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В’ЯЧЕСЛАВ НЕГОДА:
«В ОТГ навчилися 

створювати проєкти, 
які дають змогу 

громадам заробляти 
самим. Хазяйнуючи 

самостійно, об’єднані 
громади вже набагато 

ефективніше 
використовують 

зароблене». 

День Незалежності 
матиме новий формат 

РІЧНИЦЯ. У День Незалежності на Хрещатику в Києві замість 
військового параду відбудеться хода Гідності. Про це керівник Офі-
су Президента України Андрій Богдан повідомив на брифінгу у сто-
лиці. «Цього року Україна святкуватиме День Незалежності у но-
вому форматі, про що повідомив Президент: замість традиційно-
го параду в радянських традиціях з недешевою демонстрацією вій-
ськової техніки на центральній вулиці столиці відбудеться хода Гід-
ності, — уточнив посадовець. — Цей захід у європейському стилі 
покликаний започаткувати нову традицію вшанування всіх, хто пи-
шається Україною». 

Передбачено, що Хрещатиком пройдуть представники різних 
родів військ ЗСУ, ветерани АТО й ООС зможуть долучитися до 
представників своїх бригад. Разом із військовими будуть медики, 
вчителі, спортсмени, дипломати й волонтери, повідомляє УНІАН. У 
заході візьме участь Президент Володимир Зеленський і керівни-
цтво держави. Глава держави звернеться до українського народу.

У центрі Києва відбудеться концерт, який організовує один з най-
відоміших українських режисерів.

29,7 млн тонн 
ранніх зернових і зернобобових нового 

врожаю вже зібрано з 8 млн га.  
Це 80% прогнозу

АКТУАЛЬНО. На належне утримання придорожніх 
зелених насаджень не вистачає ні коштів, ні узаконених 
можливостей

Захист автошляхів: 
вирубувати  
чи висаджувати?

Перший заступник міністра регіонального розвитку, 
будівництва та ЖКГ про аргументи для завершення 
процесу об’єднання в ОТГ 
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Посол України в США 
Валерій Чалий: «Не 
можна втрачати темп 
у наших відносинах із 
Вашингтоном»

АВТОРИТЕТНО

Указ Президента України 
«Про деякі заходи щодо 
поліпшення доступу фізичних 
та юридичних осіб до 
електронних послуг»
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Стратегічні комунікації в зоні ООС: досвід і практика
ІНФОРМБЕЗПЕКА. У Крама-

торську проведено дводенний 
семінар «Стратегічні комуніка-
ції в районі проведення опера-
ції Об’єднаних сил та цивільно-
військове співробітництво». Зіб-
рання організував і провів Укр-
телерадіопресінститут за під-
тримки Центру інформації та до-
кументації НАТО в Україні та ГО 
«Медіафорум». Голова Держав-
ного комітету телебачення і ра-

діомовлення Олег Наливайко 
розповів про перспективи дер-
жавної підтримки реформова-
них друкованих ЗМІ та специфі-
ку інформування в зоні прове-
дення ООС. У відкритті семінару 
взяли участь голова Національ-
ної спілки журналістів Сергій То-
міленко і заступник начальника 
штабу ООС зі стратегічних ко-
мунікацій полковник Руслан Ми-
рошниченко.

Перший день семінару було на-
повнено переважно теоретичним 
контентом. Основними темами об-
говорення стали стандарти журна-
лістської етики і досвід їх дотриман-
ня у ЗМІ країн Альянсу. Ішлося про 
невійськову співпрацю у форматі 
Україна — НАТО в регіональному 
вимірі, інтеграцію гендерного ком-
понента в цивільно-військове спів-
робітництво, проблеми та досвід гу-
манітарного розмінування в Україні.

Наступного дня три десятки 
слухачів семінару, серед яких ке-
рівники районних видань Доне-
цької, Луганської, Харківської об-
ластей, представники Суспільно-
го та муніципального телебачен-
ня Луганської й Донецької облас-
тей, взяли участь у практичних 
заняттях. Експерти й медіатрене-
ри провели для них тренінги з на-
дання першої медичної допомоги 
постраждалим у разі підриву боє-

припасів, повідомляє пресслуж-
ба Держкомтелерадіо. Журналіс-
ти на прикладі стандартів і до-
свіду країн Альянсу вчилися пра-
вил безпеки під час професійної 
діяльності, взяли участь у май-
стер-класі з діджиталізації місце-
вих медіа, студіювали перспек-
тиви монетизації інтернет-ресур-
сів редакцій, користування систе-
мою інформаційної безпеки YOU 
CONTROL.

У ситуації, коли більшість дерев обабіч доріг досягли старості й через загрозу падіння підлягають вирубуванню,  
часу на роздуми вже немає
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орієнтир № 28
«5. Центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки здійснює моніто-

ринг зайнятості випускників закладів вищої освіти. Знеособлені  статистичні дані що-
до зайнятості випускників закладів вищої освіти на ринку праці розміщуються в ме-
режі Інтернет для вільного доступу у форматі, що дає змогу їх автоматизовано обро-
бляти електронними засобами»;

у пункті 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення»:
 підпункт 6 викласти в такій редакції:
«6) вищі навчальні заклади І—ІІ рівня акредитації, які в системі вищої освіти здій-

снюють підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 
і які до 2020 року не отримають статусу коледжу відповідно до Закону України «Про 
вищу освіту», набувають статусу закладу фахової передвищої освіти»;

абзац перший підпункту 62 викласти в такій редакції:
«62) абзац другий пункту 3 частини першої статті 28 цього Закону набирає чиннос-

ті з 1 січня 2020 року. При цьому вимога щодо обсягу підготовки здобувачів вищої 
освіти ступеня бакалавра та/або молодшого бакалавра діє»;

доповнити підпунктом 21 такого змісту:
«21) особи, які працюють на посадах керівника факультету (навчально-науково-

го інституту, відокремленого структурного підрозділу закладу вищої освіти, коледжу 
відповідно до Закону України «Про вищу освіту») на день набрання чинності Законом 
України «Про фахову передвищу освіту» не менше п’яти років, мають право надалі 
працювати на цій посаді не більше п’яти років»;

19) у Законі України «Про освіту» (Відомості Верховної Ради України, 2017 р.,  
№ 38—39, ст. 380):

частини сьому і восьму статті 36 викласти в такій редакції:
«7. П’ятий рівень Національної рамки кваліфікацій передбачає здатність особи ви-

рішувати типові спеціалізовані задачі в окремій галузі професійної діяльності або у 
процесі навчання, що вимагає застосування положень і методів відповідних наук та 
може характеризуватися певною невизначеністю умов, нести відповідальність за ре-
зультати своєї діяльності та здійснювати контроль інших осіб у визначених ситуаціях.

8. Шостий рівень Національної рамки кваліфікацій визначає здатність особи ви-
рішувати спеціалізовані задачі підвищеної складності в певній галузі професійної ді-
яльності або у процесі навчання, що передбачає застосування положень і методів 
відповідних наук і характеризується певною невизначеністю умов, нести відповідаль-
ність за результати своєї діяльності та контролювати інших осіб у стандартних си-
туаціях»;

друге речення абзацу другого підпункту 16 пункту 3 розділу XIІ «Прикінцеві та пе-
рехідні положення» викласти в такій редакції: 

«Особи, які розпочнуть навчання за програмою підготовки фахового молодшого 
бакалавра, починаючи з 2020 року, у разі успішного завершення навчання отрима-
ють диплом фахового молодшого бакалавра, що засвідчуватиме здобуття кваліфіка-
ції фахової передвищої освіти».

4. Кабінету Міністрів України:
1) протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом, але не пізніше 

1 вересня 2020 року:
підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесен-

ня змін до Бюджетного кодексу України для забезпечення фінансування фахової пе-
редвищої освіти;

підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення 
змін до законів України щодо надання права обіймати посади науково-педагогічних 
працівників у закладах фахової передвищої освіти;

2) протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом:
підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про приве-

дення інших законів України у відповідність із цим Законом;
3) протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом:
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами вико-

навчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
підготувати пропозиції щодо процедури виділу структурних підрозділів закладів 

вищої освіти та утворення на їх базі закладів фахової передвищої освіти із стату-
сом юридичної особи. Забезпечити затвердження відповідного нормативно-право-
вого акта для закладів вищої освіти державної власності, подати на розгляд Прези-
денту України пропозиції щодо виділу таких структурних підрозділів із складу націо-
нальних закладів вищої освіти;

4) врахувати під час підготовки проекту Державного бюджету України на 2020 
рік та наступні роки видатки, необхідні для фінансування здобуття фахової перед-
вищої освіти;

5) передбачити під час підготовки проекту Державного бюджету України на 2020 
рік та наступні роки видатки, необхідні для фінансування завершення навчання здо-
бувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в системі вищої осві-
ти, зарахованих до 31 грудня 2019 року;

6) забезпечити внесення фахової передвищої освіти до Класифікації видів еконо-
мічної діяльності як окремої групи та класу.

5. Рекомендувати засновникам вищих навчальних закладів I—II рівнів акредита-
ції, які набувають статусу закладів фахової передвищої освіти, до 1 червня 2021 ро-
ку привести організаційно-правовий статус та установчі документи закладів у відпо-
відність із цим Законом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
6 червня 2019 року
№ 2745-VІІІ

Шановні члени Федерації!
12 липня 2019 року Президія Федерації велосипедного спорту України прийняла рішення скликати поза-

чергову Конференцію Федерації з метою обрання нового Президента Федерації (Протокол засідання Прези-
дії Федерації велосипедного спорту від 12 липня 2019 року).

Відповідно до пункту 5. 2. 4. Статуту Федерації, позачергова Конференція скликається за ініціативи Пре-
зидії Федерації, Президента Федерації, з ініціативи не менш, ніж 10 (десять) % членів Федерації або за ви-
могою Ревізійної комісії Федерації. Таким чином, Протокол Президії від 12 липня 2019 року є підставою для 
скликання позачергової Конференції Федерації.

Враховуючи ініціювання Президією Федерації скликання позачергової Конференції, інформую про про-
ведення позачергової Конференції Федерації.

Дата проведення Конференції: 20 серпня 2019 року об 11:00.
Місце проведення: місто Київ, вулиця Еспланадна, 42, Міністерство молоді та спорту України, 2 поверх, 

конференцзал.
Пропонований порядок денний:
1. Звітування Президента Федерації з питань, пов’язаних з реалізацією покладених на нього повноважень 

та здійснення статутних завдань Федерації.
2. Припинення повноважень Президента Федерації.
3. Обрання Президента Федерації.
4. Внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підпри-

ємців та громадських формувань.
5. Різне.
Відокремленим підрозділам або самовисуванцям надати пропозиції щодо висування кандидатів на поса-

ду Президента Федерації до 30 липня 2019 року включно.
Відокремленим підрозділам, з якими укладені договори про співробітництво на 2019 рік, надати канди-

датури делегатів з правом голосу на позачергову Конференцію ФВСУ до 15 серпня 2019 року у встановле-
ному порядку. Проживання та харчування здійснюється за рахунок Федерації, проїзд делегатів — за влас-
ний рахунок.

ОГОЛОШЕННЯ щодо продажу активів (майна) АТ «РОДОВІД БАНК»
Номери лотів: G22N08541-G22N08543
Короткий опис активів (майна) в лотах Нежитлова нерухомість за адресами: 1.Донецька обл., м. Дружківка,  

вул. Матросова, 14/8 та основні засоби 9 шт; 2. м. Запоріжжя,  
вул. Шкільна (вул. Героїв Сталінграда), 38, прим. 4 та основні засоби  
4 шт; 3. м. Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 3, прим. 21  
та основні засоби 40 шт.

Електронна адреса для доступу до відкритих тор-
гів (аукціону)/електронного аукціону:

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/елек-
тронного аукціону: 

12.08.2019

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/елек-
тронного аукціону

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

Детальна інформація щодо лотів ht tp : / /www. fg .gov .ua /no t -pay ing / l iqu ida t ion /160-a t - rodov id-bank / 
43648-asset-sell-id-206908

Суддя Господарського суду м. Києва Морозов С. М. 

викликає ТОВ «Навчально-виховний комплекс  

«Антошка» (03022, м. Київ, вул. Ломоносова,  

буд. 73-Е) як відповідача у справі № 910/2456/19  

у підготовче засідання на 01.10.19 о 10:00 год.,  

яке відбудеться у приміщенні Господарського суду 

м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана  

Хмельницького, 44-Б, зал № 5. Явку представників 

сторони визнати обов’язковою.

Втрачені оригінали свідоцтв на судно «Бадахшан», 
власником якого є Політанський Олександр Вікторович:

Судно «Бадахшан» — Свідоцтво про право влас-
ності на судно PV № 00537 від 10.05.2007 та Свідоцтво  
про право плавання під державним прапором України  
№ PF № 00510 від 10.05.2007.

Розшукуються спадкоємці Радченка Дмитра Стефано-
вича, 19.06.1934 р.н., який помер 13.01.2019 р. Звертати-
ся протягом місяця з дня публікації оголошення до П’ятої  
Харківської державної нотаріальної контори за адресою:  
вул. Ярослава Мудрого, 26, м. Харків, Харківська область, 
61000.

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

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

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів 

АТ «Дельта Банк»:
організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням:  

http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale
Номер лота: GL22N09289-GL22N09290,  

GL22N09600-GL22N09601
Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість

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

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

19.08.2019

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/43690-asset-sell-id-208945

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів 

АТ «Дельта Банк»:
організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням:  

http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale
Номер лота: GL3N09598-GL3N09599
Короткий опис активів (майна) в лоті: Кредити

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

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

12.08.2019

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 лота: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/43687-asset-sell-id-208336

Державне підприємство «Івано-Франківський військовий ліспромкомбінат»,
код ЄДРПОУ 08033772

Державне підприємство «Івано-Франківський військовий ліспромкомбінат» код ЄДРПОУ 
08033772, місцезнаходження: 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Ребета, 6, номер телефону та факс 
(0342)50-58-72 повідомляє, що на підставі наказу Міністра оборони України від 10.07.2019 року  
№ 375 (Про ліквідацію державного підприємства «Івано-Франківський військовий ліспромкомбі-
нат») припиняється юридична особа — державне підприємство «Івано-Франківський військовий лі-
спромкомбінат» шляхом її ліквідації.

Кредитори державного підприємства «Івано-Франківський військовий ліспромкомбінат» упро-
довж двох місяців з дня оголошення повідомлення про припинення юридичної особи вправі заяви-
ти свої претензії у письмовому вигляді за місцем знаходження підприємства: 76014, м. Івано-Фран-
ківськ, вул. Ребета, 6.

ТДВ «СК «Ю.Ес. Ай.» повідомляє 
про втрату бланка суворої звітності полісу ОСЦПВ в кількості 

1 (одна) шт: АО/0652161. Вважати бланк недійсним.

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про деякі заходи щодо поліпшення  

доступу фізичних та юридичних осіб  
до електронних послуг

З метою забезпечення належного функціонування та захисту даних у національ-
них електронних інформаційних ресурсах, доступності та зручності електронних по-
слуг для фізичних та юридичних осіб, а також запобігання корупції під час надання 
таких послугпостановляю:

1. Кабінету Міністрів України:
1) забезпечити проведення у тримісячний строк із залученням міжнародної тех-

нічної допомоги аудиту функціонування національних електронних інформаційних 
ресурсів, у тому числі аналіз нормативного та фінансового забезпечення функціону-
вання таких інформаційних ресурсів, їх технічного стану та рівня захищеності, а та-
кож забезпечення достовірності, актуальності, повноти та ненадмірності даних, що 
оброблюються;

2) за результатами аудиту функціонування національних електронних інформа-
ційних ресурсів вжити заходів, спрямованих на:

уніфікацію нормативних засад функціонування національних електронних інфор-
маційних ресурсів, в тому числі запровадження єдиного термінологічного апарату 
та єдиних вимог до створення, ведення, функціонування та захисту таких ресурсів;

належне функціонування та захист національних електронних інформаційних ре-
сурсів, упорядкування відповідних даних, забезпечення актуальності, повноти і до-
стовірності таких даних та уникнення їх надлишковості;

використання єдиного унікального ідентифікатора фізичної особи;
активізацію наповнення Єдиного державного демографічного реєстру;
забезпечення належної електронної взаємодії національних електронних інфор-

маційних ресурсів, що мінімізує необхідність звернень фізичних та юридичних осіб 
до суб’єктів владних повноважень для отримання публічних послуг та усуває необ-
хідність подання заявниками документів у паперовій формі, зокрема документів, які 
підтверджують зареєстроване місце проживання особи;

створення єдиного реєстру адрес вулиць та інших поіменованих об’єктів;
3) забезпечити проведення у шестимісячний строк верифікації та встановлення 

тотожності між наборами ідентифікаційних даних фізичних осіб, які оброблюють-
ся в національних електронних інформаційних ресурсах, насамперед у Єдиному дер-
жавному демографічному реєстрі, Державному реєстрі актів цивільного стану гро-
мадян, Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, Державному ре-
єстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування, Єдиній держав-
ній електронній базі з питань освіти, електронній системі охорони здоров’я, а також 
спільно з Центральною виборчою комісією — у Державному реєстрі виборців, та 
за результатами такої роботи опрацювати питання щодо можливості запровадження 
електронного перепису населення;

4) вжити заходів щодо забезпечення доступності для громадян надійних, безпеч-
них, альтернативних для одного рівня довіри, сучасних засобів електронної іденти-
фікації за принципом технологічної нейтральності;

5) вжити заходів щодо створення єдиного державного веб-порталу електронних 
послуг, на якому, в тому числі з використанням смартфона або планшета, забезпе-
чуватиметься:

можливість створення фізичними та юридичними особами електронних кабінетів;
отримання особою інформації про себе з національних електронних інформацій-

них ресурсів, а також можливість перевірки достовірності інформації, наданої іншою 
особою щодо її зареєстрованого місця проживання;

надання електронних, в тому числі адміністративних, послуг;
доступ до каталогу електронних послуг, що класифіковані за типовими ситуаці-

ями;
можливість сплати адміністративного збору за надання адміністративних послуг, 

штрафів за адміністративні правопорушення, державного мита, інших платежів з ав-
томатичним заповненням відомостей, необхідних для їх здійснення, та надсиланням 
відповідним суб’єктам інформації про сплату;

подання звернень, зокрема до державних органів та органів місцевого самовря-
дування, в тому числі із забезпеченням автоматичного пересилання за належністю 
відповідному органу чи посадовій особі, та отримання інформації про хід і резуль-
тати розгляду звернень;

опитування щодо ініціатив, проектів у різних сферах суспільного життя;
6) забезпечити переведення в електронну форму протягом 2019 року послуг, 

пов’язаних із народженням дитини, реєстрацією місця проживання дитини, реєстра-
цією фізичної особи як платника податків під час оформлення паспорта громадяни-
на України вперше, та протягом 2020 — 2021 років — інших пріоритетних публіч-
них послуг;

7) опрацювати у взаємодії з Центральною виборчою комісією питання щодо запо-
чаткування механізму тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адре-
си шляхом подання виборцем відповідної заяви в електронній формі, можливості за-
провадження електронного голосування під час виборів, референдуму;

8) забезпечити належне функціонування електронної системи охорони здоров’я 
з наданням пацієнтам можливості використання її електронних сервісів, у тому чис-
лі щодо запису на прийом до лікаря з обранням часу прийому, отримання медичної 
інформації про себе (інформації про пацієнта, законним представником якого є та-
ка особа);

9) опрацювати питання щодо запровадження можливості перевірки наявності у 
водія документів, передбачених Правилами дорожнього руху, шляхом використан-
ня відомостей, що містяться у національних електронних інформаційних ресурсах;

10) забезпечити систематичне розміщення інформації, що оприлюднюється згід-
но із Законом України «Про відкритість використання публічних коштів», на Єдиному 
державному веб-порталі відкритих даних;

11) вжити заходів щодо забезпечення можливості подання суб’єктами господа-
рювання передбаченої законодавством звітності в електронній формі.

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

м.Київ
29 липня 2019 року
№558/2019

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 19 червня 2019 р. № 438-р 
Київ

Про погодження передачі нерухомого  
майна у м. Хмельницькому в державну  
власність з віднесенням його до сфери  

управління Державного бюро розслідувань
Погодитися з пропозицією Державного бюро розслідувань та Хмельницької облас-

ної ради щодо передачі нежитлових будівель (реєстраційні номери 1149610868101, 
1149606868101, 1149605968101 і 302515268101) по вул. Юхима Сіцінського, 12, у  
м. Хмельницькому, що розміщені на земельній ділянці загальною площею 0,4219 
гектара (кадастровий номер 6810100000:07:004:0139), в державну власність з відне-
сенням їх до сфери управління зазначеного Бюро.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 17 липня 2019 р. № 559-р 
Київ

Про призначення членів наглядової ради 
акціонерного товариства комерційний банк 

«ПриватБанк»
1. Призначити членами наглядової ради акціонерного товариства комерційний 

банк «ПриватБанк» претендентів на посади членів наглядової ради акціонерного то-
вариства комерційний банк «ПриватБанк» — Шьонайх-Каролат Себастіана, Томаш 
Ольгу Андріївну, Сульжика Романа Миколайовича як незалежних членів.

2. Умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради акціонерного 
товариства комерційний банк «ПриватБанк», затверджені розпорядженням Кабіне-
ту Міністрів України від 22 травня 2019 р. № 331 «Про призначення членів наглядової 
ради акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», — із змінами, вне-
сеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 липня 2019 р. № 520, ви-
класти в редакції, що додається до оригіналу, та встановити розмір винагороди чле-
нів наглядової ради акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» відпо-
відно до зазначених умов.

3. Це розпорядження набирає чинності з 30 липня 2019 року.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 17 липня 2019 р. № 541-р 
Київ

Про визнання таким, що втратило чинність,  
розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 5 вересня 2018 р. № 627 
1. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів Украї-

ни від 5 вересня 2018 р. № 627 «Про тимчасове покладення виконання обов’язків Го-
лови Державної фіскальної служби України на Власова О. С.».

2. Це розпорядження набирає чинності з 23 липня 2019 року.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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НA 1 СЕРПНЯ

ВДЕНЬ
ВНОЧІ

19..24
9..14

19..24
9..14

20..25
10..15

24..29
14..19

19..24
10..15

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ гроза

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +9 +14 +19 +24 Черкаська +9 +14 +19 +24
Житомирська +9 +14 +19 +24 Кіровоградська +10 +15 +20 +25
Чернігівська +8 +13 +18 +23 Полтавська +9 +14 +18 +23
Сумська +7 +12 +17 +22 Дніпропетровська +10 +15 +20 +25
Закарпатська +13 +18 +23 +28 Одеська +15 +20 +24 +29
Рівненська +9 +14 +19 +24 Миколаївська +14 +19 +23 +28
Львівська +10 +15 +21 +26 Херсонська +13 +18 +24 +29
Івано-Франківська +10 +15 +20 +25 Запорізька +12 +17 +22 +27
Волинська +9 +14 +20 +25 Харківська +8 +13 +18 +23
Хмельницька +9 +14 +19 +24 Донецька +10 +15 +20 +25
Чернівецька +11 +16 +20 +25 Луганська +8 +13 +19 +24
Тернопільська +10 +15 +19 +24 Крим +14 +19 +24 +29
Вінницька +10 +15 +21 +26 Київ +12 +14  +19 +21

Укргiдрометцентр

На Донеччині 
придбають житло  
для відомих спортсменів

Павло КУЩ,  
«Урядовий кур’єр» 

НАЗУСТРІЧ НОВОСІЛЛЮ. Влада Донеччини береться істотно по-
ліпшити житлові умови місцевим провідним спортсменам, які цього за-
слуговують і потребують. Як повідомили у Донецькій обласній держав-
ній адміністрації, днями відповідна комісія ухвалила рішення і підготу-
вала документи для надання коштів з обласного і місцевого бюджетів, 
призначених для придбання перших трьох квартир для спортсменів. 
Новоселами незабаром стануть майстер спорту міжнародного класу 
з гирьового спорту України, срібний призер чемпіонату Європи Лео-
нід Білицький,  легкоатлетка, дискоболка, призерка чемпіонатів Євро-
пи, учасниця кількох Олімпійських ігор  Наталя Семенова і переселен-
ка з окупованої Горлівки кікбоксерка, майстер спорту України міжна-
родного класу, чемпіонка і призерка чемпіонатів Європи Наталя Мар-
тюхіна. Три помешкання обійдуться у загальну суму 1 313 676 гривень, 
половину якої нададуть з обласного бюджету. А загалом до кінця ро-
ку обласна і місцева влади запланували купити шість помешкань для 
спортсменів, передбачивши для цього в обласному бюджеті 2 мільйо-
ни гривень.

Прикордонники 
«впіймали» рибу

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

СПРАВА №. Черговий улов контрабандної продукції зафіксува-
ли правоохоронці Сумщини. Цього разу прикордонники відділу «Ве-
лика Писарівка» неподалік села Попівка затримали 22-річного міс-
цевого жителя, який підводою намагався переправити в Україну 24 
ящики із в’яленими  рибою та ікрою загальною вагою 240 кілогра-
мів. Уся продукція — російського виробництва, що підтверджують 
етикетки. Її переправили через інженерні споруди спільники контра-
бандиста в сусідній країні. Однак не розрахували, що про їхню обо-
рудку прикордонники знали заздалегідь і були готові до зустрічі.

Тепер правопорушникові доведеться відповідати за скоєне, а риб-
ний вантаж вилучено і передано працівникам фіскальної служби.

На Іллі — новий хліб на столі
ТРАДИЦІЇ. Другий Спас з давніх-давен і донині —  
велелюдне свято врожаю трудівників села

Павло ЛАРІОНОВ  
для «Урядового кур’єра»

Прогнози науковців і 
народних синопти-

ків на липень справдили-
ся. Другий місяць літа був 
щедрим на зливи і спеку. 
Як і в попередні кілька ро-
ків, грозові дощі проли-
лися над Західною Украї-
ною, а  до найвищої позна-
чки — 34 градуси — стовп-
чик термометра піднімав-
ся у південних областях. 
Але примхи погоди не за-
вадили хліборобам зібра-
ти високий урожай ранніх  
зернових. За підсумками 
2018/2019 маркетингово-
го року, Україна експор-
тувала на зовнішні ринки 
50,4 мільйона тонн збіж-
жя і борошна. Це на 10%  
більше, ніж торік. А ще в 
нас непогані прогнози на 
серпневий ужинок  — за-
вершальний етап збиран-
ня врожаю із хлібної ни-
ви. Тож і на останній мі-
сяць літа аграрії поклада-
ють великі надії. Аби ли-
шень склалися сприятли-
ві погодні умови. 

Наші прадіди і народ-
ні синоптики, прогнозую-
чи,  якою будуть осінь і на-
ступний рік,  спостеріга-
ли за станом погоди у та-
кі дні серпневих релігій-
них свят: Мокрини (1), Іллі 
Пророка (2), Перший Спас. 
Маковія (14), Другий Спас 
(19), Успіння Пресвятої 
Богородиці (28).

Назва Мокрини промо-
виста. За прадавніми спо-
стереженнями, цього дня 
майже завжди хоч на ко-
роткий час дощить. За по-
годою спостерігали протя-
гом дня. Якщо вранці йти-
ме дощ, початок осені бу-
де вологим, а наступно-
го року слід очікувати на 
гарний урожай жита; як-
що задощить опівдні, до-
щовою буде середина осе-
ні; якщо надвечір, моква 
дошкулятиме наприкін-
ці осені. Якщо на Мокрини 
випаде суха погода, впро-
довж усіх трьох  місяців 
буде багато теплих соняч-
них днів. 

Після Іллі не можна ку-
патися в річці дітям. На Іл-
лі ведмідь лапу (олень ко-
пито) намочив — сезон ку-
пання завершується. Гос-
подарям до цього дня слід 
зібрати, висушити і за-
скиртувати сіно. У розпа-
лі жнива. «На Іллі — новий 
хліб на столі», — ствер-
джує прислів’я. На свят-
ковому обідньому столі 
хліб, пироги, вареники — 
все з борошна нового вро-
жаю.  Цього дня  рідко не 
гримить і не дощить, а ін-
коли ллє як із відра. Пого-
жий день хліборобів не по-
радує — у наступному ро-
ці буде недорід зернових. 

Маковія, Перший Спас 
— велике християнське 

свято. Господині печуть 
традиційні шулики. Готу-
ють їх так: печуть коржі, 
ламають на дрібні шма-
точки, складають у макі-
тру і заливають сиропом 
з меду з розтертим на мо-
локо маком. Наїдок ду-
же смачний і корисний 
для здоров’я. Парафіяни 
освячують цього дня ма-
ковійські букети з чебре-
цю, чорнобривців, жор-
жин, нагідок, кетягів кали-
ни, голівок маку та соняш-
нику. Цей своєрідний обе-
ріг ставлять біля образів. 
За потреби з нього готують 
лікувальні чаї, купелі для 
немовлят. 

На Маковія — прово-
ди літа. Починають відлі-

тати у вирій птахи. Пого-
да часто зміняюється.  «У 
Першого Спаса все у за-
пасі: дощі, вітер, спека», 
— стверджує прислів’я. 
Починаються холодні но-
чі й росяні ранки. Якщо їх 
ще нема, осінь буде пого-
жою.

Другий Спас, або Пре-
ображення Господнє, — 
свято врожаю трудівни-
ків села. Віряни освячу-
ють у церквах дари садів, 
ланів, городину, лікарські 
трави. На святковий стіл 
подають багатий борщ (із 
м’ясом), пироги з яблука-
ми, маком, фруктові й ме-
дові напої. Якщо день су-
хий і сонячний, такою са-
мою буде осінь, а зима хо-

лодною. Мабуть, недар-
ма прислів’я застерігає: 
«Прийшов Спас — готуй 
рукавиці про запас». 

Успіння Пресвятої Бо-
городиці, Перша Пречиста 
— перше бабине літо, яке 
триває до 11 вересня. Уже 
завершено всі господар-
ські роботи у полі й городі. 
Починається пора весіль. 
Спасівські шлюби вважа-
ють щасливими.

З Першою Пречистою 
пов’язана давня традиція 
заготівлі калини. Черво-
ні кетяги цієї дивовижної 
рослини стали нашим на-
ціональним символом. Ка-
лину оспівано в народних 
піснях, нею прикраша-
ють вінок нареченої й ве-
сільний коровай, милують 
око її  гаптовані кетяги на 
рушниках і вишиванках. 
Якщо під стріхою сіль-
ської  хати висять пучеч-
ки калини — це ознака, що 
тут є дівчина на виданні. 

Від Пречистої почина-
ється сівба озимини, яку 
слід завершити до Семе-
на (14.09) або до Другої 
Пречистої (21.09). «Пер-
ша Пречиста жито засіває, 
Друга Пречиста дощем по-
ливає, а Третя  Пречис-
та снігом покриває», — 
стверджує народна му-
дрість. 

Якщо ластівки та жу-
равлі відлетіли до Успіння 
— на Покрову (14.10) по-
чнуться нічні приморозки; 
якщо цього дня гарна пого-
да — друге бабине літо (з 
14 до 21 вересня) буде хо-
лодним; якщо не буде ні ві-
тру, ні дощу — осінь буде 
лагідна.  Народні прислів’я 
нагадують: «Серпень рік 
годує», «У серпневу пору 
все неси до двору». 

Серпень — час збирати плоди своєї праці на городі та в полі: хліб і до хліба!

1—7 серпня  —   Всесвітній тиждень грудного вигодовування
4 серпня  —  День Повітряних сил Збройних сил України
8 серпня  —  День військ зв’язку; Всесвітній день котів
9 серпня  — Міжнародний день корінних народів світу
11 серпня  —   День будівельника; День працівників ветеринар-

ної медицини
14 серпня  —   Перший Спас. Маковія; Початок Успенського  

посту
15 серпня  —  День археолога
18 серпня  —   370 років тому (1649) Богдан Хмельницький та 

польський король Ян ІІ Казимир підписали Збо-
рівський мирний договір

19 серпня  —   Всесвітній день гуманітарної допомоги; День па-
січника; Другий Спас. Свято врожаю

23 серпня  —   День Державного прапора України; Міжнарод-
ний день пам’яті про работоргівлю та її ліквідацію

24 серпня  —  День Незалежності України
25 серпня  —  День шахтаря
28 серпня  —  Успіння Пресвятої Богородиці. Перша Пречиста
29 серпня  —   Міжнародний день дій проти ядерних випробу-

вань; п’ять років тому (2014) у зеленому кори-
дорі під Іловайськом цинічно розстріляно коло-
ни українських військових. День пам’яті загиблих 
під Іловайськом

30 серпня  —   Міжнародний день жертв насильницьких  
зникнень

31 серпня  —  День авіації
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