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  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 20 березня 2020 р. № 227 
Київ

Про реалізацію пілотного проекту щодо 
механізму формування та здійснення 

компенсаційних виплат в іноземній валюті 
працівникам дипломатичної служби, 

направленим у довготермінове відрядження
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 
1. Погодитися з пропозицією Міністерства закордонних справ стосовно реалізації 

у межах призначень державного бюджету на функціонування закордонних диплома-
тичних установ України пілотного проекту щодо запровадження на період до 1 січня 
2021 р. механізму формування та здійснення компенсаційних виплат в іноземній ва-
люті, передбачених статтею 33 Закону України «Про дипломатичну службу», праців-
никам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження (далі — пі-
лотний проект).

2. Затвердити Порядок формування та здійснення компенсаційних виплат в інозем-
ній валюті працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відря-
дження, що додається.

3. Установити, що:
1) дія постанови Кабінету Міністрів України від 1 вересня 1992 р. № 518 «Про норми 

забезпечення житловою площею працівників дипломатичних установ України за кордо-
ном» на період реалізації пілотного проекту не поширюється на працівників диплома-
тичної служби, направлених у довготермінове відрядження до закордонних диплома-
тичних установ України;

2) дія цієї постанови в частині виплати коштів для компенсації вартості оренди жит-
ла під час перебування таких працівників у довготерміновому відрядженні та комуналь-
них послуг, пов’язаних з орендою такого житла, поширюється на працівників диплома-
тичної служби, направлених у довготермінове відрядження до закордонних диплома-
тичних установ України з дати завершення установами договірних відносин щодо орен-
ди житла для відповідних працівників;

3) дія цієї постанови не поширюється на працівників закордонних дипломатичних 
установ України, завершення строку довготермінового відрядження яких заплановане 
на 2020 рік, а також на військових аташе та представників Міністерства оборони при ди-
пломатичних представництвах України.

4. Міністерству закордонних справ подати до 1 січня 2021 р. Кабінетові Міністрів 
України відповідний звіт про результати реалізації пілотного проекту,включаючи інфор-
мацію щодо:

впливу на реформування дипломатичної служби, підвищення рівня гнучкості, ди-
намічності та самостійності працівників закордонних дипломатичних установ України;

удосконалення механізму фінансування закордонних дипломатичних установ Укра-
їни з урахуванням світового досвіду щодо компенсації вартості оренди житла для 
працівників закордонних дипломатичних установ України та комунальних послуг, 
пов’язаних з його орендою;

результатів порівняння обсягу видатків, виділених під час реалізації пілотного про-
екту на виплату працівникам закордонних дипломатичних установ України коштів для 
компенсації вартості оренди житла та комунальних послуг, пов’язаних з орендою тако-
го житла, з урахуванням середньої вартості оренди аналогічних приміщень у відповід-
ному місті держави перебування, вартості оренди житла працівника, який попередньо 
займав таку саму посаду, складу сім’ї та строку оренди житла;

наявності факту економії коштів, передбачених для утримання працівників закор-
донних дипломатичних установ України, у результаті реалізації пілотного проекту;

порівняння умов проживання працівників закордонних дипломатичних установ 
України на підставі результатів запровадження Міністерством закордонних справ пері-
одичних анкетних обстежень міста проживання таких працівників, рівня комфортності 
житла, безпеки та вартості його оренди та інформації, отриманої з незалежних від МЗС, 
закордонних дипломатичних установ України та їх працівників джерел;

зниження рівня навантаження на державний бюджет за рахунок зменшення дебітор-
ської заборгованості та припинення здійснення видатків на придбання меблів для обла-
штування орендованого житла;

впливу включення до складу компенсаційних виплат в іноземній валюті коштів для 
компенсації інших витрат, пов’язаних з виконанням посадових обов’язків з метою за-
безпечення доступу до мобільного Інтернету та зв’язку, проведення поточних прото-
кольних зустрічей, на ефективність та оперативність роботи працівників дипломатичної 
служби, направлених у довготермінове відрядження;

кількості закордонних дипломатичних установ України, які взяли участь у реаліза-
ції пілотного проекту.
 Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 20 березня 2020 р. № 227
ПОРЯДОК 

формування та здійснення компенсаційних виплат  
в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби,  

направленим у довготермінове відрядження
1. Цей Порядок визначає механізм формування та здійснення компенсаційних ви-

плат в іноземній валюті (далі — компенсаційні виплати) працівникам дипломатичної 
служби, направленим у довготермінове відрядження до закордонних дипломатичних 
установ України (далі — працівники закордонних дипломатичних установ України):

1) зазначених у переліку згідно з додатком, — у частині компенсації вартості оренди 
житла та комунальних послуг, пов’язаних з його орендою, та інших витрат, пов’язаних з 
виконанням посадових обов’язків з метою забезпечення доступу до мобільного Інтернету 
та зв’язку, проведення поточних протокольних зустрічей;

2) не зазначених у переліку згідно з додатком, — у частині компенсації вартості орен-
ди житла та комунальних послуг, пов’язаних з його орендою.

2. Працівникам закордонних дипломатичних установ України на час довготермінового 
відрядження здійснюються компенсаційні виплати, передбачені статтею 33 Закону Украї-
ни «Про дипломатичну службу», до складу яких включаються:

1) кошти, передбачені нормами компенсаційних виплат для відшкодування витрат під 
час перебування у довготерміновому відрядженні, затвердженими постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 11 січня 2006 р.№8 «Деякі питання компенсаційних виплат в іно-
земній валюті працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відря-
дження» (Офіційний вісник України, 2006 р., № 3, ст. 87; 2016 р., № 61, ст. 2086), з ураху-
ванням додатків 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 332 
«Про упорядкування здійснення компенсаційних виплат в іноземній валюті та оплати ін-
ших витрат працівникам дипломатичної служби України, направленим у довготермінове 
відрядження» (Офіційний вісник України, 2019 р., № 34, ст. 1212);

2) кошти для компенсації вартості оренди житла під час перебування таких працівни-
ків у довготерміновому відрядженні;

3) кошти для компенсації вартості комунальних послуг, пов’язаних з орендою житла, 
під час перебування працівників у довготерміновому відрядженні;

4) кошти для компенсації інших витрат, пов’язаних з виконанням посадових обов’язків 
з метою забезпечення доступу до мобільного Інтернету та зв’язку, проведення поточних 
протокольних зустрічей, розмір і механізм оплати яких визначається в порядку, затвер-
дженому МЗС за погодженням з Мінфіном.

3. Дія підпунктів 2 і 3 пункту 2 цього Порядку не поширюється на керівників закор-
донних дипломатичних установ України, а також за погодженням з МЗС — на працівни-
ків закордонних дипломатичних установ України, які перебувають на території держави-
агресора та в інших державах, де існують особливості законодавства таких держав щодо 
оренди житла. При цьому оплата оренди житла та комунальних послуг, пов’язаних з орен-
дою такого житла, здійснюється безпосередньо закордонними дипломатичними устано-
вами України в межах сум коштів, передбачених пунктом 7 цього Порядку.

4. Нарахування коштів, передбачених підпунктами 2 і 3 пункту 2 цього Порядку, у скла-
ді компенсаційних виплат починається з дня укладення між відповідним працівником за-
кордонної дипломатичної установи України та власником житла або його уповноваженою 
особою договору оренди житла для проживання (далі — договір оренди), копія якого пе-
редається закордонній дипломатичній установі України.

Питання, пов’язані з виконанням умов договору оренди, своєчасним виконанням фі-
нансових зобов’язань за таким договором та поверненням застави, що сплачується як га-
рантійна сума під час його укладання, вирішуються працівником закордонної диплома-
тичної установи України самостійно.

Датою першої виплати коштів для компенсації вартості оренди житла та вартості ко-
мунальних послуг на один місяць є наступний день після укладення між відповідним пра-

цівником закордонної дипломатичної установи України та власником житла або його упо-
вноваженою особою договору оренди. У подальшому зазначені кошти виплачуються що-
місяця разом з коштами, що передбачені нормами компенсаційних виплат в іноземній ва-
люті, та з установленими надбавками, передбаченими у додатку 2 до постанови Кабінету Мі-
ністрів України від 17 квітня 2019 р. № 332 «Про упорядкування здійснення компенсаційних 
виплат в іноземній валюті та оплати інших витрат працівникам дипломатичної служби Укра-
їни, направленим у довготермінове відрядження», за відповідною посадою.

5. Закордонні дипломатичні установи України здійснюють:
перерахунок компенсаційних виплат на рахунки відповідних працівників закордонних 

дипломатичних установ України, відкриті ними у банківських установах держав розміщення 
закордонних дипломатичних установ України.

Ураховуючи особливості банківської системи та правил валютного регулювання держа-
ви розміщення закордонної дипломатичної установи України, в якій законним платіжним 
засобом є одна з іноземних валют, не віднесених до першої групи класифікатора іноземних 
валют та банківських металів Національного банку, перерахунок компенсаційних виплат за 
погодженням з МЗС може здійснюватися у такій іноземній валюті. Перерахунок компенса-
ційних виплат у відповідну іноземну валюту здійснюється за курсом Національного банку, 
встановленим на дату їх нарахування;

видачу готівкою компенсаційних виплат протягом перших трьох місяців довготерміново-
го відрядження працівників закордонних дипломатичних установ України або за погоджен-
ням з МЗС протягом періоду, необхідного для забезпечення відкриття рахунків у банків-
ських установах держав розміщення закордонних дипломатичних установ України;

видачу готівкою компенсаційних виплат на постійній основі за погодженням з МЗС з 
урахуванням особливостей системи фінансових розрахунків у державі розміщення закор-
донної дипломатичної установи України.

6. Визначення норм і розміру компенсаційних виплат працівникам закордонних дипло-
матичних установ України, передбачених статтею 33 Закону України «Про дипломатичну 
службу», здійснюється відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 22 лютого 
2008 р. № 73 «Про затвердження Порядку визначення норм компенсаційних виплат в іно-
земній валюті працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відря-
дження» (Офіційний вісник України, 2008 р., № 15, ст. 380), від 17 квітня 2019 р. № 332 »Про 
упорядкування здійснення компенсаційних виплат в іноземній валюті та оплати інших ви-
трат працівникам дипломатичної служби України, направленим у довготермінове відря-
дження» та від 11 січня 2006 р. № 8 »Деякі питання компенсаційних виплат в іноземній 
валюті працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження».

7. Граничні (максимальні) суми коштів для компенсації вартості оренди житла працівни-
кам закордонних дипломатичних установ України обчислюються виходячи з базових сум 
коштів для компенсації вартості оренди житлових приміщень (далі — базові суми) та з ура-
хуванням груп, до яких належать посади таких працівників.

Базові суми затверджуються МЗС щороку до 31 грудня та застосовуються у наступно-
му бюджетному році.

У разі виникнення нагальної потреби МЗС затверджує базові суми на поточний період.
Для розрахунку граничних (максимальних) сум коштів для компенсації вартості орен-

ди житла працівники закордонних дипломатичних установ України поділяються за таки-
ми групами:

перша група — Надзвичайний і Повноважний Посол України, Постійний представник 
України при міжнародній організації, Представник України при міжнародній організації, Гла-
ва Місії України при міжнародній організації;

друга група — заступник Постійного представника України при міжнародній організації, 
заступник Представника України при міжнародній організації, заступник Глави Місії Укра-
їни при міжнародній організації, Генеральний консул України, радник-посланник, радник, 
Консул України;

третя група — перший секретар, консул у консульській установі України, другий секре-
тар, віце-консул у консульській установі України, головний спеціаліст, провідний спеціаліст;

четверта група — третій секретар, консульський агент у консульській установі Украї-
ни, аташе, спеціаліст.

До четвертої групи також включаються посади працівників, які виконують функції з об-
слуговування у закордонних дипломатичних установах України, відповідно до частини чет-
вертої статті 8 Закону України «Про дипломатичну службу».

До базових сум залежно від груп посад, визначених абзацами четвертим — восьмим 
цього пункту, застосовуються такі коефіцієнти: перша група — розмір коефіцієнта визнача-
ється МЗС з урахуванням категоризації закордонних дипломатичних установ України; друга 
група — 1; третя група — 0,9; четверта група — 0,8.

8. Граничні (максимальні) суми коштів для компенсації вартості оренди житла включа-
ються до складу компенсаційних виплат працівника закордонної дипломатичної установи 
України у повному обсязі.

У разі коли сума орендної плати, передбачена договором оренди, менша за граничну 
(максимальну) суму коштів для компенсації вартості оренди житла для такого працівника, 
до складу компенсаційних виплат кошти для компенсації вартості оренди житла включа-
ються у розмірах, передбачених договором оренди.

У разі коли договір оренди укладений в іноземній валюті, іншій ніж долар США або євро, 
до складу компенсаційних виплат працівника закордонної дипломатичної установи Украї-
ни включаються кошти для компенсації вартості оренди житла у розмірі граничної (макси-
мальної) суми коштів для компенсації вартості оренди житла за умови, що різниця між роз-
міром орендної плати за договором оренди та граничною (максимальною) сумою коштів 
для компенсації вартості оренди житла для такого працівника становить не більш як 10 від-
сотків, але не більш як 100 доларів США на місяць.

У разі коли договором оренди передбачено щорічне зростання початкової орендної пла-
ти, гранична (максимальна) сума коштів для компенсації вартості оренди житла для тако-
го працівника збільшується на підставі наказу закордонної дипломатичної установи Украї-
ни на суму такого зростання.

9. Для компенсації вартості комунальних послуг, пов’язаних з орендою житла (електрое-
нергія, газ, опалення, водопостачання, прибирання місць загального користування, послуги 
з утримання житлового будинку тощо), працівникам закордонних дипломатичних установ 
України виплачується відсоток норм компенсаційних виплат послам України у відповідній 
державі, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2006 р. № 8 «Де-
які питання компенсаційних виплат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби, 
направленим у довготермінове відрядження» (далі — кошти для компенсації вартості кому-
нальних послуг), без урахування надбавок і доплат у таких розмірах:

для керівників закордонних дипломатичних установ України незалежно від складу сім’ї 
— 10 відсотків;

у разі перебування працівника дипломатичної служби у довготерміновому відрядженні 
без членів сім’ї або з одним членом сім’ї — 5 відсотків;

у разі перебування за місцем довготермінового відрядження працівника дипломатичної 
служби у довготерміновому відрядженні з двома членами сім’ї — 6 відсотків;

у разі перебування за місцем довготермінового відрядження працівника дипломатич-
ної служби у довготерміновому відрядженні з трьома та більше членами сім’ї — 7 відсотків.

10. Якщо відповідно до умов договору оренди до орендної плати включається вартість 
комунальних послуг у повному обсязі, то кошти для компенсації їх вартості у складі компен-
саційних виплат такому працівнику не передбачаються.

Якщо відповідно до умов договору оренди до орендної плати включається вартість ко-
мунальних послуг частково, то кошти для компенсації вартості комунальних послуг у скла-
ді компенсаційних виплат такому працівнику передбачаються в обсязі 50 відсотків розміру, 
передбаченого пунктом 9 цього Порядку.

11. Кошти для компенсації вартості оренди житла та вартості комунальних послуг у 
складі компенсаційних виплат не передбачаються працівникам закордонних дипломатич-
них установ України, які проживають у житлових приміщеннях, що є власністю України чи 
надані в користування державою перебування на умовах взаємності та/або розташовані у 
службових приміщеннях закордонних дипломатичних установ України.

При цьому оплата комунальних послуг, пов’язаних з утриманням такого житла, за умови 
наявності індивідуальних засобів обліку здійснюється безпосередньо закордонними дипло-
матичними установами України в розмірах, передбачених пунктом 9 цього Порядку.

12. Якщо відповідно до умов договору оренди оплата за житло здійснюється авансови-
ми платежами або у строки, що не збігаються із строками, передбаченими для здійснення 
компенсаційних виплат за відповідний місяць, і при цьому такі платежі перевищують 50 від-
сотків норми компенсаційних виплат в іноземній валюті працівника, за його заявою одно-
часно з компенсаційними виплатами за поточний місяць йому нараховуються та виплачу-
ються кошти для компенсації вартості оренди житла за наступні періоди, які включаються 
до видатків періоду, в яких вони були нараховані.

У разі потреби закордонна дипломатична установа України здійснює видатки на тимча-
сову оренду житла строком до 30 днів з дня прибуття працівника або за погодженням з МЗС 
у строк, який забезпечує можливість завершення всіх узгоджувальних процедур у державі 
перебування, необхідних для укладення договору оренди, але не більше граничних сум ви-
трат на найм житлового приміщення, передбачених постановою Кабінету Міністрів України 
від 2 лютого 2011 р. № 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службов-
ців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та 
організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджет-
них коштів» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 11, ст. 488).

У такому разі нарахування коштів у складі компенсаційних виплат для компенсації вар-
тості оренди житла та комунальних послуг, пов’язаних з такою орендою, працівникові за-
кордонної дипломатичної установи України не здійснюється.

У разі зміни жилого приміщення працівником закордонної дипломатичної установи 
України у зв’язку з початком реалізації пілотного проекту закордонна дипломатична устано-

ва України у разі потреби здійснює оплату оренди житлового приміщення згідно з догово-
ром, укладеним закордонною дипломатичною установою України, одночасно з виплатою 
коштів такому працівникові для компенсації вартості оренди житла та комунальних по-
слуг, пов’язаних з орендою житла, у строк до трьох днів або за погодженням з МЗС — ви-
датки на тимчасову оренду житла для такого працівника строком до 30 днів, але не більше 
граничних сум витрат на найм житлового приміщення, передбачених постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98 «Про суми та склад витрат на відряджен-
ня державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підпри-
ємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансу-
ються) за рахунок бюджетних коштів».

Якщо договором оренди передбачається сплата залогової суми, за заявою працівника 
закордонної дипломатичної установи України разом з першою виплатою коштів для ком-
пенсації вартості оренди житла під звіт додатково видаються кошти для сплати депозиту 
за умови, що сума депозиту перевищує 50 відсотків норми компенсаційних виплат праців-
ника, але не більше суми коштів, передбаченої договором оренди на два місяці.

У такому разі працівник закордонної дипломатичної установи України протягом строку 
дії договору оренди, але не більше ніж протягом 12 місяців повертає рівними частинами 
отриману під звіт суму коштів за рахунок компенсаційних виплат.

У разі коли договір оренди укладений на строк, що становить менше одного року, пра-
цівник закордонної дипломатичної установи України щомісяця протягом строку дії дого-
вору оренди повертає отриману під звіт суму коштів рівними частинами за рахунок ком-
пенсаційних виплат.

Закордонна дипломатична установа України за рішенням її керівника в межах бюджет-
них асигнувань та з урахуванням особливостей держави перебування не частіше ніж двічі 
протягом довготермінового відрядження працівника до однієї закордонної дипломатичної 
установи України може здійснювати:

оплату послуг, пов’язаних з укладенням таким працівником договору оренди, а саме: 
брокерських послуг у сумі, що не перевищує суму коштів для оренди житла для відповід-
ного працівника на два місяці, а також інших послуг, без отримання яких неможливе укла-
дення працівником договору оренди;

оплату компенсаційних виплат такому працівникові в частині компенсації вартості 
оренди житла та комунальних послуг у строк до трьох днів у подвійному розмірі — в разі 
зміни працівником житлового приміщення.

13. У разі коли за місцем довготермінового відрядження працівника закордонної ди-
пломатичної установи України разом з ним перебуває двоє членів сім’ї, гранична (макси-
мальна) сума коштів для компенсації вартості оренди житла збільшується на 5 відсотків, а 
якщо троє і більше членів сім’ї — на 10 відсотків.

У разі коли член сім’ї протягом одного року фактично не проживає загалом понад 90 
календарних днів за місцем довготермінового відрядження працівника закордонної ди-
пломатичної установи України, гранична (максимальна) сума коштів для компенсації вар-
тості оренди житла не збільшується на члена сім’ї за період, що перевищує 90 календар-
них днів.

З дати остаточного завершення перебування члена сім’ї за місцем довготермінового 
відрядження працівника закордонної дипломатичної установи України збільшення гра-
ничної (максимальної) суми коштів, передбачених пунктами 2 та 9 цього Порядку, при-
пиняється.

14. У разі одночасного проходження дипломатичної служби членами однієї сім’ї (по-
дружжям) у закордонних дипломатичних установах України, розташованих в одному міс-
ті держави перебування, виплата коштів для компенсації вартості оренди житла та коштів 
для компенсації вартості комунальних послуг здійснюється лише одному з працюючих 
членів сім’ї — працівників закордонних дипломатичних установ України, посада якого пе-
редбачає вищу норму компенсаційних виплат в іноземній валюті.

15. У період перебування у відпустці працівника закордонної дипломатичної установи 
України незалежно від місця її проведення виплата коштів для компенсації вартості орен-
ди житла та коштів для компенсації вартості комунальних послуг здійснюється у повно-
му обсязі.

16. У разі необхідності на вимогу орендодавця закордонна дипломатична установа 
України надає лист, що підтверджує статус її працівника, який укладає договір оренди жит-
ла. Гарантійні листи щодо виконання фінансових зобов’язань за договорами оренди за-
кордонною дипломатичною установою України орендодавцю не надаються.

17. Питання щодо страхування житла та умеблювання вирішуються працівником за-
кордонної дипломатичної установи України самостійно.

У разі коли орендоване працівником закордонної дипломатичної установи України 
житло не умебльоване, за рішенням керівника такої установи працівникові, який уклав до-
говір оренди такого житла, можуть передаватися у тимчасове користування меблі, які пе-
ребувають на балансі закордонної дипломатичної установи України і призначені для уме-
блювання житлових приміщень.

18. У разі дострокового відкликання працівника закордонної дипломатичної установи 
України із довготермінового відрядження або переведення до іншої закордонної дипло-
матичної установи України за ініціативою МЗС (за винятком випадків, передбачених під-
пунктами 4 і 5 частини першої статті 19 Закону України «Про дипломатичну службу») за-
кордонна дипломатична установа України у визначеному МЗС порядку приймає на себе 
зобов’язання, пов’язані з достроковим припиненням дії договору оренди, укладеного та-
ким працівником, у межах сум коштів для компенсації вартості оренди житла та коштів 
для компенсації вартості комунальних послуг, обчислених для такого працівника.

19. У разі евакуації в Україну працівникам закордонних дипломатичних установ України 
виплата коштів для компенсації вартості оренди житла та коштів для компенсації вар-
тості комунальних послуг здійснюється з дозволу МЗС.

Додаток 
до Порядку 

ПЕРЕЛІК 
закордонних дипломатичних установ України, 

працівникам яких до складу компенсаційних виплат в іноземній  
валюті включаються кошти для оплати вартості оренди житла  

та комунальних послуг, пов’язаних з його орендою, та кошти на  
оплату інших витрат, пов’язаних з виконанням посадових обов’язків  
з метою забезпечення доступу до мобільного Інтернету та зв’язку, 

 проведення поточних протокольних зустрічей
Посольство України в Королівстві Бельгія
Місія України при НАТО
Посольство України в Китайській Народній Республіці
Посольство України в Республіці Корея
Посольство України в Литовській Республіці
Посольство України в Ліванській Республіці
Посольство України в Сполучених Штатах Америки
Генеральне консульство України в Нью-Йорку
Постійне представництво України при ООН
Посольство України у Федеративній Республіці Німеччина

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 23 березня 2020 р. № 228 
Київ

Питання перевезень авіаційним 
транспортом

Відповідно до статті 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хво-
роб» та з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 
211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» з метою запобігання поширенню 
на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронаві-
русом SARS-CoV-2, Кабінет Міністрів України постановляє:

Заборонити з 12 год. 00 хв. 24 березня 2020 р. до 3 квітня 2020 р.:
прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські переве-

зення осіб, які здійснюють подорож з туристичною метою;
прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські переве-

зення, крім перевезень, які здійснюються через державне підприємство «Міжнарод-
ний аеропорт «Бориспіль» або у разі неможливості прийняття та відправлення пові-
тряних суден державним підприємством «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» — че-
рез державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицько-
го» як резервне. 

У разі необхідності задоволення державних потреб прийняття та відправлення по-
вітряних суден, що виконують пасажирські перевезення, здійснюється за погоджен-
ням з відповідним міністерством.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 25 БЕРЕЗНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -1 -6 +2 +7 Черкаська -1 -6 +2 +7

Житомирська -1 -6 +2 +7 Кіровоградська 0 -5 +2 +7
Чернігівська -1 -6 +2 +7 Полтавська 0 -5 +2 +7
Сумська -1 -6 +2 +7 Дніпропетровська 2 -3 +3 +8
Закарпатська -1 -6 +2 +7 Одеська -2 +3 +5 +10
Рівненська -1 -6 +1 +6 Миколаївська +2 -3 +5 +10
Львівська -2 -7 +1 +6 Херсонська -2 +3 +7 +12
Івано-Франківська -2 -7 +1 +6 Запорізька +2 -3 +7 +12
Волинська -1 -6 +1 +6 Харківська 0 -5 +3 +8
Хмельницька -1 -6 +1 +6 Донецька +2 -3 +4 +9
Чернівецька -2 -7 +1 +6 Луганська 0 -5 +3 +8
Тернопільська -1 -6 +1 +6 Крим +2 -3 +5 +10
Вінницька -1 -6 +1 +6 Київ -2 -4 +4 +6

Укргiдрометцентр

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЧЕРЕШЕНЬКИ» має намір отримати дозвіл на 
викиди забруднюючих речовин  в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для молоч-
но-товарної ферми за адресою: Чернігівська обл.,  Коропський р-н, с. Райгородок. 

Основними технологічними процесами, що супроводжуються викидами забруднюючих 
речовин у атмосферне повітря є утримання поголів’я ВРХ, зберігання гною, утилізація ор-
ганічних відходів, робота дизельгенератора, рух автотранспорту по території МТФ, опален-
ня приміщень МТФ. 

У викидах МТФ присутні наступні забруднюючі речовини: вуглецю оксид (25,1808 т/рік), 
вуглецю діоксид (10927,7744 т/рік), метан (58,797288 т/рік), свинець та його сполуки (3,9E-
7 т/рік), речовини у вигляді твердих суспендованих частинок (26,761552 т/рік), мікроорга-
нізми (2,855E-5 т/рік), оксиди азоту (14,11577 т/рік), азоту (І) оксид (0,0645126 т/рік), аміак 
(12,69550012 т/рік), диметилсульфід (0,2926 т/рік), метилмеркаптан (0,00992 т/рік), сірки ді-
оксид (2,03879 т/рік), сірководень (1,1784 т/рік), диметиламін (0,6429 т/рік), альдегід пропіо-
новий (0,7306 т/рік), кислота капронова (0,8769 т/рік), НМЛОС (3,82422 т/рік), фенол (0,0975 
т/рік), бенз(а)пірен (0,01367 т/рік).

Згідно звіту про проведення інвентаризації стаціонарних джерел викидів забруднюючих 
речовин рівні забруднення атмосферного повітря не перевищують граничнодопустимих кон-
центрацій по всіх забруднюючих речовинах. Технологічні процеси характеризуються стабіль-
ністю параметрів, аварійні та залпові викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря 
відсутні. 

Зауваження громадських організацій та окремих громадян приймаються впродовж 30 ка-
лендарних днів від дати публікації інформації Коропською районною державною адміністраці-
єю за адресою: 16200, Чернігівська обл., смт Короп, вул. Кибальчича, 1, тел. (04656) 2-14-56.

Шановні вантажовідправники,  
вантажоодержувачі та експедитори!

Відповідно до рішень, прийнятих правлінням АТ «Укрзалізниця» та пунк-
тів 3.2 та 3.3 «Договору про надання послуг», вводяться доповнення до вве-
дених в дію 13.10. 2019 року ставок плати за використання власних вагонів 
перевізника АТ «Укрзалізниця», плати за користування вагонами перевізни-
ка АТ «Укрзалізниця» за межами України та коефіцієнтів порожнього пробігу.

Зазначені зміни будуть введені в дію через 30 (тридцять) календарних 
днів після публікації в газеті «Урядовий кур’єр».

Ставки плати за використання власних вагонів Перевізника та плати 
за користування вагонами Перевізника за межами України

№ Тип вагонів
Ставки без 
ПДВ, (Сваг) 

грн/добу
1 2 3

Ставки плати за використання вагонів Перевізника по території України
15 Платформа контрейлерна 462
Ставки плати за користування вагонами Перевізника за межами України
15 Платформа контрейлерна 462

На всі послуги та плати нараховується податок на додану вартість відпо-
відно до норм Податкового Кодексу України.

Тдод зазначене в пункті 3.2.1. Договору відповідно до рішення правлін-
ня ПАТ «Укрзалізниця» від 21.06.2018 – застосовується.

Зміна ставок плат проводиться відповідно до пункту 3.2.1. та 3.3. Роз-
ділу 3 Договору 

Коефіцієнти порожнього пробігу

Тип рухомого складу
Кількість 

од.
Коеф. Порожнього 
пробігу (дов. 6804)

Частка од.
Кпп розра-
хунковий

1 2 3 4 5 6
Напіввагони 
переоблад-
нані

(Прд) 577 Кпппрд 0,98 1 0,98

На всі послуги та плати нараховується податок на додану вартість відповідно до 
норм Податкового Кодексу України

Зміна коефіцієнтів проводиться відповідно пункту 3.2.1 Розділу 3 Договору

Повістка про виклик обвинуваченого в судове засідання 
апеляційної інстанції

В провадженні Дніпровського апеляційного суду перебува-
ють матеріали кримінального провадження за апеляційною 
скаргою прокурора відділу нагляду за додержанням законів 
органами СБУ та державної прикордонної служби управлін-
ня нагляду за додержанням законів у кримінальному прова-
дженні та координації правоохоронної діяльності прокурату-
ри Донецької області Ходус Д.В. на ухвалу Павлоградського 
міськрайонного суду Дніпропетровської області від 17 грудня 
2019 року щодо Бірюченко (Щербакової) Світлани Сергіївни у 
кримінальному провадженні № 22017050000000195.

Слухання справи призначено на 12 годин 00 хвилин 09 
квітня 2020 року.

Обвинувачена Бірюченко (Щербакова) Світлана Сергіїв-
на зареєстрована за адресою: вул. Артема, 210, кв. 8, м. До-
нецьк, Донецька область.

В зв’язку з цим, Дніпровський апеляційний суд викликає 
обвинувачену Бірюченко (Щербакову) С. С. в судове засідан-
ня апеляційної інстанції на 12 годин 00 хвилин 09 квітня 2020 
року, яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: вул. Хар-
ківська, 13, м. Дніпро.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважа-
ється належним повідомленням його про дату, час та місце 
розгляду справи.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: голову-
ючий суддя: Кондаков Г. В., судді: Кононенко О. М., Мудрець-
кий Р. В.

Приватний нотаріус Нощенко Н. М. 

(Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Січеславська 

Набережна, будинок 15-А, к. 305, т. +380675889840) 

запрошує спадкоємців для прийому та отримання 

спадщини після померлого 21.10.2019 року 

Замкового Валерія Івановича.

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судового провадження, викли-
кає в якості обвинуваченого Айрапетяна Гегама Аветіковича, 04.06.1970 року народження, заре-
єстрованого за адресою: м. Луганськ, вул. Барбюса, 18-А/10, за матеріалами кримінального про-
вадження № 425/3784/19, 1-кп/425/449/19, на підставі обвинувального акту відносно Айрапетя-
на Г.А. за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Айрапетяну Г.А. необхідно прибути до підготовчого судового засідання, яке 
відбудеться 30 березня 2020 року о 09 год. 30 хв. в приміщенні Рубіжанського міського суду за 
адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вважається повідомленим про да-
ту, час та місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде розглянуто за йо-
го відсутності.

Суддя Я. М. Синянська 

ПОВІСТКА
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судового провадження, викли-
кає в якості обвинуваченого Жигуліна Олександра Володимировича, 19.08.1976 року народжен-
ня, зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, 16-
А/6, за матеріалами кримінального провадження № 425/1658/17, 1-кп/425/206/20, на підставі об-
винувального акту відносно Жигуліна О.В. за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Жигуліну О.В. необхідно прибути до судового засідання, яке відбудеться 01 
квітня 2020 року о 09 год. 15 хв. в приміщенні Рубіжанського міського суду за адресою: Луган-
ська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вважається повідомленим про да-
ту, час та місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде розглянуто за йо-
го відсутності.

Суддя Я. М. Синянська 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
(при здійсненні спеціального досудового розслідування)

Підозрюваний Кайда Сергій Миколайович, 25.12.1971 року народження, зареєстрований за адресою: вул. Краснооктябрська, 
буд. 173, м. Донецьк Донецької області, на підставі ст.ст. 133, 135, 2975 КПК України, Вам необхідно з’явитись до старшого слід-
чого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Житомирській області Пустовіта Д. О., за адресою: м. Жито-
мир, вул. Фещенка- Чопівського, 7, тел. (0412) 405-214, для участі у слідчих та процесуальних діях у кримінальному провадженні 
№22019060000000021 як підозрюваному у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 2583 КК України, о 10.00 28.03.2020 (для отри-
мання письмового повідомлення про підозру, допиту та інших процесуальних дій). Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити 
про неможливість з’явлення. Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає в якості обвинуваченого Ткачука Олексія Івановича (остан-
нє відоме місце реєстрації: Луганська область, м. Довжанськ, вул. Ентузіастів, буд. 18) у судове засідання з розгляду кри-
мінальної справи №428/762/20 за обвинуваченням Ткачука Олексія Івановича за ч. 1 ст. 369 КК України, яке відбудеться 
31.03.2020 року о 09 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Друж-
би Народів, 19.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого передбачені ст. 139 КПК України, а також ст. 323 КПК України. У ра-
зі відсутності можливості прибути до суду у встановлений день та час, обвинувачений зобов’язаний повідомити про немож-
ливість з’явлення до суду шляхом подання заяви на адресу суду, в тому числі на офіційну електронну адресу суду: іnbох@
sdm.lg.court.gov.ua або на факс суду (06452) 70-25-80.

Суддя Т. О. Комплєктова

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в підготовче судо-
ве засідання, яке відбудеться о 14 годині 30 хвилин 01 квітня 2020 ро-
ку в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. 
№ 507, обвинуваченого Пивоварника В’ячеслава Олександровича, 20 
березня 1984 року народження, в рамках кримінального провадження 
№ 22018000000000248, внесеного до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань 10 серпня 2018 року, за ознаками вчинення кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 14, ч.3,4 ст. 27,  
ч. 3 ст. 258, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду, дане оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здій-
снюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального су-
дового провадження.

Суддя М. С. Антонюк

Шевченківський районний суд м. Києва викликає Хожаінову Оксану 
Василівну, 24.10.1976 року народження, в якості обвинуваченої в судо-
ве засідання по кримінальному провадженню № 420 160 000 00002780 
внесеного до ЄРДР 07.10.2016 року за обвинуваченням Хожаінової 
Оксани Василівни у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке призначено на 08 год. 30 хв. 01 
квітня 2020 року.

Здійснювати спеціальне судове провадження стосовно обвинуваче-
ної Хожаінової Оксани Василівни у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст.111 КК України.

Cуддя О. В. Мєлєшак

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває 
кримінальне провадження відносно Мухутдінова Дмитра Михайлови-
ча, 17.09.1988 р.н., по обвинуваченню у вчиненні кримінальних право-
порушень, передбачених ст.ст. 111 ч.1, 408 ч.1 КК України.

У зв’язку з чим, в підготовче судове засідання викликається Мухут-
дінов Дмитро Михайлович, 17.09.1988 р.н., обвинувачений у вчиненні 
кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 111 ч. 1, 408 ч. 1 КК 
України, яке відбудеться 02 квітня 2020 року об 11-00 год. в приміщені 
Солом’янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Пол-
ковника Шутова, 1, під головуванням судді Педенко А. М.

У разі неявки обвинуваченого, дане оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись 
за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебу-
ває кримінальне провадження відносно Резуніка Степана Вікторовича, 
29.03.1984 р.н., обвинуваченого у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ст. 260 ч. 2 КК України.

У зв’язку з чим, в підготовче судове засідання викликається Ре-
зунік Степан Вікторович 29.03.1984 р.н., обвинувачений у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 260 ч. 2 КК 
України, яке відбудеться 03 квітня 2020 року о 10-15 год. в приміще-
ні Солом’янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. 
Максима Кривоноса, 25, каб. 26, під головуванням судді Педенко А. М.

У разі неявки обвинуваченого, дане оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись 
за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

В провадженні Солом’янського районно-
го суду м. Києва перебуває кримінальне прова-
дження відносно Федоренко Евеліни Робертів-
ни, 03.09.1972 року народження, обвинуваченої 
у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим, в підготовче судове засідан-
ня викликається Федоренко Евеліна Робертів-
на, 03.09.1972 року народження, обвинувачена 
у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке відбу-
деться 31 березня 2020 року о 17.00 год. в при-
міщені Солом’янського районного суду м. Киє-
ва за адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 
25, під головуванням судді Педенко А. М.

У разі неявки обвинуваченої, дане оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за від-
сутністю обвинуваченої в порядку спеціального 
судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викли-
кає обвинуваченого Шульгу Олега Анатолійовича. 
31.03.1969 року народження, (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, м. Севастополь, пр. Комбрі-
га Потапова, 25, кв. 58) у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 110., ч. 5 ст. 260 КК України у судо-
ве засідання, яке відбудеться 30 березня 2020 року 
о 08 год. 50 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхід-
но мати паспорт або документ, який засвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, під 
головуванням судді Зубця Ю. Г. (зал судового засі-
дання № 5 каб. 307).

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за від-
сутністю обвинуваченого в порядку спеціального су-
дового провадження.

Касаційний кримінальний суд у 
складі Верховного Суду повідомляє за-
судженого Гур’янова Антона Борисо-
вича, що розгляд кримінального про-
вадження за касаційною скаргою за-
хисника Звєряки О. С. в інтересах за-
судженого Гур’янова А. Б. на вирок Ки-
ївського районного суд м. Харкова від 
30 травня 2019 року та ухвалу Харків-
ського апеляційного суду від 03 жов-
тня 2019 року (касаційне проваджен-
ня № 51-6241 км 19) під головуванням 
судді Марчука О. П. колегії суддів Дру-
гої судової палати Касаційного кримі-
нального суду відбудеться о 13 годині 
30 квітня 2020 року в приміщенні Вер-
ховного Суду.
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