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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

АНДЕРС САМУЕЛЬСЕН:
   «ЄС повинен відповісти    

   на агресивну поведінку 
Росії, і якщо РФ не хоче 

звільняти моряків, 
я візьму на себе 

ініціативу в ЄС щодо 
запровадження  
нових санкцій».

Безоплатні консультації 
стають популярними 

ПРАВО. Торік адвокати системи безоплатної правової допо-
моги забезпечили захист 129 160 громадян у кримінальних, ци-
вільних та адміністративних справах. Інтереси ще майже 35 ти-
сяч у суді захистили працівники центрів БПД. Ще понад 550 
тисяч отримали консультації та роз’яснення від співробітників 
БПД, домоглися виправдувальних вироків у 280 кримінальних 
провадженнях.

Загалом у країні діє 552 бюро безоплатної правової допомо-
ги. До них найчастіше звертаються незахищені категорії насе-
лення, на які й було розраховано створення системи БПД, по-
відомляє прес-служба Мін’юсту з посиланням на очільника ві-
домства Павла Петренка. Торік утворено й забезпечено робо-
ту нових 992 дистанційних пунктів доступу. Завдяки цьому їхня 
загальна кількість перевищила 3000. А мобільні консультаційні 
пункти здійснили понад 13 тисяч виїздів. Важливий інструмент 
роботи з громадянами — гаряча лінія контакт-центру системи 
БПД, яка діє за номером 0-800-21-31-03. Торік було прийнято 
понад 360 тисяч дзвінків, з яких 35% стосувалися питань отри-
мання правових консультацій.

10 573 грн
становила середня заробітна плата 
торік у грудні. Це на 14,5% більше,  

ніж у листопаді. За рік вона  
зросла на 9,7%

ЗВ’ЯЗОК ПОКОЛІНЬ. Далекого 1918 року поблизу станції 
Крути на Чернігівщині вони врятували УНР, довівши своєю 
звитягою більшовицькій орді Муравйова, що то є український 
дух і прагнення до волі. Вони боролися тоді, щоб ми 
перемогли нині 

Київські студенти стали 
першими українськими 
«кіборгами»

Міністр закордонних справ Королівства Данія  
про відповідну реакцію на агресію РФ в акваторії 
Азовського й Чорного морів  
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Кількість робочих 
місць і платня  
на підприємствах 
Укроборонпрому 
постійно зростають  

ЗРОБЛЕНО В УКРАЇНІ

Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про підвищення 
посадових окладів  
науково-педагогічних 
працівників»
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Нехай буде гречка? А не буде!
АГРАРНА ПОЛІТИКА. Вітчизняні сільгоспвиробники відмовляються вирощувати цю культуру 
через демпінг низькоякісної російської продукції на нашому ринку

Володимир КОЛЮБАКІН, 
«Урядовий кур’єр» 

Ми вже писали, яку небезпе-
ку для вітчизняних агра-

ріїв становить безборонне вве-
зення в Україну низькоякісної й  

підозріло дешевої гречаної крупи 
з Росії («УК» № 192 від 12 жовтня 
2018). Падіння закупівельних цін 
на гречку розпочалося ще позато-
рік через перевиробництво у схід-
ного сусіда: 2017-го врожай греч-
ки в Росії становив понад 1,7 міль-

йона тонн, а внутрішнє споживан-
ня вдвічі менше — лише 750 тисяч 
тонн. Надлишок скинули до  нас. 

За даними Державної служ-
би статистики, в Україну 2017-го 
лише офіційно було завезено 12,7 
тисячі тонн гречаної крупи  з РФ, 

ще 17,3 тисячі тонн — також ро-
сійського виробництва, але че-
рез Казахстан. Якщо ж врахува-
ти напівлегальні схеми, то загаль-
ний обсяг імпорту гречаної крупи 
з Росії становив не менш як 50 ти-
сяч тонн. Тобто частка російської 

крупи на українському ринку вже 
сягнула майже 45—50%.

Провідні аграрні асоціації 
України зауважували: такі дії 
північного сусіда знижують 
рентабельність вирощуван-
ня цієї культури в нас. 4
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оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Шановні учасники ТОВ «УКРДІАГНОСТИКА» 
(код ЄДРПОУ 32856389)!

Повідомляємо вас, що 04.03.2019 р. о 10.00 год. за адресою: 01032, Україна, м. Київ, вул. На-
зарівська, 1, відбудуться Загальні збори учасників Товариства для розгляду питання звільнення та 
призначення нового директора ТОВ «УКРДІАГНОСТИКА». 

Реєстрація Учасників та/або їх представників для участі в Загальних зборах учасників Товари-
ства відбудеться 04.03.2019 р. з 09.30 до 10.00 год. за адресою: 01032, Україна, м. Київ, вул. На-
зарівська, 1.

Для участі в Загальних зборах учасників (засновників) та/або їх представників необхідно мати 
при собі паспорт, а представникам учасників (засновників) – паспорт та довіреність (протокол) на 
право представляти інтереси учасників (засновників) на Загальних зборах учасників Товариства, 
оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Ознайомлення із документами відбувається в робочі дні з 22.02.2019 р. по 03.03.2019 р. (включ-
но) з 10.00 год. до 12.00 год. за адресою: 01032, Україна, м. Київ, вул. Назарівська, 1.

Пропозиції та/або зауваження до порядку денного Загальних зборів учасників (засновників) 
ТОВ «УКРДІАГНОСТИКА» надсилати на адресу: 01032, Україна, м. Київ, вул. Назарівська, 1, до 
21.02.2019 р. (включно).

Директор ТОВ «УКРДІАГНОСТИКА» І. Л. Бондар

У провадженні Франківського районного суду м. Львова перебуває на розгляді цивільна справа 
№ 465/2879/17 (номер провадження 2/465/1548/18) за позовом Приватного підприємства «Львів-
енергомаш» до Яремишина Юрія Михайловича, Публічного акціонерного товариства «Інвестиційна 
фінансова компанія «Арт-Капітал», Товариства з обмеженою відповідальністю «АРТ-КАПІТАЛ Кас-
тоді», Energy Technologies Ltd про визнання правочинів недійсними, визнання права на акції, ви-
требування з чужого незаконного володіння та зобов’язання внести зміни до системи обліку прав 
на цінні папери.

В судове засідання викликаються відповідачі:
Товариство з обмеженою відповідальністю «АРТ-КАПІТАЛ Кастоді», що знаходиться за адре-

сою: м. Київ, вул. Народного ополчення, 1.
Публічне акціонерне товариство «Інвестиційна фінансова компанія «Арт-Капітал», що знахо-

диться за адресою: м. Київ, вул. Народного ополчення, 1.
Global Financical Technology Ltd., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Народного ополчення, 1.
Energy Technologies Corp., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Народного ополчення, 1.
Судове засідання призначено на 01.02.2019 року о 10.00 год., яке відбудеться в приміщенні 

Франківського районного суду м. Львова за адресою: м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 69.
Суддя С. М. Мартьянова

Втрачене посвідчення 

ліквідатора ЧАЕС, категорія 2, 

серія А № 331225 від 26.01.1998 р., 

видане на ім’я Завадського Сергія 

Анатолійовича, вважати недійсним.

Спадкоємців Василенко Алли Євгенівни, 

1970 р.н., померлої 14.06.2018 р., 

запрошуємо до 3 Дніпровської 

держконтори 

(м. Дніпро, вул. Робоча, 22а).

Публічне акціонерне товариство «БГ БАНК» (код ЄДРПОУ 20717958, місцезнаходження: 
04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48) повідомляє про втрату документів згідно із нижченаве-
деним переліком:

1. Договір іпотеки від 19.02.2008 року, укладений між Відкритим акціонерним товариством 
«Універсальний Банк Розвитку та Партнерства» (правонаступником усіх прав та обов’язків 
якого є ПАТ «БГ БАНК») та Бондар О. В., посвідчений приватним нотаріусом Київського місь-
кого нотаріального округу Івановою Л. М. за реєстровим № 885. 

Вищезазначений договір вважати втраченим та недійсним.

Голосіївська РДА в місті Києві запрошує Талаата Ахмеда Мохамеда на Комісію з пи-

тань захисту прав дитини, де розглядатиметься питання про доцільність позбавлення 

батьківських прав Талаата A. M. відносно його доньки 2007 р.н.

Засідання відбудеться 06.02.2019 р. о 16.00 год. у приміщенні Голосіївської РДА:  

м. Київ, просп. Голосіївський, 42, каб. №415.

Після смерті 24.05.2015 p. Панченко 
Тамари Андріївни, 11.06.1927 р.н., від-
крилася спадщина. Нотаріусом заведено 
спадкову справу. Спадкоємцям померлої 
пропонується звернутися до нотаріуса за 
адресою: м. Харків, вул. Сумська, 41; тел. 
(057)719-45-39, (057)780-35-60.

  ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України 
щодо підлеглості релігійних організацій  

та процедури державної реєстрації 
релігійних організацій зі статусом  

юридичної особи
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України «Про свободу совісті та релігійні організації» (Відомос-

ті Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 25, ст. 283; Відомості Верховної Ради Укра-
їни, 1994 р., № 13, ст. 66; 1996 р., № 3, ст. 11; 1997 р., № 8, ст. 62; 2014 р.,  
№ 5, ст. 62):

1) статтю 8 викласти в такій редакції:
«Стаття 8. Релігійна громада
Релігійна громада є місцевою релігійною організацією віруючих громадян 

одного й того самого культу, віросповідання, напряму, течії або толку, які до-
бровільно об’єдналися з метою спільного задоволення релігійних потреб.

Членство в релігійній громаді ґрунтується на принципах вільного волевияв-
лення, а також на вимогах статуту (положення) релігійної громади. Релігійна 
громада на власний розсуд приймає нових та виключає існуючих членів грома-
ди у порядку, встановленому її статутом (положенням).

Держава визнає право релігійної громади на її підлеглість у канонічних та 
організаційних питаннях будь-яким діючим в Україні та за її межами релігійним 
центрам (управлінням) і вільну зміну цієї підлеглості шляхом внесення відпо-
відних змін до статуту (положення) релігійної громади. Рішення про зміну під-
леглості та внесення відповідних змін або доповнень до статуту ухвалюється 
загальними зборами релігійної громади. Такі загальні збори релігійної громади 
можуть скликатися її членами.

Рішення про зміну підлеглості та внесення відповідних змін або доповнень 
до статуту ухвалюється не менш як двома третинами від кількості членів релі-
гійної громади, необхідної для визнання повноважними загальних зборів релі-
гійної громади відповідно до статуту (положення) релігійної громади.

Рішення про зміну підлеглості та внесення відповідних змін або доповнень 
до статуту засвідчується підписами членів відповідної релігійної громади, які 
підтримали таке рішення.

Рішення про зміну підлеглості та внесення відповідних змін або доповнень 
до статуту підлягає реєстрації в порядку, встановленому статтею 14 цього За-
кону.

Зміна підлеглості релігійної громади не впливає на зміст права власності та 
інших речових прав такої релігійної громади, крім випадку, встановленого стат-
тею 18 цього Закону.

Частина громади, не згідна з рішенням про зміну підлеглості, має право 
утворити нову релігійну громаду і укласти договір про порядок користування 
культовою будівлею і майном з їхнім власником (користувачем).

Повідомлення державних органів про утворення релігійної громади не є 
обов’язковим»;

2) у статті 14:
після частини першої доповнити чотирма новими частинами такого змісту:
«До статуту (положення) релігійної громади на підтвердження відомостей, 

викладених у ньому, додатково подаються належним чином засвідчені копії:
1) рішення (витягу) про утворення релігійної громади, її найменування, за-

твердження статуту, обрання керівних (виконавчих) органів — протокол за-
гальних зборів віруючих громадян або установчого релігійного з’їзду, конфе-
ренції тощо (далі — протокол загальних зборів). Зазначене рішення прийма-
ється у порядку, передбаченому статутом (положенням) релігійної громади, та 
оформлюється згідно з внутрішніми настановами цієї релігійної громади;

2) документа про право власності чи користування приміщенням або пись-
мової згоди власника приміщення на надання адреси за місцезнаходженням 
релігійної організації, зазначеним у статуті (положенні) релігійної громади.

Для реєстрації статуту (положення) релігійної громади у новій редакції до 
органу реєстрації статуту подаються:

1) заява за підписом керівника або уповноваженого представника релігій-
ної громади;

2) статут (положення) релігійної громади у новій редакції.
До статуту (положення) релігійної громади у новій редакції додатково по-

даються:
1) належним чином засвідчена копія протоколу (або витяг з протоколу) за-

гальних зборів релігійної громади про внесення змін і доповнень до статуту 
(положення) релігійної громади, ухвалених відповідно до порядку, визначено-
го у чинному на момент внесення змін статуті (положенні) релігійної громади, 
із зазначенням списку учасників цих загальних зборів;

2) оригінал чи належним чином засвідчена копія чинної на дату подання до-
кументів редакції статуту (положення) релігійної громади, до якого мають бути 
внесені зміни і доповнення, з відміткою про державну реєстрацію (з усіма змі-
нами, що до нього вносились), та оригінал свідоцтва, виданого органом реє-
страції (якщо таке видавалося).

У разі зміни місцезнаходження релігійної громади має бути подано належ-
ним чином засвідчену копію документа про право власності чи користування 
приміщенням або письмової згоди власника приміщення на надання адреси 
за місцезнаходженням релігійної громади, зазначеним у статуті (положенні)».

У зв’язку з цим частини другу — сьому вважати відповідно частинами шос-
тою — одинадцятою;

після частини шостої доповнити дванадцятьма новими частинами такого 
змісту:

«Для реєстрації статуту (положення) релігійного центру (управління), 
що згідно з частиною другою статті 7 цього Закону представляє релігійні 
об’єднання, до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері релігії, подається заява, засвідчена підписом уповноважених 
представників (уповноваженого представника) загальних зборів засновників 
(установчого з’їзду (конференції) засновників тощо), що утворюють таке ре-
лігійне об’єднання.

Разом із заявою до центрального органу виконавчої влади, що реалізує дер-
жавну політику у сфері релігії, подається статут (положення) релігійного цен-
тру (управління).

До статуту (положення) релігійної організації на підтвердження відомостей, 
викладених у ньому згідно з вимогами статті 12 цього Закону, додатково по-
даються:

1) належним чином засвідчена копія рішення (витягу) про утворення релі-
гійного об’єднання та затвердження (прийняття) статуту (положення) релігій-
ного центру чи управління (протокол загальних зборів засновників, установчо-
го з’їзду (конференції) засновників тощо);

2) перелік релігійних організацій, що входять до складу релігійного 
об’єднання на дату подання документів, засвідчений підписом уповноважених 
представників (уповноваженого представника) загальних зборів засновників 
(установчого з’їзду (конференції) засновників тощо);

3) належним чином засвідчена копія документа про право власності або ко-
ристування приміщенням за місцезнаходженням релігійної організації, зазна-
ченим у статуті (положенні).

У разі якщо релігійний центр (управління) входить до складу чи визнає (де-
кларує) у будь-якій формі підлеглість у канонічних, організаційних, інших пи-
таннях будь-яким іншим діючим в Україні чи за її межами релігійним організа-
ціям, для реєстрації статуту (положення) цього релігійного центру (управління) 
додатково подається документ, що підтверджує визнання такою релігійною ор-
ганізацією підлеглості їй новоутвореного релігійного центру (управління), або 
документ, який підтверджує, що новоутворений релігійний центр (управління) 
входить до складу такої релігійної організації.

Для реєстрації статуту (положення) монастиря, релігійного братства, місіо-
нерського товариства (місії), духовного навчального закладу до центрально-
го органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері релігії, по-
дається заява за підписом керівника (іншої уповноваженої особи) релігійного 
центру (управління), що засновує відповідну релігійну організацію.

Разом із заявою до центрального органу виконавчої влади, що реалізує дер-
жавну політику у сфері релігії, подається статут (положення) монастиря, релі-
гійного братства, місіонерського товариства (місії) або духовного навчально-
го закладу.

До статуту (положення) монастиря, релігійного братства, місіонерського то-
вариства (місії) або духовного навчального закладу на підтвердження відомос-
тей, викладених у ньому згідно з вимогами статті 12 цього Закону, додатково 
подаються належним чином засвідчені копії:

1) рішення (витягу) про утворення (заснування) монастиря, релігійного брат-
ства, місіонерського товариства (місії), духовного навчального закладу та за-
твердження статуту (положення) такої релігійної організації. Зазначене рішен-
ня приймається у порядку, передбаченому статутом (положенням) релігійно-
го центру (управління), та оформлюється згідно з внутрішніми настановами ці-
єї релігійної організації;

2) статуту релігійного центру (управління), що засновує монастир, релігійне 
братство, місіонерське товариство (місію), духовний навчальний заклад;

3) документа про право власності або користування приміщенням за місцез-
находженням релігійної організації, зазначеним у статуті (положенні).

Для реєстрації статуту (положення) релігійної організації (релігійного цен-
тру (управління), монастиря, релігійного братства, місіонерського товариства 
(місії), духовного навчального закладу) у новій редакції до центрального орга-
ну виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері релігії, подається 
заява за підписом керівника (іншої уповноваженої особи) релігійної організації, 
до статуту якої внесено зміни.

Разом із заявою до центрального органу виконавчої влади, що реалізує дер-
жавну політику у сфері релігії, подається статут (положення) релігійної органі-
зації, викладений у новій редакції.

До статуту релігійної організації у новій редакції додатково подаються на-
лежним чином засвідчені копії:

1) рішення (витягу) уповноваженого органу релігійної організації про вне-
сення змін до статуту (положення), яке ухвалено відповідно до порядку, ви-
значеного у статуті (положенні) релігійної організації, до установчих докумен-
тів якої вносяться зміни;

2) чинної редакції статуту (положення) релігійної організації з усіма зміна-
ми, що до нього вносилися (якщо вони оформлювалися окремими додатками).

У разі подання до центрального органу виконавчої влади, що реалізує дер-
жавну політику у сфері релігії, а також обласної, Київської та Севастопольської 
міських державних адміністрацій, а в Автономній Республіці Крим — до Ради 
міністрів Автономної Республіки Крим неповного переліку документів, визна-
ченого у цій статті, та/або оформлення їх без дотримання встановлених вимог, 
відсутності у статуті (положенні) релігійної організації відомостей, встановле-
них частиною третьою статті 12 цього Закону, релігійній організації пропону-
ється у межах строків, встановлених цим Законом, усунути виявлені недоліки.

У разі якщо релігійна організація не усунула виявлені недоліки протягом 
встановлених строків, всі документи, які надійшли до центрального органу ви-
конавчої влади, що реалізує державну політику у сфері релігії, обласної, Ки-
ївської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а в Автономній 
Республіці Крим — до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, крім зая-
ви про реєстрацію статуту (положення) релігійної організації (змін до них), по-
вертаються їй супровідним листом із роз’ясненням причин такого повернення».

У зв’язку з цим частини сьому — одинадцяту вважати відповідно частинами 
дев’ятнадцятою — двадцять третьою;

3) у статті 18:
частину першу доповнити другим реченням такого змісту: «Релігійні органі-

зації можуть бути обмежені у здійсненні права власності лише у випадках і в по-
рядку, передбачених законом»;

після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
«Забороняється вчиняти будь-які дії, наслідком яких може стати відчужен-

ня майна релігійної організації, зокрема його продаж, обмін, передача у заста-
ву, встановлення іпотеки, безоплатна передача у власність та управління ін-
ших осіб, до завершення процедури зміни своєї підлеглості у канонічних та ор-
ганізаційних питаннях будь-яким діючим в Україні та за її межами релігійним 
об’єднанням шляхом реєстрації нової редакції статуту (положення), ухвалено-
го не менш як двома третинами від кількості членів релігійної громади, необ-
хідної для визнання повноважними загальних зборів релігійної громади відпо-
відно до її статуту (положення), або органами управління, визначеними стату-
том (положеннями) релігійної організації (релігійного центру (управління), мо-

настиря, релігійного братства, місіонерського товариства (місії), духовного на-
вчального закладу)».

У зв’язку з цим частини другу — восьму вважати відповідно частинами тре-
тьою — дев’ятою.

2. У Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 
осіб — підприємців та громадських формувань» (Відомості Верховної Ради 
України, 2016 р., № 2, ст. 17, № 29, ст. 535, № 47, ст. 800; 2018 р., № 6-7, ст. 38):

1) у пункті 14 частини першої статті 1:
після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
«центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері релігії, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та 
Севастопольська міські державні адміністрації — у разі державної реєстрації 
юридичних осіб — релігійних організацій».

У зв’язку з цим абзаци третій — десятий вважати відповідно абзацами чет-
вертим — одинадцятим;

в абзаці шостому слова «інших юридичних осіб» замінити словами «юри-
дичних осіб (крім випадків, передбачених абзацами другим — четвертим цьо-
го пункту)»;

в абзаці сьомому слово «інших» виключити;
2) частину другу статті 3 доповнити словами «релігійних організацій»;
3) частину другу статті 9 доповнити пунктами 31 і 32 такого змісту:
«31) вид релігійної організації;
32) віросповідна приналежність релігійної організації»;
4) у частині першій статті 16:
в абзаці першому слово «установ» замінити словами «установ, а також ви-

падку, передбаченого абзацом другим цієї частини»;
доповнити абзацом другим такого змісту:
«Найменування релігійної організації може містити інформацію про її органі-

заційно-правову форму виключно за бажанням такої юридичної особи»;
5) частину третю статті 17 доповнити абзацом другим такого змісту:
«Для державної реєстрації включення відомостей про юридичну особу — 

релігійну організацію, статут якої зареєстровано до 1 січня 2013 року, відомості 
про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі, подається заява про дер-
жавну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу до Єдиного дер-
жавного реєстру, а також копія довідки з Єдиного державного реєстру підпри-
ємств та організацій України та копія рішення уповноваженого органу релігій-
ної організації про призначення керівника такої організації»;

6) у частині третій статті 29:
в абзаці другому слова «(крім громадського формування)» замінити слова-

ми «(крім громадського формування та релігійної організації)»;
після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
«щодо релігійної організації — у центральному органі виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері релігії, Раді міністрів Автономної Республі-
ки Крим, в обласних, Київській та Севастопольській міських державних адмі-
ністраціях».

У зв’язку з цим абзаци третій та четвертий вважати відповідно абзацами чет-
вертим та п’ятим.

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Установити, що у разі прийняття рішення щодо зміни своєї підлеглості ре-

лігійна організація повідомляє про таке рішення центральний орган виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері релігії, або обласні, Київську, Се-
вастопольську міські державні адміністрації, а в Автономній Республіці Крим 
— Раду міністрів Автономної Республіки Крим, які забезпечують оприлюднен-
ня цього рішення на своєму офіційному веб-сайті.

3. Статути (положення) релігійних організацій мають бути приведені у відпо-
відність із цим Законом упродовж одного року з дня набрання ним чинності. До 
приведення статутів (положень) у відповідність із цим Законом релігійні орга-
нізації керуються положеннями діючих статутів (положень) у частині, що не су-
перечить цьому Закону.

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ 
17 січня 2019 року 
№ 2673-VIII

ГРАФІК 
проведення прямої телефонної лінії 

 Кабінету Міністрів України  
за участю керівників центральних органів виконавчої  

влади на лютий — березень 2019 року
1 лютого  Міністерство охорони здоров’я України
5 лютого  Міністерство аграрної політики та продовольства України
8 лютого  Міністерство внутрішніх справ України
12 лютого   Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та 

внутрішньо переміщених осіб України
15 лютого  Міністерство культури України
19 лютого  Міністерство екології та природних ресурсів України
22 лютого  Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
26 лютого  Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
1 березня  Міністерство закордонних справ України
5 березня   Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житло-

во-комунального господарства України
12 березня  Міністерство фінансів України
15 березня Міністерство юстиції України
19 березня  Міністерство у справах ветеранів України
22 березня  Пенсійний фонд України
26 березня    Державна служба України з питань безпечності харчових  

продуктів та захисту споживачів
29 березня  Національна поліція України

Примітка.  Пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів працює за номером  
254-05-65. Час проведення брифінгу з 13.40 до 14.00,  
прямої телефонної лінії — з 14.00 до 16.00.  
Місце проведення: м. Київ, вул. Інститутська, 7  
(другий поверх, кім. 206).
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ОГОЛОШЕННЯ
____________________________________
(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 

 Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕРМІНАЛ», 32368950
 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля

1. Інформація про суб’єкта господарювання:
ТОВ «ТЕРМІНАЛ», 69002, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця  

Перша Ливарна, будинок 40, телефон 097 400 90 76
(місцезнаходження юридичної особи, контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*. Планована ді-
яльність, її характеристика:

Будівництво АЗС на 250 заправок на добу та АГЗП модульного типу за межами на-
селеного пункту с. Пшеничне Васильківського району Київської області. Режим робо-
ти АЗС та АГЗП — цілодобовий. Термін експлуатації будинку АЗС з пунктом сервісного 
обслуговування водіїв та пасажирів — 60 років. Термін експлуатації резервуарів — 40 
років. Рік введення об’єкта в експлуатацію – 2019 рік 

Технічна альтернатива 1. 
Передбачається будівництво АЗС на 250 заправок на добу нафтопродуктами та 

100 заправок на добу скрапленими вуглеводневими газами (СВГ). Для зберігання па-
лива передбачено три підземні резервуари ємністю по 20 метрів кубічних кожний, для 
бензину марки А-92 та дизпалива ДП, ДП+ (преміум) та два підземні резервуари єм-
ністю по 10 метрів кубічних кожний, для бензину марок А-95, А-95+ (преміум) 

Технічна альтернатива 2. 
Не розглядається. Технічна альтернатива 1 є найбільш ефективною як з еконо-

мічної, так із технологічної точок зору для безпечної заправки і обслуговування тран-
спортних засобів та водіїв і пасажирів

3.  Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
     Територіальна альтернатива 1:
Будівництво АЗС планується на земельній ділянці приватної власності за межами 

населеного пункту с. Пшеничне, Васильківського району Київської області вздовж ав-
томобільної дороги М-05 Київ – Одеса, 52+000 км, право 

Цільове призначення земельної ділянки – для розміщення та експлуатації будівель 
і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства

     Територіальна альтернатива 2.
     Не розглядається

Соціально-економічний вплив планованої діяльності:
Метою будівництва є надання послуг по заправці автомобілів якісним пальним, 

створення додаткових робочих місць, збільшення надходжень у місцевий та держав-
ний бюджети при дотриманні екологічних та санітарно-гігієнічних нормативів

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
На АЗС, що проектується, передбачається: здійснювати прийом, зберігання і від-

пуск пального для автотранспорту, а саме: двох марок бензину та двох марок дизпа-
лива, суміші пропанбутан (СВГ); сервісне обслуговування водіїв та пасажирів.

Доставка пального здійснюватиметься спецавтотранспортом. 
Злив палива з автоцистерни передбачено крізь герметичні зливні швидкороз’ємні 

муфти та спеціальні фільтри, які запобігають попаданню механічних домішок в ре-
зервуар.

Зберігання палива передбачено в п’яти підземних резервуарах ємністю по 20 м3 
кожний для бензину і дизпалива. Резервуари виконані з подвійною оболонкою ти-
пу «термос», обладнані системою повернення парів нафтопродуктів при їх заповне-
нні, дихальною арматурою з клапанною системою та технічними пристроями для за-
побігання переповненню ємностей при зливі нафтопродуктів. Резервуари розташова-
ні окремо від колонок. 

Зберігання скрапленого вуглеводневого газу передбачено в одному наземному 
резервуарі модульного типу об’ємом 10 м3.

Заправлення автомобілів передбачається здійснювати за допомогою трьох дво-
сторонніх паливо-роздавальних колонок (ПРК) на вісім пістолетів та на 4 види пали-
ва кожна, ПРК для СВГ також.

При заправленні автомобілів через паливо-роздавальні колонки буде застосова-
на система повернення парів з баку автомобіля в видаткові резервуари (рекуперація).

Будівля АЗС з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів запроекто-
вана одноповерховою, пункт сервісного обслуговування водіїв та пасажирів передба-
чає сферу обслуговування з влаштуванням кафетерію та продажу супутніх товарів.

Річна реалізація палива становить: бензину — 980 м3, дизпаливо — 1260 м3, скра-
плені вуглеводневі гази (СВГ) — 1400 м3.

Загальна площа ділянки будівництва становить 0,30 га, перебуває у приватній 
власності ТОВ «ТЕРМІНАЛ», згідно Витягу з Державного реєстру речових прав на не-
рухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 07.12.2017 р., кадастровий 
номер – 3221487200:03:012:0001.

Кількість створених робочих місць на об’єкті – 10 працівників

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1:
по забрудненню атмосферного повітря — значення гранично допустимих концен-

трацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів;
по ґрунту, поверхневих та підземних водах — відсутність на них прямого впливу;
по загальних санітарних нормах — санітарні розриви при забудові сільських те-

риторій;
 по акустичному впливу — допустимі рівні шуму

щодо технічної альтернативи 2:
Не розглядається

щодо територіальної альтернативи 1:
містобудівні умови та обмеження;
розмір санітарно-захисної зони;
протипожежні розриви між будівлями та спорудами

щодо територіальної альтернативи 2:
Не розглядається

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1:
Інженерна підготовка території включає планування майданчиків та влаштування 

під’їзних доріг і шляхів до об’єкту будівництва, роботи по демонтажу існуючих буді-
вель та споруд, роботи по виносу інженерних мереж, земляні роботи.

Ділянка перекрита ґрунтами, не придатними для рекультивації. Згідно проектного 
рішення на даній ділянці виконується планування території. Проектні рішення в пері-
од будівництва та експлуатації будуть забезпечувати раціональне використання ґрун-
ту та водних ресурсів, а також будуть передбачені захисні та компенсаційні заходи.

щодо технічної альтернативи 2:
Не розглядається

щодо територіальної альтернативи 1:
Ділянка для розміщення АЗС погоджена з усіма зацікавленими організаціями та 

знаходиться у приватній власності
щодо територіальної альтернативи 2:
Не розглядається

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1:

Джерелами потенційного впливу автозаправного комплексу АЗС з АГЗП на довкіл-
ля відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 808 
«Про затвердження переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену 
екологічну небезпеку» є: технологічне обладнання АЗС з АГЗП — дихальні клапани 
підземних резервуарів для зберігання нафтопродуктів, заправний майданчик (палив-
но-роздавальні колонки), технологічні процеси з АГЗП (зливна струбцина, запобіжний 
клапан на резервуарі зберігання СВГ, заправна струбцина газових колонок, продувні 
свічки насоса), викиди при роботі резервного дизельгенератора (на випадок відклю-
чення електроенергії), автотранспорт — заїзд та виїзд з території АЗС.

Коротка характеристика впливів при будівництві та експлуатації об’єкта:
на геологічне середовище — відсутній;
на повітряне середовище — викиди парів бензину, вуглеводнів фракції С12-С19, 

оксиду вуглецю, діоксиду азоту, діоксиду сірки, бенз(а)пірену, парів пропан-бутану;
 на клімат та мікроклімат — відсутній;
на водне середовище — підземні води (артсвердловина), утворення госп-побутових 

та дощових стоків;
на техногенне середовище — відсутній;
на соціальне середовище — вивчається через механізм публікації в ЗМІ та гро-

мадських обговорень;
на рослинний та тваринний світ — відсутній, заповідні об’єкти в зоні впливу відсутні, 

цінних насаджень на території не виявлено, шляхи міграції тварин відсутні;
на ґрунт — незначним джерелом забруднення може стати будівельне сміття та па-

ливно-мастильні матеріали від роботи будівельних механізмів. З метою запобіган-
ня негативному впливу на грунт проектом передбачається оснащення площадки кон-
тейнерами для побутових і будівельних відходів і вивезення їх на полігон побутових  
відходів. При експлуатації об’єкта вплив можливий у випадку аварійного проливу на-
фтопродуктів

щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається

щодо територіальної альтернативи 1
Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля можливі на території ве-

дення господарської діяльності за межами населеного пункту с. Пшеничне, Васильків-
ського району Київської області

щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльнос-
ті 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 оцін-
ку впливу на довкілля»)

Планована діяльність з будівництва АЗС та АГЗП належить до другої категорії ви-
дів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та 
підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із ст. З Закону України «Про оцінку впли-
ву на довкілля» ч. З пункт 4

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

Транскордонний вплив відсутній
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає 

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

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громад-
ськості

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

- 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 до-

даткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отрима-
ної 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 до-
вкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження пла-
нованої 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 обґрунтовує не-
допустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її про-
вадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності 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, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а 
також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарюван-
ня звіту з оцінки впливу на довкілля. На стадії громадського обговорення звіту з оцін-
ки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надаєть-
ся можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на 
довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Де-
тальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 
буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

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

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційно-
му веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноважено-
му органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до 
планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, 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 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 громадськості вони будуть розмі-
щені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарю-
вання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають заува-
ження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональ-
них даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхили-
ти зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорен-
ня обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцін-
ки впливу на довкілля.

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

ності буде

Дозвіл на виконання будівельних робіт
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку впливу  

на довкілля»)

що видається 
Державна архітектурно-будівельна інспекція України

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу до-
сліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Департаменту екології та природних ресурсів Київської обласної державної  
адміністрації за адресою: 

01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2-А; eko.koda@ukr.net, тел. (044)279-01-58,  
Киреєва Вікторія Станіславівна  

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону  
та контактна особа)

____________________________________
(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 

 Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕРМІНАЛ», 32368950
 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля

1. Інформація про суб’єкта господарювання:
ТОВ «ТЕРМІНАЛ», 69002, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця  

Перша Ливарна, будинок 40, телефон 097 400 90 76
(місцезнаходження юридичної особи, контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*. Планована ді-
яльність, її характеристика:

Будівництво АЗС на 250 заправок на добу та АГЗП модульного типу за межами 
населеного пункту с. Кодаки Васильківського району Київської області. Режим робо-
ти АЗС та АГЗП – цілодобовий. Термін експлуатації будинку АЗС з пунктом сервісного 
обслуговування водіїв та пасажирів — 60 років. Термін експлуатації резервуарів — 40 
років. Рік введення об’єкта в експлуатацію — 2019 рік 

Технічна альтернатива 1. 
Передбачається будівництво АЗС на 250 заправок на добу нафтопродуктами та 

100 заправок на добу скрапленими вуглеводневими газами (СВГ). Для зберігання 
палива передбачено три підземні резервуари ємністю по 20 метрів кубічних кожний, 
для бензину марки А-92 та дизпалива ДП, ДП+ (преміум) та два підземні резервуа-
ри ємністю по 10 метрів кубічних кожний, для бензину марок А-95, А-95+ (преміум) 

Технічна альтернатива 2. 
Не розглядається. Технічна альтернатива 1 є найбільш ефективною як з еконо-

мічної, так із технологічної точок зору для безпечної заправки і обслуговування тран-
спортних засобів та водіїв і пасажирів

3.  Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Територіальна альтернатива 1:
Будівництво АЗС планується на земельній ділянці приватної власності за межами 

населеного пункту с. Кодаки Васильківського району Київської області вздовж авто-
мобільної дороги М-05 Київ — Одеса, 48+950 км, ліво 

Цільове призначення земельної ділянки — для комерційної діяльності (під розмі-
щення автомобільної заправної станції)

     Територіальна альтернатива 2.
     Не розглядається

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності:
Метою будівництва є надання послуг по заправці автомобілів якісним пальним, 

створення додаткових робочих місць, збільшення надходжень у місцевий та держав-
ний бюджети при дотриманні екологічних та санітарно-гігієнічних нормативів

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
На АЗС, що проектується, передбачається: здійснювати прийом, зберігання і від-

пуск пального для автотранспорту, а саме: двох марок бензину та двох марок дизпа-
лива, суміші пропанбутан (СВГ); сервісне обслуговування водіїв та пасажирів.

Доставка пального здійснюватиметься спецавтотранспортом. 
Злив палива з автоцистерни передбачено крізь герметичні зливні швидкороз’ємні 

муфти та спеціальні фільтри, які запобігають попаданню механічних домішок в ре-
зервуар.

Зберігання палива передбачено в п’яти підземних резервуарах ємністю по 20 м3 
кожний для бензину і дизпалива. Резервуари виконані з подвійною оболонкою ти-
пу «термос», обладнані системою повернення парів нафтопродуктів при їх заповне-
нні, дихальною арматурою з клапанною системою та технічними пристроями для за-
побігання переповненню ємностей при зливі нафтопродуктів. Резервуари розташо-
вані окремо від колонок. 

Зберігання скрапленого вуглеводневого газу передбачено в одному наземному 
резервуарі модульного типу об’ємом 10 м3.

Заправлення автомобілів передбачається здійснювати за допомогою трьох дво-
сторонніх паливо-роздавальних колонок (ПРК) на вісім пістолетів та на 4 види пали-
ва кожна, ПРК для СВГ також.

При заправленні автомобілів через паливо-роздавальні колонки буде застосова-
на система повернення парів з баку автомобіля в видаткові резервуари (рекуперація).

Будівля АЗС з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів запроекто-
вана одноповерховою, пункт сервісного обслуговування водіїв та пасажирів передба-
чає сферу обслуговування з влаштуванням кафетерію та продажу супутніх товарів.

Річна реалізація палива становить: бензину — 980 м3, дизпаливо — 1260 м3, скра-
плені вуглеводневі гази (СВГ) — 1400 м3.

Загальна площа ділянки будівництва становить 0,30 га, перебуває у приватній 
власності ТОВ «ТЕРМІНАЛ», згідно Витягу з Державного реєстру речових прав на не-
рухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 23.05.2014 р., кадастровий 
номер — 3221485600:03:003:0003.

Кількість створених робочих місць на об’єкті — 10 працівників

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1:
по забрудненню атмосферного повітря — значення гранично допустимих концен-

трацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів;
по ґрунту, поверхневих та підземних водах — відсутність на них прямого впливу;
по загальних санітарних нормах — санітарні розриви при забудові сільських те-

риторій;
 по акустичному впливу — допустимі рівні шуму

щодо технічної альтернативи 2:
Не розглядається

щодо територіальної альтернативи 1:
містобудівні умови та обмеження;
розмір санітарно-захисної зони;
протипожежні розриви між будівлями та спорудами

щодо територіальної альтернативи 2:
Не розглядається

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1:
Інженерна підготовка території включає планування майданчиків та влаштування 

під’їзних доріг і шляхів до об’єкта будівництва, роботи по демонтажу існуючих буді-
вель та споруд, роботи по виносу інженерних мереж, земляні роботи.

Ділянка перекрита ґрунтами, не придатними для рекультивації. Згідно проектного 
рішення на даній ділянці виконується планування території. Проектні рішення в період 
будівництва та експлуатації будуть забезпечувати раціональне використання ґрун-
ту та водних ресурсів, а також будуть передбачені захисні та компенсаційні заходи.

щодо технічної альтернативи 2:
Не розглядається

щодо територіальної альтернативи 1:
Ділянка для розміщення АЗС погоджена з усіма зацікавленими організаціями та 

знаходиться у приватній власності
щодо територіальної альтернативи 2:
Не розглядається

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1:

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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ОГОЛОШЕННЯ
____________________________________
(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 

 Товариство з обмеженою відповідальністю «ОПТІМА-2017», 41274931
 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля

1. Інформація про суб’єкта господарювання:
ТОВ «ОПТІМА-2017», 69002, Запорізька область, місто Запоріжжя, проспект  

Соборний, будинок 109, кімната 503б, телефон 097 400 90 76
(місцезнаходження юридичної особи, контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*. Планована ді-
яльність, її характеристика:

Будівництво АЗС на 250 заправок на добу та АГЗП модульного типу за межами на-
селеного пункту с. Митниця Васильківського району Київської області. Режим роботи 
АЗС та АГЗП — цілодобовий. Термін експлуатації будинку АЗС з пунктом сервісного об-
слуговування водіїв та пасажирів — 60 років. Термін експлуатації резервуарів — 40 ро-
ків. Рік введення об’єкта в експлуатацію – 2019 рік 

Технічна альтернатива 1. 
Передбачається будівництво АЗС на 250 заправок на добу нафтопродуктами та 

100 заправок на добу скрапленими вуглеводневими газами (СВГ). Для зберігання па-
лива передбачено три підземні резервуари ємністю по 20 метрів кубічних кожний, для 
бензину марки А-92 та дизпалива ДП, ДП+ (преміум) та два підземні резервуари єм-
ністю по 10 метрів кубічних кожний, для бензину марок А-95, А-95+ (преміум)  

Технічна альтернатива 2. 
Не розглядається. Технічна альтернатива 1 є найбільш ефективною як з еконо-

мічної, так із технологічної точок зору для безпечної заправки і обслуговування тран-
спортних засобів та водіїв і пасажирів

3.  Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Територіальна альтернатива 1:
Будівництво АЗС планується на земельній ділянці приватної власності за межами 

населеного пункту с. Митниця Васильківського району Київської області вздовж авто-
мобільної дороги М-05 Київ — Одеса, 45+250 км, право 

Цільове призначення земельної ділянки — для комерційної діяльності (під розмі-
щення автомобільної заправної станції) 

     Територіальна альтернатива 2.
     Не розглядається

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності:
Метою будівництва є надання послуг по заправці автомобілів якісним пальним, 

створення додаткових робочих місць, збільшення надходжень у місцевий та держав-
ний бюджети при дотриманні екологічних та санітарно-гігієнічних нормативів

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
На АЗС, що проектується, передбачається: здійснювати прийом, зберігання і від-

пуск пального для автотранспорту, а саме: двох марок бензину та двох марок дизпа-
лива, суміші пропанбутан (СВГ); сервісне обслуговування водіїв та пасажирів.

Доставка пального здійснюватиметься спецавтотранспортом. 
Злив палива з автоцистерни передбачено крізь герметичні зливні швидкороз’ємні 

муфти та спеціальні фільтри, які запобігають попаданню механічних домішок в ре-
зервуар.

Зберігання палива передбачено в п’яти підземних резервуарах ємністю по 20 м3 
кожний для бензину і дизпалива. Резервуари виконані з подвійною оболонкою ти-
пу «термос», обладнані системою повернення парів нафтопродуктів при їх заповне-
нні, дихальною арматурою з клапанною системою та технічними пристроями для за-
побігання переповненню ємностей при зливі нафтопродуктів. Резервуари розташова-
ні окремо від колонок. 

Зберігання скрапленого вуглеводневого газу передбачено в одному наземному 
резервуарі модульного типу об’ємом 10 м3.

Заправлення автомобілів передбачається здійснювати за допомогою трьох дво-
сторонніх паливо-роздавальних колонок (ПРК) на вісім пістолетів та на 4 види пали-
ва кожна, ПРК для СВГ також.

При заправленні автомобілів через паливо-роздавальні колонки буде застосова-
на система повернення парів з баку автомобіля в видаткові резервуари (рекуперація).

Будівля АЗС з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів запроекто-
вана одноповерховою, пункт сервісного обслуговування водіїв та пасажирів передба-
чає сферу обслуговування з влаштуванням кафетерію та продажу супутніх товарів.

Річна реалізація палива становить: бензину — 980 м3, дизпаливо — 1260 м3, скра-
плені вуглеводневі гази (СВГ) — 1400 м3.

Загальна площа ділянки будівництва становить 0,50 га, перебуває у приватній 
власності ТОВ «ОПТІМА-2017», згідно Витягу з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 04.05.2017 р., кадастровий 
номер — 3221485600:02:010:0002.

Кількість створених робочих місць на об’єкті — 10 працівників

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1:
по забрудненню атмосферного повітря — значення гранично допустимих концен-

трацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів;
по ґрунту, поверхневих та підземних водах — відсутність на них прямого впливу;
по загальних санітарних нормах — санітарні розриви при забудові сільських те-

риторій;
 по акустичному впливу — допустимі рівні шуму

щодо технічної альтернативи 2:
Не розглядається

щодо територіальної альтернативи 1:
містобудівні умови та обмеження;
розмір санітарно-захисної зони;
протипожежні розриви між будівлями та спорудами

щодо територіальної альтернативи 2:
Не розглядається

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1:
Інженерна підготовка території включає планування майданчиків та влаштування 

під’їзних доріг і шляхів до об’єкта будівництва, роботи по демонтажу існуючих буді-
вель та споруд, роботи по виносу інженерних мереж, земляні роботи.

Ділянка перекрита ґрунтами, не придатними для рекультивації. Згідно проектного 
рішення на даній ділянці виконується планування території. Проектні рішення в пері-
од будівництва та експлуатації будуть забезпечувати раціональне використання ґрун-
ту та водних ресурсів, а також будуть передбачені захисні та компенсаційні заходи.

щодо технічної альтернативи 2:
Не розглядається

щодо територіальної альтернативи 1:
Ділянка для розміщення АЗС погоджена з усіма зацікавленими організаціями та 

знаходиться у приватній власності
щодо територіальної альтернативи 2:
Не розглядається

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1:

Джерелами потенційного впливу автозаправного комплексу АЗС з АГЗП на до-
вкілля відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року  
№ 808 «Про затвердження переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підви-
щену екологічну небезпеку» є: технологічне обладнання АЗС з АГЗП - дихальні клапа-
ни підземних резервуарів для зберігання нафтопродуктів, заправний майданчик (па-
ливно-роздавальні колонки), технологічні процеси з АГЗП (зливна струбцина, запобіж-
ний клапан на резервуарі зберігання СВГ, заправна струбцина газових колонок, про-
дувні свічки насоса), викиди при роботі резервного дизельгенератора (на випадок від-
ключення електроенергії), автотранспорт — заїзд та виїзд з території АЗС.

Коротка характеристика впливів при будівництві та експлуатації об’єкта:
на геологічне середовище — відсутній;
на повітряне середовище — викиди парів бензину, вуглеводнів фракції С12-С19 , 

оксиду вуглецю, діоксиду азоту, діоксиду сірки, бенз(а)пірену, парів пропан-бутану;
 на клімат та мікроклімат — відсутній;
на водне середовище — підземні води (артсвердловина), утворення госп-побутових 

та дощових стоків;
на техногенне середовище — відсутній;
на соціальне середовище — вивчається через механізм публікації в ЗМІ та гро-

мадських обговорень;
на рослинний та тваринний світ — відсутній, заповідні об’єкти в зоні впливу відсутні, 

цінних насаджень на території не виявлено, шляхи міграції тварин відсутні;
на ґрунт — незначним джерелом забруднення може стати будівельне сміття та па-

ливно-мастильні матеріали від роботи будівельних механізмів. З метою запобіган-
ня негативному впливу на грунт проектом передбачається оснащення площадки кон-
тейнерами для побутових і будівельних відходів і вивезення їх на полігон побутових  
відходів. При експлуатації об’єкта вплив можливий у випадку аварійного проливу на-
фтопродуктів

щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається

щодо територіальної альтернативи 1
Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля можливі на території ве-

дення господарської діяльності за межами населеного пункту с. Пшеничне Васильків-
ського району Київської області

щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльнос-
ті 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 оцін-
ку впливу на довкілля»)

Планована діяльність з будівництва АЗС та АГЗП належить до другої категорії ви-
дів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та 
підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із ст. З Закону України «Про оцінку впли-
ву на довкілля» ч. З пункт 4

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

Транскордонний вплив відсутній
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає 

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

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громад-
ськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на до-
вкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про 
оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля — це процедура, що перед-
бачає:

- 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 до-

даткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отрима-
ної 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 до-
вкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження пла-
нованої 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 обґрунтовує не-
допустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її про-
вадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності 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, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а 
також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарюван-
ня звіту з оцінки впливу на довкілля. На стадії громадського обговорення звіту з оцін-
ки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надаєть-
ся можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на 
довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Де-
тальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 
буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

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

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційно-
му веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноважено-
му органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до 
планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, 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 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 громадськості вони будуть розмі-
щені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарю-
вання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають заува-
ження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональ-
них даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхили-
ти зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорен-
ня обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцін-
ки впливу на довкілля.

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

ності буде

Дозвіл на виконання будівельних робіт
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку впливу  

на довкілля»)

що видається 
Державна архітектурно-будівельна інспекція України

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу до-
сліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Департаменту екології та природних ресурсів Київської обласної державної  
адміністрації за адресою: 

01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2-А; eko.koda@ukr.net, тел. (044)279-01-58,  
Киреєва Вікторія Станіславівна  

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону  
та контактна особа)

Джерелами потенційного впливу автозаправного комплексу АЗС з АГЗП на до-
вкілля відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року  
№ 808 «Про затвердження переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять під-
вищену екологічну небезпеку» є: технологічне обладнання АЗС з АГЗП — дихальні 
клапани підземних резервуарів для зберігання нафтопродуктів, заправний майдан-
чик (паливно-роздавальні колонки), технологічні процеси з АГЗП (зливна струбцина, 
запобіжний клапан на резервуарі зберігання СВГ, заправна струбцина газових коло-
нок, продувні свічки насоса), викиди при роботі резервного дизельгенератора (на ви-
падок відключення електроенергії), автотранспорт — заїзд та виїзд з території АЗС.

Коротка характеристика впливів при будівництві та експлуатації об’єкта:
на геологічне середовище — відсутній;
на повітряне середовище — викиди парів бензину, вуглеводнів фракції С12-С19, 

оксиду вуглецю, діоксиду азоту, діоксиду сірки, бенз(а)пірену, парів пропан-бутану;
 на клімат та мікроклімат — відсутній;
на водне середовище — підземні води (артсвердловина), утворення госп-

побутових та дощових стоків;
на техногенне середовище — відсутній;
на соціальне середовище — вивчається через механізм публікації в ЗМІ та гро-

мадських обговорень;
на рослинний та тваринний світ — відсутній, заповідні об’єкти в зоні впливу відсут-

ні, цінних насаджень на території не виявлено, шляхи міграції тварин відсутні;
на ґрунт — незначним джерелом забруднення може стати будівельне сміття та па-

ливно-мастильні матеріали від роботи будівельних механізмів. З метою запобіган-
ня негативному впливу на грунт проектом передбачається оснащення площадки кон-
тейнерами для побутових і будівельних відходів і вивезення їх на полігон побуто-
вих  відходів. При експлуатації об’єкта вплив можливий у випадку аварійного проли-
ву нафтопродуктів

щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається

щодо територіальної альтернативи 1
Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля можливі на території ве-

дення господарської діяльності за межами населеного пункту с. Кодаки Васильків-
ського району Київської області

щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльнос-
ті 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 оцін-
ку впливу на довкілля»)

Планована діяльність з будівництва АЗС та АГЗП належить до другої категорії ви-
дів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та 
підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із ст. З Закону України «Про оцінку впли-
ву на довкілля» ч. З пункт 4

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

Транскордонний вплив відсутній

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громад-
ськості

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

- 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 до-

даткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отрима-
ної 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 до-
вкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження пла-
нованої 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 обґрунтовує не-
допустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її про-
вадження.

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

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськос-
ті для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та 
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом госпо-
дарювання звіту з оцінки впливу на довкілля. На стадії громадського обговорення зві-
ту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськос-
ті надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки 
впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слу-
ханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу 
на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

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

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційно-
му веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноважено-
му органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до 
планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, 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 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 громадськості вони будуть розмі-
щені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарю-
вання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають заува-
ження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональ-
них даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхили-
ти зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорен-
ня обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до зві-
ту 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 даної планованої діяль-

ності буде

Дозвіл на виконання будівельних робіт
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку впливу  

на довкілля»)

що видається 
Державна архітектурно-будівельна інспекція України

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу до-
сліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Департаменту екології та природних ресурсів Київської обласної державної  
адміністрації за адресою: 

01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2-А; eko.koda@ukr.net, тел. (044)279-01-58,  
Киреєва Вікторія Станіславівна  

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону  
та контактна особа)

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 31 СІЧНЯ
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ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ сніг

Oбласть Нiч День

Київська -2 +3 -2 +3
Житомирська -2 +3 -2 +3
Чернігівська -2 +3 -2 +3
Сумська 0 -5 +2 -3
Закарпатська 0 -5 0 +5
Рівненська -2 +3 -2 +3
Львівська 0 -5 -2 +3
Івано-Франківська 0 -5 -2 +3
Волинська +1 -4 -2 +3
Хмельницька -2 +3 -2 +3
Чернівецька +1 -4 -1 +4
Тернопільська +1 -4 -2 +3
Вінницька -2 +3 0 +5

Oбласть Нiч День

Черкаська -2 +3 -2 +3
Кіровоградська -2 +3 0 +5
Полтавська +1 -4 -2 +3
Дніпропетровська -2 +3 0 +5
Одеська 0 +5 +5 +10
Миколаївська -1 +4 +4 +9
Херсонська -1 +4 +5 +10
Запорізька -2 +3 +4 +9
Харківська -1 -6 +2 -3
Донецька 0 -5 -1 +4
Луганська -1 -6 +2 -3
Крим +1 +6 +9 +14
Київ 0 +2 0 +2

Укргiдрометцентр

Львівські пенсіонери 
їздитимуть безплатно 

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

СОЦІАЛЬНА СПРАВА. З 1 лютого у Львові тепер їздити-
муть безплатно у всьому громадському транспорті пенсіоне-
ри за віком та особи з інвалідністю ІІІ групи. Так ухвалив ви-
конавчий комітет міської ради. Кількість цих людей — майже 
100 тисяч осіб. 

Кошти за проїзд людей цієї соціальної категорії перевізни-
кам відшкодовуватиме міська влада. За інформацією прес-
служби міськради, з бюджету цього року на компенсації пе-
редбачили для автоперевізників понад 61 мільйон гривень і 
179 мільйонів — для електротранспорту. 

Львів узявся за оновлення парку громадського транспорту. 
Торік тут придбали 150 автобусів, з них 97 уже працюють на 
маршрутах. Цього року запланували купити ще 100 автобусів, 
10 трамваїв і 50 тролейбусів.

На снігових віражах
Роман ПАНЧЕНКО 

для «Урядового кур’єра»

ЕКСТРИМ. Цю холодну мотогонку ще називають зимовою 
тараскою — січневим продовженням популярного літнього 
фестивалю «Тарасова гора». У Черкасах уже водинадцяте 
любителі двоколісних та квадроциклів випробовували себе на 
вправність і витривалість. 

Спортсмени, а їх зібралося з різних областей аж чотири де-
сятки, стартували у глибокому снігу. Траса, яка пролягла за-
сніженим пляжем і лісом, розтяглася на три кілометри. Найго-
ловніше тут — зберігати баланс і не вискочити з колії, адже 
пухкий сніговий шар перевищує 30 сантиметрів. У такому ра-
зі колією можна пересуватися, адже від буксування у снігово-
му покривалі жодні шипи не рятують. 

Частина дистанції пролягла у лісі між деревами. Са-
ме тут можна обігнати, доки суперники виборсуються 
з ч ергової кучугури. А якщо виїхав на пляж — є надія на 
п еремогу! 

Вправних спортсменів не зупинив ні сніг, ні круті віражі. 
Це захопливе змагання виграв киянин Сергій Лужевський.

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ДАРУНОК. Несподівані 
експонати поповнили нуміз-
матичне зібрання Сумського 
обласного краєзнавчого му-
зею. Ідеться про шість монет 
Англійського королівства, да-
тованих ХVІІІ—ХХ століттями, 
які свого часу конфіскували 
працівники митних органів під 
час незаконного переміщення 

через державний кордон у 
вагоні пасажирського потя-
га. За повідомленням ГУ юс-
тиції в Сумській області, тоді 
монети описали, заарештува-
ли, оцінили і передали на ре-
алізацію. Після двох оцінок їх 
не реалізували, тож відповід-
на комісія вирішила передати 
монети безплатно. Серед тих, 
хто подав заявки на одер-
жання нумізматичних ціннос-
тей, був Сумський обласний 

к раєзнавчий 
музей, який і виграв 
своєрідни й тендер. Відте-
пер його відвідувачі зможуть 
побачити справжні англійські 
гроші різних епох. Як роз-
повів директо р м узею Вла-
дислав Терентьєв, упродов ж 

о станніх 
років дер-

жавна вико-
навча служ-

ба області для 
по повнення фондів закла-
ду п ередала 830 унікальних 
предметів, які зайняли місця 
в експозиції. 

Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ВІДНОВЛЕННЯ ІСТОРИЧ-
НИХ БУДІВЕЛЬ. У Лохвиць-
кому районі Полтавської об-
ласті планують відновити бу-
дівлі земських шкіл, спору-

джених на початку минуло-
го століття за проектом архі-
тектора Опанаса Сластіона. 
Ці будівлі визнано пам’ятками 
культурної спадщини місце-
вого значення. 

Шкіл Лохвицького зем-
ства, зведених у стилі укра-

їнського архітектурного мо-
дерну, збереглося майже 
півсотні — в Лубенському, 
Лохвицькому, Пирятинсько-
му й Чорнухинському райо-
нах на Полтавщині. А також 
у Варвинському Чернігів-
ської та Роменському Сум-

ської областей. Поки що за 
відновлення історичних бу-
дівель беруться тільки на 
П олтавщині.

— Відновлення культури, іс-
торії та туристської привабли-
вості — це правильний шлях 
розвитку регіону, — вважає 
голова Полтавської облдерж-
адміністрації Валерій Голо-
вко. За його словами, полтав-
ці вже визначилися з конкрет-
ними кроками, датами й готу-
ються до дій. Він сказав, що 
на ремонти передбачено іс-
тотні кошти.

На думку голови Полтав-
ської обласної ради Олексан-
дра Біленького, відновлення 
історичної спадщини сприя-
тиме надходженню коштів та 
розвитку економіки краю. Ко-
шти на відновлення будівель 
нададуть після того, як відпо-
відний проект затвердять на 
засіданні Полтавської ОДА. 
Крім відновлення історичної 
складової, проект передба-
чає створення туристського 
маршруту національного зна-
чення.

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

З РОБОТОТЕХНІКОЮ НА 
ТИ. Уже втретє Черкаси ста-
ють майданчиком для іннова-
ційних змагань серед школя-
рів. Понад 500 учасників, 128 
команд із Черкащини, Мико-
лаївщини та Києва зібрав ци-
ми днями регіональний фес-
тиваль з робототехніки FIRST 
LEGO League. Участь у таких 
змаганнях — визначальний 
крок для молоді у майбутнє. 
Цьогоріч до заходу долучилися 
діти з особливими потребами.

Нині на Черкащині 30 шкіл 
мають набори LEGO. Навчаю-
чись у таких школах, діти в по-
дальшому більше цікавляться 
конструюванням, математи-

кою, фізикою, тех-
нологіями. Про-
цес навчання до-

корінно змінюється і 
стає значно цікавішим, 

мотивує до подальшого піз-
нання і власних досліджень. 

Деякі з місцевих команд 
уже не вперше беруть участь 
у фестивалі. Та щоразу кон-
курсна програма змінюєть-
ся відповідно до девізу. Гас-
лом цьогорічного заходу ста-
ло «Вперед на орбіту!»

Такі інноваційні змагання 
допомагають молоді визначи-
тися, ким бути в майбутньо-
му. Це можливість відчути се-
бе не тільки робототехніком, 
а й винахідником, науковцем, 
інженером. Область першою 
долучилася до FIRST LEGO 
League. Відтоді черкаські ко-
манди показують визначні 
результати не лише на регі-
ональному рівні, а й на все-
українському та європейсько-
му. Вони підкорювали арени 
Естонії, Данії, Угорщини. 

Учасники заходу змага-
лися у чотирьох програм-
них номінаціях. Абсолютним 
чемпіоном фестивалю стала 
к оманда 9-ї черкаської гім-
назії Kiborgs.ua. Загалом до 
участі у всеукраїнських зма-
ганнях, які відбудуться навес-
ні, підібрали 13 команд.

Фото з сайту sumy.today

Розробки школярів були цікаві і для дорослих

Школа в селі Риги Лохвицького району вражає цегляним оздобленням 
у вигляді полтавської мережки з альбомів Олени Пчілки

Український модерн привабить 
туристів на Лохвиччину

Сумський музей поповнився 
британськими монетами

Відчуй себе винахідником
Радості 

переможців 
не було меж
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