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 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

Про Річну національну програму під егідою 
Комісії Україна — НАТО на 2020 рік

З метою забезпечення виконання пріоритетних завдань інтеграції України до Ор-
ганізації Північноатлантичного договору, на виконання домовленостей, досягнутих 
за підсумками засідання Комісії Україна — НАТО в рамках візиту Північноатлантич-
ної ради НАТО в Україну 30 — 31 жовтня 2019 року, та відповідно до пунктів 1, 3 і 17 
частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Затвердити Річну національну програму під егідою Комісії Україна — НАТО на 
2020 рік (додається).

2. Кабінету Міністрів України забезпечувати регулярне інформування громад-
ськості міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади за учас-
тю державних органів, залучених до виконання Річної національної програми під егі-
дою Комісії Україна — НАТО на 2020 рік, органів місцевого самоврядування про хід 
та результати її виконання.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
26 травня 2020 року
№ 203/2020

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Указом Президента України 

від 26 травня 2020 року № 203/2020
РІЧНА НАЦІОНАЛЬНА ПРОГРАМА 

під егідою Комісії Україна —  НАТО на 2020 рік
Вступна частина

Річна національна програма під егідою Комісії Україна — НАТО на 2020 рік (да-
лі — Програма) є системним документом, який містить опис реформ за відповідни-
ми напрямами, визначає їх стратегічну мету, цілі, пріоритетні завдання і заходи, не-
обхідні для забезпечення ефективної планомірної реалізації закріпленого Конститу-
цією України стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства в Ор-
ганізації Північноатлантичного договору.

Україна вживає заходів для інтенсивної взаємодії з НАТО на високому політично-
му рівні з метою розгляду питань, які залишаються невирішеними відповідно до Де-
кларації Бухарестського саміту, прийнятої главами держав і урядів, що взяли участь 
у засіданні Північноатлантичної ради в Бухаресті 3 квітня 2008 року.

Особливу увагу у Програмі приділено, зокрема, питанням щодо:
активізації процесів досягнення відповідності критеріям членства в НАТО шляхом 

прискорення внутрішньодержавних реформ,
переведення сектору безпеки і оборони України на стандарти НАТО та покращення 

взаємосумісності Збройних Сил України з арміями держав — членів НАТО,
зміцнення демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони, 

включаючи належне управління сектором безпеки і оборони України,
створення Національної системи стійкості як комплексного механізму оцінки ри-

зиків, планування/навчань, реагування на кризову ситуацію та відновлення до почат-
кового стану держави,

підвищення рівня професійної компетентності працівників у секторі безпеки і обо-
рони та державних органах України, залучених до співробітництва з НАТО, реформу-
вання сектору безпеки і оборони України,

гармонізації законодавства України із законодавством держав — членів НАТО у 
сферах безпеки та оборони.

Головний акцент у Програмі зроблено на зусиллях держави, спрямованих на за-
безпечення безпеки і добробуту людини як ключового суб’єкта національної безпе-
ки. Людиноцентричність, права, свободи і законні інтереси громадян —  у центрі ре-
форм, що впроваджуються.

Програма гармонізована з основними стратегічними документами України, у тому 
числі Законом України «Про національну безпеку України», Стратегічним оборонним 
бюлетенем, Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, Цілями сталого розви-
тку України на період до 2030 року.

Провідну роль у питаннях координації діяльності, пов’язаної з підготовкою, вико-
нанням та моніторингом заходів Програми, відіграє Комісія з питань координації єв-
роатлантичної інтеграції України на чолі з Віце-прем’єр-міністром з питань європей-
ської та євроатлантичної інтеграції України. Суттєву допоміжну роль відіграють інсти-
тут національних координаторів співробітництва України з НАТО у відповідних сфе-
рах, міжвідомчі робочі групи, а також низка ad hoc-робочих груп під егідою Комісії з 
питань координації євроатлантичної інтеграції України.

Кабінет Міністрів України здійснює координацію діяльності центральних органів 
виконавчої влади, інших державних органів з розроблення та здійснення заходів, 
спрямованих на виконання річних національних програм під егідою Комісії Україна 
— НАТО, а також рішень Комісії Україна — НАТО.

Україна на постійній основі інформуватиме НАТО про результати виконання Про-
грами.

Програма побудована з використанням сучасної світової методології розробки до-
кументів стратегічного характеру «Управління, зорієнтоване на результат», прийнятій 
у державах — членах НАТО та у багатьох міжнародних організаціях. Це дасть змогу 
здійснювати ефективний контроль досягнення цілей внутрішньодержавних реформ, 
які забезпечують добробут людини та безпеку держави у контексті підготовки до 
членства в НАТО, фіксацію пріоритетних завдань на рік, а також підготовку та вико-
нання відповідних заходів. Завдяки впровадженню показників виконання та ефек-
тивності утворюється ефективна система моніторингу виконання Програми.

Невід’ємними складовими Програми є додатки, в яких визначаються пріоритет-
ні завдання та заходи на 2020 рік, показники виконання та ефективності реаліза-
ції Програми у 2020 році та орієнтовний план заходів у рамках Комісії Україна — НА-
ТО на 2020 рік.

Виконання Програми не потребуватиме додаткових витрат із Державного бюдже-
ту України та здійснюватиметься за рахунок і в межах бюджетних призначень, пе-
редбачених центральним органам виконавчої влади, іншим державним органам, а 
також за рахунок фінансової допомоги НАТО та окремих держав — членів Альянсу.

Розділ I. ПОЛІТИЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ
Внутрішня політика України, спрямована на захист та забезпечення безпеки і до-

бробуту громадян, досягнення економічного зростання, утвердження і забезпечення 
верховенства права, боротьбу з корупцією, запобігання негативному розвитку епіде-
мічної ситуації у зв’язку з поширенням на території України та держав світу інфекцій-
них хвороб, відіграє особливу роль у контексті очікуваних суспільством змін, необ-
хідних для подальшого успішного розвитку держави.

Реформи у зазначених сферах проводитимуться з максимально широким залу-
ченням інститутів громадянського суспільства. Ключові завдання на цьому шляху ви-
значені у Програмі діяльності Кабінету Міністрів України. Майданчиками для пошу-
ку національного консенсусу, визначення пріоритетів реформ, координації дій із ре-
формування, моніторингу реалізації та досягнення цілей реформ є Комісія з питань 
правової реформи та Національна рада реформ. Асоціація з Європейським Союзом 
та особливе партнерство з НАТО є важливими стимулами для розбудови України як 
сучасної європейської держави.

Україна віддана цілям Статуту Організації Об’єднаних Націй та поділяє принци-
пи, втілені у Північноатлантичному договорі, зокрема такі, як прагнення жити у ми-
рі з усіма народами і урядами, рішучість захищати свободу, демократію та верховен-
ство права, а також прагнення сприяти стабільності і добробуту в Північноатлантич-
ному регіоні.

Протидія збройній агресії Російської Федерації проти України, відновлення тери-
торіальної цілісності України, а також захист і відновлення прав громадян України, які 
постраждали від збройного конфлікту та/або перебувають на тимчасово окупованих 
територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті 
Севастополі, є пріоритетними завданнями держави Україна.

Україна вважає пріоритетним мирний шлях врегулювання конфлікту, породжено-
го збройною агресією Російської Федерації, але підтверджує своє право на самоо-
борону, передбачене Статутом ООН, і наполягає, що остаточне вирішення конфлікту 

можливе лише за умови деокупації та відновлення конституційного ладу на тимчасо-
во окупованих територіях України.

У контексті підготовки України до набуття членства в НАТО та ЄС пріоритетною у 
2020 році залишатиметься діяльність, спрямована на збереження міжнародного кон-
сенсусу щодо надання підтримки Україні, продовження санкційного тиску на Росій-
ську Федерацію до припинення збройної агресії проти України, звільнення усіх не-
законно утримуваних громадян України, а також звільнення тимчасово окупованих 
територій у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та міс-
та Севастополя.

Буде продовжуватися робота в рамках «нормандського» та інших переговорних 
форматів, а також Тристоронньої контактної групи з метою повного відновлення дер-
жавного суверенітету і територіальної цілісності України.

Особлива увага і надалі приділятиметься забезпеченню подальшої підтримки сві-
товою спільнотою політики невизнання спроби анексії Російською Федерацією Ав-
тономної Республіки Крим і міста Севастополя та необхідності посилення міжнарод-
ного моніторингу ситуації у сфері захисту прав людини на тимчасово окупованих те-
риторіях України.

Україна приділяє особливе значення підтриманню дружніх відносин із сусідніми 
державами на основі принципів та норм міжнародного права, зокрема щодо пова-
ги до суверенітету і територіальної цілісності, непорушності кордонів, незастосуван-
ня сили чи погрози силою, невтручання у внутрішні справи, поваги до прав і сво-
бод людини.

Україна сприяє розвитку мирних та дружніх міжнародних відносин шляхом зміц-
нення своїх інститутів свобод, продовжує надавати повну підтримку та брати участь у 
роботі Ради Євроатлантичного партнерства і в заходах програми «Партнерство зара-
ди миру та безпеки», демонструє відданість справі поглиблення стабільності та бла-
гополуччя через дотримання принципів економічної свободи, соціальної справедли-
вості та відповідальності за охорону довкілля.

Україна й надалі братиме участь в операціях та місіях під проводом НАТО і до-
кладатиме зусиль для збереження миру та безпеки на євроатлантичному просторі.

СТРАТЕГІЧНА МЕТА 1.1. Україна досягла відповідності основним критеріям щодо  
набуття повноправного членства в НАТО та ЄС

Набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації 
Північноатлантичного договору є стратегічним курсом держави, закріпленим у Кон-
ституції України.

Реалізації цього курсу підпорядковано всі внутрішньодержавні реформи та інші 
заходи, необхідні для забезпечення ефективної, цілеспрямованої та системної під-
готовки України до набуття членства у цих міжнародних організаціях (об’єднаннях).

Важливе місце у процесі реформ відіграють змістовне практичне співробітництво 
та політичний діалог стратегічного рівня між Україною та НАТО.

Мета політичного діалогу з НАТО полягає у забезпеченні політичної та практич-
ної підтримки з боку НАТО та держав —  членів Альянсу суверенітету, незалежнос-
ті та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаного державного 
кордону.

Мета практичного співробітництва з НАТО полягає у максимальному залученні до-
радчої та матеріально-технічної підтримки НАТО для реформування сектору безпе-
ки і оборони України відповідно до принципів, стандартів та рекомендацій Альянсу з 
метою зміцнення обороноздатності держави та підготовки України до набуття повно-
правного членства в НАТО.

Україна вживає заходів для використання в повному обсязі можливостей механіз-
мів співпраці з НАТО, передбачених, зокрема Комплексним пакетом допомоги НАТО 
для України, Трастовими фондами НАТО, Платформою Україна —  НАТО з вивчення 
досвіду протидії гібридній війні, іншими програмами допомоги та взаємодії.

Пріоритетними завданнями у сфері євроатлантичної інтеграції також є зміцнен-
ня інституційної спроможності державних органів у сфері євроатлантичної інтеграції, 
оптимізація національної системи міжвідомчої координації діяльності щодо підготов-
ки держави до набуття членства в НАТО.

Співробітництво з Європейським Союзом спрямовано на забезпечення інтеграції 
України в європейський політичний, економічний та правовий простір з метою набут-
тя повноправного членства України в Європейському Союзі.

Ціль 1.1.1. Органи державної влади мають інституційну спроможність, необхідну 
для набуття Україною членства в НАТО, та забезпечують стабільну підтримку 
громадянами України державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції

З метою досягнення вказаної цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 
року.

1.1.1.1. Ефективна міжвідомча координація діяльності державних органів у сфе-
рі євроатлантичної інтеграції України, що досягається виконанням таких пріоритет-
них завдань:

а) визначення повноважень національних координаторів з питань співробітни-
цтва України з НАТО та забезпечення ефективної міжвідомчої координації галузевого 
співробітництва з НАТО (кінцевий термін виконання — 2021 рік);

б) створення міжвідомчих робочих груп за різними напрямами галузевого співро-
бітництва України з НАТО (кінцевий термін виконання —  2021 рік);

в) запровадження підходу, за яким діяльність із забезпечення досягнення Украї-
ною критеріїв членства в НАТО провадиться на основі моніторингу і оцінювання та з 
урахуванням досвіду інших держав у сфері євроатлантичної інтеграції (термін вико-
нання — постійно);

г) забезпечення узгодженості діяльності національних координаторів з питань 
співробітництва з НАТО щодо планування та реалізації співробітництва з НАТО (тер-
мін виконання —  постійно).

1.1.1.2. У структурі державних органів, залучених до співробітництва з НАТО, за-
безпечено діяльність структурних підрозділів з питань євроатлантичної інтеграції, що 
досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) розроблення та затвердження типового положення про підрозділ з питань єв-
роатлантичної інтеграції у структурі державного органу (кінцевий термін виконання 
— 2021 рік);

б) здійснення перевірки діяльності у сфері євроатлантичної інтеграції державних 
органів, залучених до співробітництва з НАТО, опрацювання, в разі потреби, пропо-
зицій щодо збільшення кількості посад працівників, до обов’язків яких належать пи-
тання євроатлантичної інтеграції (кінцевий термін виконання —  2021 рік);

в) забезпечення державних органів необхідними матеріально-технічними ресур-
сами для ефективної діяльності у сфері євроатлантичної інтеграції (термін виконан-
ня —  постійно).

1.1.1.3. Працівники структурних підрозділів державних органів, органів місцевого 
самоврядування, залучених до співробітництва з НАТО, мотивовані та володіють не-
обхідною компетенцією у відповідній сфері, що досягається виконанням таких прі-
оритетних завдань:

а) забезпечення підвищення рівня професійної компетентності державних служ-
бовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань євроатлантичної інтегра-
ції (кінцевий термін виконання — 2020 рік);

б) налагодження взаємодії державних органів із провайдерами освітніх послуг 
для забезпечення вивчення англійської мови працівниками, до обов’язків яких на-
лежать питання євроатлантичної інтеграції (кінцевий термін виконання — 2021 рік);

в) здійснення заходів щодо підвищення кваліфікації у сфері євроатлантичної ін-
теграції працівників державних органів, залучених до співробітництва з НАТО (тер-
мін виконання — постійно);  

г) забезпечення оволодіння навичками результативного управління національни-
ми координаторами з питань співробітництва України з НАТО, керівниками та пра-
цівниками державних органів, залучених до співробітництва з НАТО (термін вико-
нання — постійно).

1.1.1.4. Державні органи забезпечено інституційною спроможністю для ефектив-
ного інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції, що досягаєть-
ся виконанням таких пріоритетних завдань:

а) визначення стратегічних наративів інформування громадськості з питань євро-
атлантичної інтеграції (кінцевий термін виконання —  2020 рік);

б) забезпечення координації діяльності державних органів, громадських об’єднань 
та міжнародних партнерів щодо інформування громадськості у сфері євроатлантич-
ної інтеграції (кінцевий термін виконання —  2020 рік);

в) проведення освітніх заходів щодо комунікації з громадськістю для працівни-
ків державних органів, залучених до співробітництва з НАТО, у тому числі обласних, 
Київської міської державних адміністрацій (кінцевий термін виконання —  2020 рік);

г) розроблення рекомендацій щодо проведення інформаційної роботи для праців-
ників державних органів, залучених до співробітництва з НАТО, у тому числі облас-

них, Київської міської державних адміністрацій (кінцевий термін виконання —  2020 
рік).

1.1.1.5. Досягнуто високого рівня підтримки громадянами України державної по-
літики у сфері євроатлантичної інтеграції, що досягається виконанням таких пріори-
тетних завдань:

а) забезпечення постійного та всебічного інформування громадян про перспекти-
ви євроатлантичної інтеграції та її позитивний вплив на розвиток України (кінцевий 
термін виконання — 2025 рік);

б) організація інформаційних кампаній з питань євроатлантичної інтеграції в регі-
онах України (кінцевий термін виконання — 2021 рік);

в) проведення ефективної інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань дер-
жавної політики у сфері євроатлантичної інтеграції у регіонах України, які межують 
або географічно наближені до тимчасово окупованих територій України (кінцевий 
термін виконання — 2025 рік);

г) утворення на базі закладів вищої освіти у регіонах, що межують або географіч-
но наближені до тимчасово окупованих територій України, мережі інформаційних/
контактних центрів НАТО (кінцевий термін виконання —  2021 рік);

ґ) залучення до інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції 
України груп цивільно-військового співробітництва (термін виконання —  2021 рік);

д) запровадження на регулярній основі дослідження громадської думки з питань 
євроатлантичної інтеграції України (термін виконання —  постійно).

1.1.1.6. Ефективна взаємодія з громадськими об’єднаннями, що опікуються про-
блематикою євроатлантичної інтеграції, та міжнародними партнерами у сфері інфор-
мування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України, що досягається 
виконанням таких пріоритетних завдань:

а) широке залучення громадських об’єднань, що опікуються проблематикою єв-
роатлантичної інтеграції, до виконання заходів у сфері інформування громадськості 
з питань євроатлантичної інтеграції України (кінцевий термін виконання —  2025 рік);

б) активізація в рамках інформаційної діяльності взаємодії з Представництвом 
НАТО в Україні та дипломатичними представництвами держав — членів НАТО, акре-
дитованими в Україні (кінцевий термін виконання — 2025 рік);

в) започаткування ознайомчих заходів для громадськості у рамках проведення на 
території України багатонаціональних навчань за участю підрозділів збройних сил 
держав — членів НАТО (кінцевий термін виконання — 2020 рік).
Ціль 1.1.2. Україною досягнуто відповідності критеріям щодо набуття повноправного 

членства в Європейському Союзі
З метою досягнення вказаної цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 

року.
1.1.2.1. Співробітництво з Європейським Союзом спрямоване на забезпечення ін-

теграції України в європейський політичний, економічний та правовий простір з ме-
тою набуття повноправного членства в Європейському Союзі та забезпечується шля-
хом подальшої імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, 
та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 
державами —  членами, з іншої сторони (кінцевий термін виконання —  2025 рік).

1.1.2.2. Більшість громадян України підтримують прагнення України до набуття 
повноправного членства в Європейському Союзі, що досягається виконанням таких 
пріоритетних завдань: а) проведення загальнодержавних та регіональних інформа-
ційних кампаній, орієнованих на різні цільові аудиторії, щодо переваг членства в ЄС 
(кінцевий термін виконання —  2025 рік);

б) включення до освітніх програм закладів освіти різних рівнів тематичних курсів 
про стратегічний курс держави на набуття повноправного членства України в Євро-
пейському Союзі та пов’язані з цим питання (кінцевий термін виконання —  2025 рік);

в) підвищення обізнаності громадян України про європейські цінності та європей-
ську ідентичність (кінцевий термін виконання —  2025 рік);

г) забезпечення підтримки мереж, платформ, проектів, що надають консульта-
ційні послуги, в тому числі бізнес-спільноті, з питань європейської інтеграції України 
(кінцевий термін виконання —  2025 рік).

1.1.2.3. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування забезпечу-
ють ефективне виконання заходів щодо європейської інтеграції та забезпечення на-
буття повноправного членства України в ЄС, що досягається виконанням таких прі-
оритетних завдань:

а) забезпечення підвищення рівня професійної компетентності державних служ-
бовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань європейської інтеграції 
(кінцевий термін виконання —  2020 рік);

б) активізація роботи щодо аналізу проблемних питань виконання на різних рів-
нях зобов’язань України за Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, 
та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 
державами —  членами, з іншої сторони (кінцевий термін виконання —  2025 рік);

в) забезпечення сталості діяльності державних органів, відповідальних за реалі-
зацію державної політики у сфері європейської інтеграції (кінцевий термін виконан-
ня —  2025 рік).

1.1.2.4. Держави —  члени ЄС підтримують набуття Україною повноправного член-
ства в Європейською Союзі, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) вжиття заходів щодо проведення в інституціях Європейського Союзу та в дер-
жавах —  членах ЄС інформаційних кампаній, спрямованих на популяризацію питан-
ня щодо набуття повноправного членства України в Європейському Союзі (кінцевий 
термін виконання —  2025 рік);

б) розширення співробітництва між Україною та ЄС на рівні громадських об’єднань 
(кінцевий термін виконання —  2025 рік);

в) активізація співробітництва між Україною та ЄС з метою протидії гібридним за-
грозам у інформаційній сфері (кінцевий термін виконання —  2025 рік).

Ціль 1.1.3. Україна скоординовано з міжнародними партнерами застосовує 
політико-дипломатичні засоби з метою відновлення своєї територіальної цілісності 

в умовах збройної агресії Російської Федерації
З метою досягнення вказаної цілі визначено очікувані результати до кінця 2025 

року.
1.1.3.1. Консолідовано політичну підтримку України з боку міжнародної спільноти 

у питаннях відсічі збройній агресії Російської Федерації та відновлення територіаль-
ної цілісності України в межах міжнародно визнаного державного кордону, що дося-
гається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) активізація заходів, спрямованих на забезпечення визначення Російської Феде-
рації державою-агресором у документах провідних міжнародних організацій (кінце-
вий термін виконання —  2020 рік);

б) дотримання міжнародної політики невизнання спроби анексії Російською Фе-
дерацією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (кінцевий термін вико-
нання —  2020 рік);

в) забезпечення підтримки міжнародними партнерами зусиль України у протидії 
збройній агресії Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях у Доне-
цькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, в то-
му числі у рамках «нормандського» та інших переговорних форматів, а також в рам-
ках Тристоронньої контактної групи (кінцевий термін виконання —  2020 рік);

г) продовження ефективного представництва України під час розгляду у міжна-
родних судових органах справ проти Російської Федерації, пов’язаних з порушен-
ням Російською Федерацією норм міжнародного права (кінцевий термін виконан-
ня —  2020 рік).

1.1.3.2. Збережено/посилено дію міжнародних секторальних та інших обмежу-
вальних заходів (санкцій) до фізичних та юридичних осіб Російської Федерації, за-
проваджених у зв’язку з незаконними (протиправними) діями на тимчасово окупо-
ваних територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та 
місті Севастополі, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань: а) збере-
ження існуючих та застосування додаткових спеціальних економічних та інших об-
межувальних заходів (санкцій) відповідно до Закону України «Про санкції» (термін 
виконання —  2020 рік);

б) забезпечення збереження консолідованої міжнародної позиції у питанні збере-
ження існуючих і застосування додаткових спеціальних економічних та інших обмеж-
увальних заходів (санкцій) до Російської Федерації (термін виконання —  2020 рік);

в) забезпечення запровадження міжнародними партнерами додаткових спеціаль-
них економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Російської Федерації, 
її фізичних і юридичних осіб у зв’язку з продовженням збройної агресії Російської 
Федерації проти України, зокрема проведенням Російською Федерацією незаконної 
паспортизації громадян України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та 
Луганській областях (кінцевий термін виконання —  2020 рік);
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Загальний тираж за травень 244 926

Листування з читачами тiльки 
на сторiнках газети.

Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть 
iнформацiї та реклами несуть автори 

та рекламодавцi.
Набрано i зверстано у комп’ютерному  

центрi «Урядового кур’єра». 
Друк: ТOВ «Мега-Полiграф», 

04073, Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
www.mega-poligraf.kiev.ua

ПОГОДА НА ЗАВТРА
ВДЕНЬ
ВНОЧІ

15..20
8..13

21..26
10..15

15..20
8..13

17..22
8..13

12..17
7..12

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ гроза

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 29 ТРАВНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +8 +13 +15 +20 Черкаська +8 +13 +15 +20

Житомирська +8 +13 +14 +19 Кіровоградська +8 +13 +15 +20
Чернігівська +8 +13 +15 +20 Полтавська +8 +13 +16 +21
Сумська +8 +13 +16 +21 Дніпропетровська +8 +13 +16 +21
Закарпатська +7 +12 +14 +19 Одеська +9 +14 +15 +20
Рівненська +7 +12 +13 +18 Миколаївська +8 +13 +17 +22
Львівська +6 +11 +12 +17 Херсонська +8 +13 +17 +22
Івано-Франківська +6 +11 +12 +17 Запорізька +8 +13 +17 +22
Волинська +7 +12 +12 +17 Харківська +10 +15 +21 +26
Хмельницька +7 +12 +13 +18 Донецька +10 +15 +20 +25
Чернівецька +7 +12 +13 +18 Луганська +10 +15 +21 +26
Тернопільська +7 +12 +12 +17 Крим +8 +13 +15 +20
Вінницька +8 +13 +14 +19 Київ +10 +12 +17 +19

Укргiдрометцентр

Верховний Суд
УХВАЛА

про відкриття провадження у зразковій справі
20 травня 2020 року  
м. Київ 
справа №560/2120/20 
провадження №Пз/9901/9/20

Верховний Суд у складі колегії суддів 
Касаційного адміністративного суду: 
судді-доповідача Єзерова А. А., 
суддів Бучик А.Ю., Кравчука В.М., Мороз Л.Л., Чиркіна С.М.,

розглянувши подання судді Хмельницького окружного адміні-
стративного суду Гнап Д.Д. про розгляд Верховним Судом як зраз-
кової справи №560/2120/20 за позовом ОСОБА_1 до Головного 
управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області про 
визнання протиправним та скасування рішення, зобов’язання вчи-
нити дії, –

У С Т А Н О В И В:
ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом до Головного управління 

Пенсійного фонду України в Хмельницькій області, в якому просив:
– визнати протиправним та скасувати рішення Головного управ-

ління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області №12 від 
12.03.2020 про відмову ОСОБА_1 у перерахунку пенсії за вислугу 
років;

– зобов’язати Головне управління Пенсійного фонду України в 
Хмельницькій області здійснити з 10.03.2018 року перерахунок та 
виплату ОСОБА_1 пенсії за вислугу років відповідно до статті 50-1 
Закону України «Про прокуратуру» №1789-ХІІ (у редакції, що діяла 
на момент призначення пенсії), в розмірі 90 відсотків від суми мі-
сячної заробітної плати, зазначеної у довідці прокуратури Хмель-
ницької області №18-174вих-20 від 05.03.2020 без обмеження її 
максимального розміру.

13.05.2020 до Верховного Суду надійшли копії матеріалів адмі-
ністративної справи №560/2120/20 разом з поданням судді Хмель-
ницького окружного адміністративного суду Гнап Д.Д. про розгляд 
цієї справи Верховним Судом як зразкової.

Доцільність розгляду цієї справи Верховним Судом як зразко-
вої обґрунтовано тим, що у провадженні Хмельницького окруж-
ного адміністративного суду перебуває  ряд типових справ (спра-
ви №160/4016/20, №160/3824/20, №160/3823/20, №160/4138/20, 
160/4374/20), спір у яких виник з аналогічних підстав, у відносинах, 
що регулюються одними нормами права та у яких позивачами заяв-
лені аналогічні вимоги.

Крім того, у поданні зазначено, що за даними Єдиного держав-
ного реєстру судових рішень в провадженні інших адміністратив-
них судів України також перебувають справи цієї ж категорії, зо-
крема: у Волинському окружному адміністративному суді (спра-
ва №140/1009/20), у Харківському окружному адміністративно-
му суді (справа №520/4499/20), у Полтавському окружному ад-
міністративному суді (справи №440/1557/20, № 440/1696/20), 
у Житомирському окружному адміністративному суді (справа 
№240/5246/20), у Львівському окружному адміністративному су-
ді (справа №380/1392/20).

Розглянувши матеріали типових справ у поєднанні зі справою, 
за якою надійшло подання про її розгляд як зразкової, Верхо-
вний Суд дійшов висновку, що ці справи відповідають ознакам 
типових, визначених пунктом 21 частини першої статті 4 Кодек-
су адміністративного судочинства України (далі – КАС України), 
оскільки:

позивачами у них є колишні працівники прокуратури, які перебу-
вають на обліку в територіальних органах Пенсійного фонду Украї-
ни та є пенсіонерами за вислугою років;

відповідачем у них є один і той самий суб’єкт владних повно-
важень (його відокремлені структурні підрозділи) – територіальні 
органи Пенсійного фонду України – Головні управління Пенсійного 
фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Ки-
єві та Севастополі;

спір виник з аналогічних підстав у відносинах, що регулюються 
одними нормами права (у зв’язку із відмовою відповідним терито-
ріальним органом Пенсійного фонду України здійснити перераху-
нок пенсії позивача з посиланням на відсутність чіткого законодав-
чого врегулювання спірних правовідносин);

позивачі заявили аналогічні позовні вимоги (по-різному вислов-
лені, але однакові по суті: визнати протиправними дії відповідача 
щодо відмови позивачу, якому призначена пенсія за вислугою ро-
ків відповідно до Закону України «Про прокуратуру» здійснити пе-
рерахунок та виплату пенсії).

Відповідно до частини п’ятої статті 290 КАС України Верховний 

Суд вирішує зразкові справи за правилами спрощеного позовного 
провадження з урахуванням особливостей, визначених цією стат-
тею.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 263 КАС України спра-
ви щодо оскарження фізичними особами рішень, дій чи бездіяль-
ності суб’єктів владних повноважень щодо обчислення, призначен-
ня, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних ви-
плат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за 
загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, ви-
плат та пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, соці-
альних послуг, допомоги, захисту, пільг суд розглядає за правила-
ми спрощеного позовного провадження без повідомлення учасни-
ків справи (у письмовому провадженні).

Правові наслідки судового рішення, ухваленого у зразковій спра-
ві, передбачені частиною третьою статті 291 КАС України, якою 
встановлено, що при ухваленні рішення у типовій справі, яка від-
повідає ознакам, викладеним у рішенні Верховного Суду за резуль-
татами розгляду зразкової справи, суд має враховувати правові ви-
сновки Верховного Суду, викладені у рішенні за результатами роз-
гляду зразкової справи.

Згідно з частиною одинадцятою статті 290 КАС України рішен-
ня Верховного Суду у зразковій справі підлягає перегляду Великою 
Палатою Верховного Суду за правилами перегляду рішень в апеля-
ційному порядку, визначеному цим Кодексом.

На підставі викладеного, керуючись статтями 257 – 263, 290 Ко-
дексу адміністративного судочинства України,

У Х В А Л И В:
1. Відкрити провадження у зразковій адміністративній справі 

№560/2120/20 за позовом ОСОБА_1 до Головного управління Пен-
сійного фонду України в Хмельницькій області про визнання проти-
правним та скасування рішення, зобов’язання вчинити дії.

2. Справу розглядати за правилами спрощеного позовного про-
вадження колегією суддів у складі п’яти суддів.

3. Справу призначити до розгляду без повідомлення (виклику) 
сторін на 17.06.2020 в приміщенні суду за адресою: вул. Москов-
ська, 8, корп. 5, м. Київ, 01029.

4. Установити відповідачу п’ятнадцятиденний строк з дня отри-
мання копії цієї ухвали для подання відзиву на позовну заяву та до-
казів, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються запере-
чення відповідача, а також документів, що підтверджують надіслан-
ня (надання) відзиву і доданих до нього доказів позивачу.

5. Установити позивачу триденний строк з дня отримання відзи-
ву на позовну заяву для подання до суду відповіді на відзив та до-
кументів, що підтверджують надіслання (надання) відповіді на від-
зив і доданих до нього доказів відповідачу.

6. Установити відповідачу триденний строк з дня отримання від-
повіді на відзив для подання до суду заперечень проти відповіді на 
відзив і документів, що підтверджують надіслання (надання) запе-
речень і доданих до них доказів позивачу.

7. Повідомити сторін, що відзив на позовну заяву (відзив), відпо-
відь на відзив, заперечення та пояснення повинні відповідати вимо-
гам частин другої – четвертої статті 162 Кодексу адміністративно-
го судочинства України.

8. Повідомити сторін, що інформацію у справі, яка розгляда-
ється, учасники справи можуть отримати за адресою на офіційно-
му веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет: supreme.
court.gov.ua.

9. Опублікувати цю ухвалу про відкриття провадження у зразко-
вій справі на офіційному веб-порталі судової влади України, а та-
кож в одному із загальнодержавних друкованих засобів масової ін-
формації.

10. Роз’яснити, що з моменту опублікування оголошення вважа-
ється, що всі заінтересовані особи належним чином повідомлені 
про розгляд зразкової справи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання і оскар-
женню не підлягає.

Суддя-доповідач   (підпис)   А.А. Єзеров
Суддя   (підпис)  А.Ю. Бучик
Суддя   (підпис)  В.М. Кравчук
Суддя   (підпис)  Л.Л. Мороз
Суддя   (підпис)  С.М. Чиркін

ОГОЛОШЕННЯ 
щодо продажу активів (права вимоги та майнові права) АТ «РОДОВІД БАНК» 

Номери лотів: GL17N018311, GL18N018312, GL19N018313, GL17N018314, GL17N018315, 
GL18N018316,   GL19N018317, GL19N018318

Короткий опис активів (майна) 
в лотах:

Права вимоги та майнові права за кредитними догово-
рами, укладеними з юридичними особами: №№54/13-
О-08 від 13.06.2008, 54.8/МІ-024.08.1 від 27.06.2008, 
22.1/602-КЛТ-07 від 26.12.2007, 22.1/280-О-08 від 
21.07.2008, 22.1/281-К-08 від 21.07.2008, 47/05-0-08/1 
від 23.04.2008, 2008-151 від 12.09.2008, 22.1/218-К-06 
від 31.10.2006, 22.1/176-КЛТ-06 від 15.09.2006

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону: 
www.prozorro.sale
Дата проведення відкритих торгів (аукціонів)/електронних аукціонів: 17.06.2020
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону

Точний час початку проведення відкритих 
торгів (аукціону)/електронного аукціону по 
кожному лоту вказується на веб-сайті 
www.prozorro.sale 

Детальна інформація щодо лотів http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/160-at-rodovid-bank/47300-asset-
sell-id-276248

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону)  

з продажу активів АТ «ДЕЛЬТА БАНК»:
організатори торгів: згідно переліку осіб за поси-

ланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale
Номер лота: GL22N018309,GL22N018310; 

GL3N018336,GL2N018337; 
GL48N018146; GL19N018014

Короткий опис активів (май-
на) в лоті:

Нерухомість,майн.права за дебіт.за-
борг., кредити

Електронна адреса для доступу 
до відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих 
торгів (аукціону) /електронно-
го аукціону:

16.06.2020; 17.06.2020

Час проведення відкритих тор-
гів (аукціону) /електронно-
го аукціону:

Точний час початку проведення від-
критих торгів (аукціону) /електро-
нного аукціону по кожному лоту 
вказується на веб-сайті  
www.prozorro.sale

Детальна інформація що-
до лота 

http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/47291-asset-
sell-id-276195,47286-asset-sell-
id-276190, 47290-asset-sell-id-
276193,118-delta/47314-asset-sell-
id-276315

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ
1. Назва і місцезнаходження об’єкта: «Нове будівництво ПЛ 330 кВ Кура-

хівська ТЕС – Білицька, Донецька область» (інв. № новий)».
2. Дані про планову діяльність: виробнича діяльність з передачі електро-

енергії.
Мета і шляхи здійснення планової діяльності: згідно з завданням на про-

ектування проектом передбачено:
– Нове будівництво ПЛ 330 кВ «Курахівська ТЕС – Білицька».
Загальна довжина траси ПЛ 330 кВ, що підлягає реконструкції, складає 

орієнтовно 60,9 км.
Траса ПЛ 330 кВ «Курахівська ТЕС – Білицька» проходить по території 

Мар’їнського, Красноармійського, Добропільського районів Донецької об-
ласті.

– Будівництво КРУЕ 330 кВ на ПС 330 кВ «Білицька»
3. Фактори, що впливають чи можуть впливати на стан навколишнього 

природного середовища з урахуванням можливості виникнення надзвичай-
них екологічних ситуацій:

– виробнича діяльність з передачі електроенергії в нормальному та ава-
рійному режимах не призводить до забруднення ґрунтів хімічними речовина-
ми, в зв’язку з чим контроль за забрудненням ґрунтів в процесі експлуатації 
електричних мереж не виконується;

– при будівництві шкідливого впливу на флору і фауну не виникає.
4. Кількісні та якісні показники оцінки рівнів екологічного ризику та без-

пеки для життєдіяльності населення планованої діяльності, а також заходи, 
що гарантують здійснення діяльності відповідно до екологічних стандартів 
і нормативів: викиди забруднюючих речовин та шумові характеристики ма-
шин та механізмів, які використовуються при виконанні будівельних робіт, 
відповідають вимогам нормативів природоохоронного законодавства Укра-
їни та екологічному стандарту ISO 14001. Відповідні розрахунки наведені в 
додатках.

5. Перелік залишкових впливів:
Територія монтажних майданчиків для виконання робіт своєчасно очи-

щується від сміття, тари, мілких відходів, які збираються в контейнери або 
ящики. Просочений бензином обтиральний матеріал збирається в спеціаль-
ну діжку з щільно закритою кришкою. Усі утворені відходи за результатами 
виконання будівельних робіт складаються у місцях тимчасового зберігання 
відходів для їх подальшої передачі на утилізацію відповідно до укладених зі 
спеціалізованими організаціями договорів.

6. Заходи щодо інформування громадськості про плановану діяльність, 
мету і шляхи її здійснення: інформувати громадськість про планову діяль-
ність, мету і шляхи її здійснення зобов’язується Проектувальник проекту (за 
дорученням Замовника).

7. Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень відповід-
но до норм і правил охорони навколишнього середовища і вимог екологіч-
ної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об’єкта планованої 
діяльності:

Замовник зобов’язується при здійсненні реконструкції дотримуватись 
проектних рішень відповідно до норм і правил охорони навколишнього се-
редовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуа-
тації об’єкта планової діяльності.

8. Висновок: вплив на навколишнє середовище новозбудованих ділянок 
лінії електропередачі 330 кВ знаходиться в межах норми. Будівництво ПЛ 330 
кВ, з урахуванням прийнятих запобіжних заходів, можуть споруджуватись та 
вводитись в експлуатацію.

Були втрачені 

документи на ім’я 

Пікула Володи-

мир Миколайо-

вич на судно ПМ-

017 №017 з бор-

товим номером 

«КИВ-3823-К». У 

зв’язку з вищеви-

кладеним вважа-

ти дані докумен-

ти недійсними.
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