішень в апеляційному поряд-
ку, визначеному цим Кодексом.

На підставі викладеного, керуючись статтями 257 — 263, 290 Кодексу адміністративного судочинства 
України,

УХВАЛИВ:
1. Відкрити провадження у зразковій адміністративній справі за позовом ОСОБА_1 до Головного управ-

ління Пенсійного фонду України в Чернігівській області про визнання протиправними дій та зобов’язання 
вчинити певні дії.

2. Справу розглядати за правилами спрощеного позовного провадження колегією суддів у складі п’яти 
суддів.

3. Справу призначити до розгляду без повідомлення (виклику) сторін на 12.05.2020 в приміщенні суду за 
адресою: вул. Московська, 8, корп. 5, м. Київ, 01029.

4. Встановити відповідачу строк для подання відзиву на позовну заяву та доказів, які підтверджують об-
ставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, а також документів, що підтверджують надіслання 
(надання) відзиву і доданих до нього доказів позивачу з дня вручення копії цієї ухвали не пізніше 15 дня з 
дня закінчення карантину, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 «Про 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона-
вірусом SARS-CoV-2».

5. Установити відповідачу триденний строк з дня отримання відповіді на відзив для подання до суду за-
перечень проти відповіді на відзив і документів, що підтверджують надіслання (надання) заперечень і дода-
них до них доказів позивачу.

6. Повідомити сторін, що відзив на позовну заяву (відзив), відповідь на відзив, заперечення та пояснен-
ня повинні відповідати вимогам частин другої — четвертої статті 162 Кодексу адміністративного судочин-
ства України.

7. Повідомити сторін, що інформацію у справі, яка розглядається, учасники справи можуть отримати за 
адресою на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет: supreme.court.gov.ua.

8. Опублікувати цю ухвалу про відкриття провадження у зразковій справі на офіційному веб-порталі судо-
вої влади України, а також в одному із загальнодержавних друкованих засобів масової інформації.

9. Роз’яснити, що з моменту опублікування оголошення вважається, що всі заінтересовані особи належ-
ним чином повідомлені про розгляд зразкової справи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання і оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя:  /підпис/ А.І. Рибачук
судді: /підпис/ Я.О. Берназюк

/підпис/ І.В. Желєзний
/підпис/ С.Г. Стеценко
/підпис/ Л.В. Тацій

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ 
ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

РІШЕННЯ
02.04.2020                    м. Київ                №727

Зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України

22.04.2020 № 366/34649

Про внесення змін до Положення про порядок здійснення  
та розрахунку витрат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб  

на утримання та продаж заставленого майна
Відповідно до пункту 10 частини першої статті 12 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», 

з метою реалізації вимог абзацу другого частини третьої статті 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів 
фізичних осіб», виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб вирішила:

1. Внести до Положення про порядок здійснення та розрахунку витрат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 
на утримання та продаж заставленого майна, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкла-
дів фізичних осіб від 11 лютого 2016 року № 138, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 березня 2016 ро-
ку за № 353/28483, такі зміни:

1) у пункті 2 розділу ІІ: 
в абзаці першому підпункту 1, підпункті 3 цифри «6,0» замінити цифрами «12»;
в абзаці першому підпункту 4 цифру та слово «3 відсотки» замінити цифрами та словом «12 відсотків»;
2) абзац перший пункту 4 додатка до Положення викласти в такій редакції:
«4. Фонд окремо проводить розрахунки за такими видами активів, як основні засоби та права вимоги за кредита-

ми. На підставі отриманих результатів Фонд здійснює розрахунок показника, що є середньо арифметичним значенням, 
округленим за правилами математики, розрахованим на підставі отриманих значень результатів цих розрахунків. Цей 
показник приймається Фондом як рівень витрат, що відшкодовуються Фонду за такими реалізованими активами, як 
основні засоби, права вимоги за кредитами та іншими видами майна.».

3. Відділу методології, стратегічного планування та євроінтеграції разом з юридичним департаментом забезпечити 
подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування. 
5. Управлінню зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на 

офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.
6. Контроль за виконанням цього рішення залишити за директором-розпорядником. 

Директор-розпорядник Світлана РЕКРУТ
Інд. 53 Протокол засідання виконавчої дирекції від 02.04.2020 року № 045/20

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської об-
ласті викликає обвинуваченого у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України 
Сидоренко Олександра Валерійовича, 15 березня 1965 ро-
ку народження, уродженця міста Слов’янськ Донецької об-
ласті, зареєстрованого за адресою Донецька область місто 
Слов’янськ, вулиця Свободи, 31, кв. 16, у судові засідання, 
які відбудуться 29 квітня 2020 року о 16 год. 45 хв. та 14 
травня 2020 року о 09 год. 45 хв. в залі судових засідань Тер-
нопільського міськрайонного суду за адресою: м. Тернопіль, 
вул. Котляревського, 34 (очікувати на 2-му поверсі).

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати пас-
порт або документ, який посвідчує особу. 

У разі неявки обвинуваченого Сидоренка О.В. у судові за-
сідання, оголошення вважається належним повідомленням, 
а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.  

Суддя Тернопільського міськрайонного суду                                                                               
Т. Багрій

ПОВІДОМЛЕННЯ ДЛЯ ПОПОВОЇ АЛЬОНИ МИХАЙЛІВНИ
Національне антикорупційне бюро України пові-

домляє підозрювану Попову Альону Михайлівну, 
05.07.1985 р.н., зареєстрована за адресою: м. Оде-
са, вул. Сталінграда (Героїв оборони Одеси), 74,  
кв. 3, фактично проживає: м. Одеса, Французький 
бульвар, 85/5, кв. 176, про те, що зібрані під час до-
судового розслідування кримінального провадження  
№ 12017161500003800 від 25.11.2017 р. докази є до-
статніми для складання обвинувального акта. Повідо-
мляємо, про завершення досудового розслідування у 
кримінальному провадженні № 12017161500003800 
та надання доступу до матеріалів досудового розслі-
дування з якими можна ознайомитися у приміщен-
ні Національного антикорупційного бюро України у  
м. Києві по вул. Василя Сурикова, 3.

Детектив Національного бюро: Маркевич С.В. 
(тел.: 044-246-33-69).

ТОВ «ЗУБР Чернігівщини» повідомляє 
учасників Товариства, що 21 квітня 2020 року о 10 
год. 00 хв. за адресою: Чернігівська обл., Бобровиць-
кий р., с. Кобижча, вул. Трипільська, 57, відбулись чер-
гові Загальні збори учасників, на яких прийняті на-
ступні рішення:

1) Затверджено річний звіт діяльності ТОВ «ЗУБР 
Чернігівщини», в тому числі ДП «Товариство шану-
вальників природи Козелецького району», за 2019 рік.

2) Затверджено план діяльності ТОВ «ЗУБР Черні-
гівщини» на 2020 рік.

3) Надано щорічну основну відпустку директору То-
вариства Головатюку Анатолію Івановичу тривалістю 
24 календарні дні з 18 травня 2020 року по 10 черв-
ня 2020 року включно (на період відпустки директо-
ра призначено виконуючого обов’язки директора Пав-
ленка Андрія Владиславовича).

Довідкова інформація за телефоном 095-341-27-08.

Підозрюваний Меладзе Валерій Іл-
ліч 22.12.1959 р.н., зареєстрований за 
адресою: м. Одеса, пр-т Гагаріна, 13а, 
кімн., 58 на підставі ст. ст. 133, 135 
КПК України, Вам необхідно з’явитися 
30 квітня 2020 року, о 10 год. 00 хв. до 
старшого слідчого в ОВС слідчого від-
ділу УСБУ в Івано-Франківській облас-
ті Мельника С.М., р.т. (0342)590593, за 
адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Са-
харова, буд. 15, для надання досту-
пу до матеріалів досудового розсліду-
вання у кримінальному провадженні 
№22019090000000020. Поважні причи-
ни неприбуття зазначені в ст. 138 КПК 
України. Наслідки неприбуття вказані в 
ст. 139 КПК України.

Підозрювана Меладзе Людмила Вікторівна 16.10.1961 р.н., за-
реєстрована за адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Па-
ризької Комуни, 6, кв. 45 на підставі ст. ст. 133, 135 КПК Украї-
ни, вам необхідно з’явитися 30 квітня 2020 року, о 13 год. 00 хв. 
до старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Івано-Фран-
ківській області Мельника С.М., р.т. (0342)590593, за адресою: 
м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова, буд. 15, для надання доступу 
до матеріалів досудового розслідування у кримінальному прова-
дженні №22019090000000020. Поважні причини неприбуття за-
значені в ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття вказані в ст. 
139 КПК України.

Приватизаційний сертифікат на квартиру за адресою м. Київ, 

вул. Попудренка, буд. 32, кв. 21 та трудову книжку на ім’я Михай-

ленко Віктора Миколайовича, 18.12.1976 р. н., 

вважати недійсними. 

Оболонський районний суд м. Києва викликає 
обвинувачену Пєтухову Надію Семенівну, що об-
винувачується у вчиненні злочинів, передбаче-
них ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче судове 
засідання, яке відбудеться 29 квітня 2020 року о 
12:00 годині, в приміщенні Оболонського район-
ного суду м. Києва, за адресою: м. Київ, вул. М. 
Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвину-
ваченого, свідка, потерпілого, цивільного відпо-
відача передбачені статтею 139 КПК України, а та-
кож наслідки неприбуття обвинуваченого перед-
бачені статтею 323 КПК України, прокурора та за-
хисника - статтею 324 КПК України, потерпіло-
го - статтею 325 КПК України, цивільного пози-
вача, цивільного відповідача та їх представників - 
статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, пе-
рекладача і експерта - статтею 327 КПК України.

Суддя О.В. Жежера

Повістка про виклик Януковича Віктора Федоровича, 
09.07.1950 р.н., який   відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 
КПК України викликається на 10 год. 00 хв. 30 квітня 2020 
року до слідчого третього відділу Управління з розслідуван-
ня кримінальних правопорушень, вчинених військовослуж-
бовцями, Головного слідчого управління Державного бюро 
розслідувань Береста О.О., для набуття процесуального ста-
тусу та проведення відповідних слідчих і процесуальних дій у 
кримінальному провадженні №62019000000000046, за адре-
сою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кабінет №513,тел. 
(044) 294-64-17.

Після смерті 31.10.2019 р. Хіжина Петра Петровича, 
15.05.1953 р.н., відкрилася спадщина. Приватним но-
таріусом ХМНО Саварінською Н.П. заведено спадкову 
справу. Спадкоємцям померлого звертатись за адресою: 
61183, м. Харків, вул. Дружби Народів, буд. 246, оф. 6а, 
тел. (098)717-43-01.

Повідомлення про прийняття відповідним органом 
управління фінансової установи рішення про подання 
заяви про виключення фінансової установи з Реєстру
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЛЕТ 

МЕЙКЕР» (код ЄДРПОУ 42936879, місцезнаходження: 03194, м. 
Київ, бульвар Кольцова, будинок 14Д, офіс 610) повідомляє: Рі-
шенням №01/20 від 01.04.2020 року учасника ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЛЕТ МЕЙКЕР» (Код ЄД-
РПОУ 42936879) прийнято рішення про звернення Товариства з 
обмеженою відповідальністю «ФЛЕТ МЕЙКЕР» до Національ-
ної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг із заявою про виключення інформації про 
фінансову установу з Державного реєстру фінансових установ 
у зв’язку з прийняттям у встановленому законодавством поряд-
ку Національною комісією, що здійснює державне регулюван-
ня у сфері ринків фінансових послуг (Розпорядження №480 від 
12.03.2020 р.), рішення про анулювання ліцензій Товариству з 
обмеженою відповідальністю «ФЛЕТ МЕЙКЕР» та у зв’язку з 
тим, що після такого анулювання у Товариства з обмеженою 
відповідальністю «ФЛЕТ МЕЙКЕР», Код ЄДРПОУ 42936879, від-
сутні чинні ліцензії на право надання фінансових послуг.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
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Київська +4 +9 +10 +15 Черкаська +4 +9 +10 +15
Житомирська +3 +8 +10 +15 Кіровоградська +4 +9 +10 +15
Чернігівська +4 +9 +10 +15 Полтавська +4 +9 +9 +14
Сумська +4 +9 +8 +13 Дніпропетровська +5 +10 +11 +16
Закарпатська +1 +6 +11 +16 Одеська +5 +10 +13 +18
Рівненська +1 +6 +10 +15 Миколаївська +5 +10 +12 +17
Львівська +1 +6 +10 +15 Херсонська +5 +10 +11 +16
Івано-Франківська +3 +8 +10 +15 Запорізька +4 +9 +12 +17
Волинська +1 +6 +10 +15 Харківська +4 +9 +10 +15
Хмельницька +3 +8 +10 +15 Донецька +5 +10 +12 +17
Чернівецька +3 +8 +10 +15 Луганська +3 +8 +13 +18
Тернопільська +3 +8 +10 +15 Крим +4 +9 +12 +17
Вінницька +3 +8 +10 +15 Київ +6 +8  +12 +14

Укргiдрометцентр

ПОГОДА НА ЗАВТРА

10..15
4..9

12..17
4..9

10..15
4..9

12..17
5..10

10..15
3..8
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 «Туристський сезон  
в Україні не відкриється 

навіть у червні»

Туристичному бізне-
су поряд з авіаційними 

компаніями під час панде-
мії доводиться дуже скрут-
но: він фактично зупинив 
діяльність і чекає на за-
кінчення карантину. Але й  
після цього йому доведеть-
ся нелегко. Як виживати-
муть туркомпанії в Украї-
ні і як їм у цьому може до-
помогти держава, «Урядо-
вий кур’єр» розпитав пре-
зидента Української асо-
ціації туристичних агенцій 
Антона РУДІЧА.

УК Пане Антоне, як по-
страждає український ту-
ристичний бізнес та кож-
на туркомпанія зокрема від 
карантину? Чи багато тур-
компаній в Україні збан-
крутують?
— Тут одразу треба заува-
жити: на ринку діють турис-
тичні оператори та турис-
тичні агенти. Є внутрішній 
та виїзний туризм. Наша 
асоціація представляє саме 
другий вид. Так-от щодо ви-
їзного туризму, то ситуація, 
яка склалася на цьому рин-
ку, вкрай погана. Компанії, 
які займаються цим видом 
туризму, дуже страждають 
тепер і страждатимуть на-
далі. Адже в них немає жод-
них доходів, а є лише видат-
ки. 

Чи багато компаній збан-
крутують? Думаю, що й та-
ке траплятиметься, адже 
компанії сплатили гроші го-
телям та авіакомпаніям за 
куплені заздалегідь путівки 
та авіаквитки. До того ж, ту-
ристичні оператори за влас-
ний рахунок робили вивізні 
рейси туристів з-за кордо-
ну, коли пандемія коронаві-
русу в світі вже існувала. 

Додам, що стан компа-
ній-операторів залишаєть-
ся чи не найскладнішим се-
ред усіх учасників ринку. 
Адже вони мали досить ве-
ликі офіси та чималі штати 
працівників. Отже, і чималі 
накладні видатки. 

УК Деякі країни, примі-
ром Туреччина, де великий 
спалах захворювання на 
коронавірусну недугу, за-
являють про початок ту-
ристського сезону напри-
кінці травня цього року. Чи 
може Україна відкрити ту-

ристський та морський се-
зон на початку червня?
— Якщо Туреччина убез-
печила місця масового 
скупчення туристів, а як ми 
знаємо, ситуація щодо ко-
ронавірусу на морських ку-
рортах цієї країни непога-
на, то вона може відкрити 
свої курорти вже наприкін-
ці травня. Однак важливим 
залишається питання, в 
якому режимі працювати-
муть готелі і як буде обме-
жено пересування туристів.

Однак гадаю, що Украї-
на не  відкриє закордонного 
курортного сезону навіть із 
червня. Для нас дуже важ-
лива країна у цьому сенсі 
Єгипет. Тож  чекатимемо на 
розвиток подій.

УК Уряд заявляє про пев-
ні поступки щодо правил 
карантину. Незабаром мо-
же бути дозволено відвіду-
вати музеї, парки тощо. Чи 
означає це, що й турбізнес 
частково вже зможе пра-
цювати у травні, організо-
вуючи невеличкі тури та 
екскурсії?
— Для внутрішнього ту-
ризму важлива можливість 
організованого пересуван-
ня між містами України. 
Такого немає і коли буде, 
не знаємо. Тепер навіть не-
можливо організувати ту-
ри до туристичного центру 
країни Львова. А щодо від-
відування музеїв — це пи-
тання поза межами діяль-
ності виїзних туристичних 
компаній.

УК Як вважаєте, яку комп-
лексну програму розвитку 

туристичної галузі повин-
на презентувати держава, 
адже туристичний бізнес 
світу постраждав від пан-
демії чи не найбільше?
— Для компаній, які пра-
цюють на ринку виїзно-
го туризму, від держави 
небагато потрібно. Це са-
модостатня галузь. Однак 
нарешті необхідно ухва-
лити новий закон про ту-
ризм, адже чинний доку-
мент вже значно застарів. 
Цей закон передовсім пови-
нен захищати самих турис-
тів від банкрутства турис-
тичних компаній. Загалом 
на туристичному ринку 
країни мають бути  єди-
ні правила гри щодо того, 
як переносити тури в разі 
форс-мажорних обставин у 
державі та як і коли повер-
тати гроші споживачам.

Треба також, щоб держа-
ва допомогла з визнанням 
форс-мажору за туристич-
ними  договорами у зв’язку 
з епідемією коронавірусної 
хвороби. Нині потрібно бра-
ти довідку про форс-мажор 
на кожний договір, а вона  
коштує понад 3 тисячі гри-
вень. 

Великою допомогою для 
туристичного ринку бу-
ло б скасування подат-
ків на оплату праці найма-
ним працівникам турис-
тичних компаній у пері-
од карантину та за умо-
ви відсутності польотів.  
Також треба відтермінува-
ти виплати туристичними 
компаніями всіх грошових 
вимог туристів. Так зроби-
ли в Німеччині. Адже там 
розуміють: якщо такі ви-
плати зробити протягом ко-
роткого періоду, то це ля-
же великим фінансовим тя-
гарем на туркомпанії, яким 
буде дуже важко виживати 
надалі. Додам, що наша асо-
ціація через народних де-
путатів вже подала своє ба-
чення цих кроків.

УК Чи зменшиться вар-
тість путівок Україною та 
за кордоном, зокрема на 
відпочинок на узбережжі 
морів цього літа, якщо бу-

де знято обмеження на від-
відування курортів?
— З огляду на те що дея-
кі готелі у всьому світі піс-
ля закінчення епідемії ко-
ронавірусної хвороби не 
відкриються для туристів і 
що собівартість туристич-
них послуг зросте через 
зміну стандартів, то каза-
ти про зменшення цін на 
проживання в них буде за-
вчасним. Однак загалом є 
передумови і для знижен-
ня, і для підвищення цін на 
готельні й туристичні по-
слуги.

УК Як туристичні компа-
нії й асоціації планують 
співпрацювати з авіаком-
паніями після закінчення 
карантину, аби нівелюва-
ти всі труднощі, спричине-
ні ним? Чи буде, на ваш по-
гляд, поновлено роботу 
лоукостерів? Чи пропону-
ватимуть вони дешевші 
перельоти (або навпаки, 
підвищать вартість)?
— Напряму з авіакомпані-
ями ми не працюємо. Їм та-
кож буде складно вижи-
вати на ринку, можливо, 
навість складніше, ніж ту-
роператорам та турагенці-
ям. Невипадково нині в ба-
гатьох країнах надають 
істотні грошові допомоги 
саме авіакомпаніям. 

Олег ГРОМОВ, 
«Урядовий кур’єр» 

ДОКУМЕНТИ

сніг

Президент 
Української асоціації 
туристичних агенцій 

Антон РУДІЧ 

ДОСЬЄ  «УК»
Антон РУДІЧ. Закінчив 

Московський фізико-техно-
логічний інститут за спеці-
альністю Computer Science 
and Technology. Працю-
вав кілька років в Україні 
та Швейцарії як розробник 
програмного забезпечення. 
У 1998 році організував аут-
сорсингову компанію X-tand. 
У 1999-му разом з партне-
рами створив сайт rabota.
ua. Нині в мережу компаній 
X-tand входить мережа ту-
ристичних агенцій «Поїха-
ли з нами» (Україна, Казах-
стан, Білорусь та Молдова). 

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 11 березня 2020 р. № 223-р 
Київ

Про передачу деяких бюджетних призначень,  
передбачених Господарсько-фінансовому  

департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів  
України у 2020 році на підтримку реалізації  

комплексної реформи державного управління
1. Відповідно до частини шостої статті 23 Бюджетного  кодексу України пе-

редати частину бюджетних призначень у сумі 446 435,5 тис. гривень (видат-
ки споживання, у тому числі оплата праці — 365 930,7 тис. гривень), перед-
бачених у 2020 році Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату 
Кабінету Міністрів України (загальнодержавні видатки та кредитування) у за-
гальному фонді державного бюджету за програмою 0421060 «Підтримка ре-
алізації комплексної реформи державного управління», за розподілом згід-
но з додатком.

2. Забезпечити:
1) Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міні-

стрів України — погодження передачі бюджетних призначень, передбаченої 
пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з пи-
тань бюджету;

2) Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відпо-
відних змін до розпису державного бюджету;

3) Державній казначейській службі — перерахування бюджетних коштів 
відповідно до переданих бюджетних призначень.

3. Скасувати як таке, що не реалізоване, розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 29 січня 2020 р. № 63 «Про передачу деяких бюджетних призна-
чень, передбачених Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату 
Кабінету Міністрів України у 2020 році на підтримку реалізації комплексної 
реформи державного управління».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Із деталізованим розподілом бюджетних призначень, передбачених  

в розпорядженні уряду, можна ознайомитися на сайті «УК».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 22 квітня 2020 р. № 437-р 
Київ

Про передачу нежитлових приміщень  
у м. Києві до сфери управління  

Національного агентства з питань  
запобігання корупції

Передати нежитлові приміщення (інвентарний номер 10332318) загальною 
площею 7218,3 кв. метра у будівлі по бульв. Дружби народів, 28, у м. Києві із 
сфери управління Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського гос-
подарства до сфери управління Національного агентства з питань запобіган-
ня корупції.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬСвіт на паузі. Наплічники і літаки в режимі очікування…
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