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КУрсИ вАЛЮТ/БАНКІвсЬКІ МеТАЛИ  встановлені Національним банком України на 25 вересня 2019 року
USD 2420.9491 EUR 2663.7703 RUB 3.8002 / AU 368044.79 AG 4449.70 PT 231442.73 PD 399698.70

за 100 доларів США за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ЕГІЛ ЛЕВІТС: «Мушу вказати на 
відверту неповагу РФ до 

принципів міжнародного 
права, про що свідчить 

тривале порушення 
територіальної 

цілісності України 
й Грузії. Таку 

нахабну зневагу до 
міжнародного права  
не можна приймати  

як «нову норму».

За газ можна бути 
спокійними 

НАПЕРЕДОДНІ. Запаси газу в українських підземних схови-
щах перевищили 20 мільярдів кубічних метрів. Це означає повне 
виконання плану щодо запасів газу на зиму і дає змогу Україні 
пройти опалювальний сезон, навіть якщо Росія не підпише тран-
зитного контракту із січня 2020 року. Про це на своїй сторінці 
у фейбуці написав голова правління НАК «Нафтогаз України»  
Андрій Коболєв.

«Сьогодні вже можна сказати: плани з підготовки до непро-
стої зими нам вдалося повністю виконати. Хочу подякувати всім, 
хто допоміг знайти для цього фінансові ресурси, хто забезпечив 
закупівлю газу і його закачування до підземних сховищ», — на-
писав фахівець. Запаси газу в українських підземних сховищах, 
повідомляє УНІАН, перетнули межу два десятки мільярдів кубів, 
що більш ніж на чотири мільярди кубометрів перевищує торіш-
ній показник. Це найвищий рівень за останні дев’ять років.

«Газу в підземних сховищах досить, щоб забезпечити надійну 
роботу ГТС і газопостачання всіх українських споживачів цієї зи-
ми, навіть якщо Росія піде на переривання транзиту через Украї-
ну», — акцентував очільник НАК «Нафтогаз України».

129 млн грн
дотації перерахують фізичним особам за 
вирощування молодняку великої рогатої 
худоби за травень — серпень 2019 року

Президент Латвії про РФ як одне з джерел загрози 
усталеному світовому порядку 

5 7
ДОКУМЕНТИ

У форумі «Сумщина аграрна» 
взяли участь майже 300 
суб’єктів господарювання 
різних форм власності  
і напрямів діяльності

АПК: ЧАС ПЕРЕМІН

Закон України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів 
України щодо першочергових 
заходів із реформи органів 
прокуратури»
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Пліч-о-пліч з державами-членами ООН
МІЖНАРОДНА АРЕНА. На полях 74-ї сесії Генасамблеї ООН Президент доводить важливість 
геополітичної та інвестиційної підтримки нашої країни    

Наталя ПИСАНА 
для «Урядового кур’єра»

Триває робочий візит Пре-
зидента Володимира Зе-

ленського у США для участі в 
74-й сесії Генеральної Асамб-

леї ООН. На полях Генасамб-
леї у Нью-Йорку Президент 
проводить зустрічі з іншими 
главами держав, а також ви-
ступить під час загальних де-
батів Генеральної Асамблеї 
ООН. 

«Жодна держава не досяг-
не сталого розвитку без миру та 
відчуття безпеки. Сталий роз-
виток неможливий під звуки по-
стрілів і вибухів, неможливий 
там, де панують агресивні гео-
політичні стратегії, що аплоду-

ють вторгненню до інших дер-
жав і порушенню прав і сво-
бод людини», — заявив Воло-
димир Зеленський під час ді-
алогу лідерів на саміті ООН з  
питань Цілей сталого розви-
тку. «Наразі завданнями для  

України визначено істотне зрос -
тан ня економіки задля подолан-
ня бідності й підвищення зайня-
тості населення, дієву реформу 
правоохоронних і судових 
органів, завершення ре-
форми з децентралізації. 

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Гучні звільнення, цікаві 
призначення й перший законопроєкт із великого 
пакета земельної реформи — на Грушевського сміливо 
дивляться вперед     

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Гучні звільнення, цікаві 
призначення й перший законопроєкт із великого 
пакета земельної реформи — на Грушевського сміливо 
дивляться вперед     

Уряд технократів 
розпочинає 
перезавантаження 
влади!

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

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

Повістка/повідомлення про виклик до суду у кримінальному  
провадженні

Кримінальне провадження № 11 кп/824/1356/2019
Київський апеляційний суд Кому: Януковичу В.Ф. 
викликає Вас як обвинуваченого 
на 11 год. 00 хв. 30 вересня 2019 року

Місцезнаходження/місце проживання:
04210, м. Київ, вул. Оболонська набе-
режна,
буд. 15, корпус 5, кв. 13

за апеляційними скаргами захисників Ря-
бовола Ю.П., Горошинського О.О., Байди-
ка О.А., Сердюка В.А. і Федоренка І.Л., Бі-
ленка Б.В. і Фозекош А.А. на вирок Обо-
лонського районного суду міста Києва 
від 24 січня 2019 року стосовно Янукови-
ча В.Ф. та за апеляційними скаргами за-
хисників Байдика О.А. та Фозекош А.А. на 
ухвали Оболонського районного суду міс-
та Києва від 20 березня 2019 року, якими 
в задоволенні заяви Байдика О.А. про ви-
правлення описки та заяви Байдика О.А. 
та Фозекош А.А. про роз’яснення вироку 
суду першої інстанції відмовлено
Місцезнаходження суду: м. Київ, вул. 
Солом’янська, 2-А. 

Додатково просимо подати такі  
документи:
Документ, що посвідчує особу  
(паспорт)

Суддя Трясун Ю.Р. 
Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 КПК 
України:

1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3)  обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або ін-

ші подібні обставини);
4)  відсутність особи за місцем проживання протягом тривалого часу внаслідок 

відрядження, подорожі тощо;
5)  тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з ліку-

ванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей за-
клад;

6)  смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна 
загроза їхньому життю;

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи за викликом.

Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення 
до суду.
Згідно з положенням ст. 139 КПК України, якщо підозрюваний, обвинуваче-
ний, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної особи, 
щодо якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодек-
сом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним по-
вістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився 
без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на 
нього накладається грошове стягнення у розмірі:
від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на 
виклик слідчого судді, суду.
2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, 
обвинуваченого, свідка може бути застосовано привід.
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слід-
чого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два 
рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/
або міжнародний розшук, є підставою для здійснення спеціального досудо-
вого розслідування чи спеціального судового провадження.
Також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК 
України. 

ОГОЛОШЕННЯ щодо продажу на відкритих торгах (аукціоні)  
активів ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА».

GL18N211894 Пул активів, до складу якого входять: права вимоги та ін-
ші майнові права за кредитними договорами, що укладені з суб’єктами 
господарювання у кількості 57 договорів. Права вимоги за кредитними 
договорами, що укладені з фізичними особами у кількості  212 догово-
рів. Дебіторська заборгованість та майнові права за дебіторською забор-
гованістю по операціям з клієнтами у кількості 743 позиції. Житловий бу-
динок з надвірними будівлями і побутовими спорудами загальною пло-
щею 307.4 кв.м, житловою площею 60.9 кв.м АР Крим Первомайський 
р-н, смт Первомайське, вул. Севастопольська, буд. 29. Майнові права на 
автомобіль JEEP GRAND CHEROKEE, рік випуску 1996, номер шасі, кузо-
ва IJ4FX58S2TC294927, номер державної реєстрації АР 3745ВМ та права 
вимоги за заборгованістю, в рахунок погашення якої банку як стягувачу у 
виконавчому провадженні був переданий вказаний автомобіль. Годинник 
кишеньковий жіночий Moser. Сережки з металу жовтого кольору, 2 шт., 
ланцюжок з металу жовтого кольору, 1 шт.

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електро-
нного аукціону: www.prozorro.sale. 

Умови продажу: 
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/pat_-bank_petrokommerts-ukra y i-

na/208907/index.php?lang=ru
Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціо-

ну 10.10.2019 р. Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електро-
нного аукціону: точний час початку проведення відкритих торгів (аук-
ціону)/електронного аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті  
www.prozorro.sale.

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

Номер лота: GL3N011908,GL2N011975,GL3N011976-
GL3N011994,GL2N011995, GL3N011996-GL3N012002
Короткий опис активів (майна) 
в лоті:

Права вимоги за 33 кредитни-
ми договорами, укладеними  
з фізичними особами 
(із забезпеченням: іпотека  
та інше)

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону: www.prozorro.sale
Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного  
аукціону: 11.11.2019
Час проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону:

Точний час початку проведен-
ня відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону по кож-
ному лоту вказується на веб-
сайті www.prozorro.sale 

Детальна інформація щодо лота: http://www.fg.gov.ua/not-
paying/liquidation/160-at-
rodovid-bank/44677-asset-sell-
id-218062

Повістка про виклик
Потерпілому Гавенку Віталію Олександровичу, 11 червня 1979 

р.н., проживає за адресою: м. Одеса, вул. Малиновського, 71, кв. 129, 
необхідно з’явитися в судове засідання, яке відбудеться 07.10.2019 
року о 13 годині 30 хвилин за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 
33, Приморський районний суд м. Одеси, зал судових засідань 
№ 229. Поважні причини неприбуття особи на виклик суду перед-
бачені статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття потерпілого 
передбачені статтями 139, 325 КПК України.

Суддя Коваленко В.М.

ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів (аукціону) 

з продажу активів (майна) ПАТ «БАНК КАМБІО»

Номери лотів: GL18N011918, GL16N011913
Короткий опис активів в лотах: Майнові права за кредитними договора-

ми,  укладеними з юридичними особами
Електронна адреса для доступу 
до відкритих торгів (аукціону):

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих  
торгів (аукціону):

10.10.2019 року

Час проведення відкритих  
торгів (аукціону):

Вказується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо  
лотів:

http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/22-kambio/44612-asset-sell-

id-217518

Втрачене посвідчення
учасника бойових дій, серія АБ № 586945, на ім’я Слободенюка 
Олександра Петровича 

вважати недійсним.

Повідомлення про порушення основного зобов’язання 
в порядку статті 35 ЗУ «Про іпотеку» 

За кредитним договором №ML-302/339/2007, укладеним 05.10.2007 
року між Самойленком Олегом Івановичем, 24.06.1965 р.н., та Закри-
тим акціонерним товариством «ОТП Банк», правонаступником якого є 
Акціонерне товариство «ОТП Банк» (на сьогоднішній день права вимо-
ги за кредитним договором та договором іпотеки відступлені на Бонда-
ренко Дмитро Євгенійович РНОКПП 2991618690), було порушено грошо-
ве зобов’язання в частині своєчасного погашення заборгованості, на сьо-
годні прострочена заборгованість за кредитним договором складає: 976 
431,78 грн (дев’ятсот сімдесят шість тисяч чотириста тридцять одна грив-
ня 78 копійок). 

Майновим поручителем за договором іпотеки №PCL-302/339/2007, по-
свідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотарі-
ального округу Бондар І.М. 12 жовтня 2007 року, зареєстрованого в реє-
стрі за номером 12415, є Самойленко Іван Аркадійович, 11.07.1938 р.н., та 
Самойленко Лілія Федорівна, 31.03.1939 р.н.

Попереджаємо, що у разі несплати заборгованості за договором креди-
ту протягом тридцяти днів з моменту отримання Вами цього повідомлен-
ня буде розпочато процедуру  звернення стягнення на предмет іпотеки 
за іпотечним договором №PCL-302/339/2007 від 12.10.2007 року, а саме: 
нерухоме майно, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область,  
м. Дніпропетровськ, пр. Героїв, буд. 33, кв. 197.

В один із способів, передбачених умовами договору та чинного законо-
давства, в тому числі, але не виключно:

- Визнанням права власності на предмет іпотеки за іпотекодержателем;
- Продаж предмета іпотеки від свого імені будь-якій особі покупцеві;
- Інші, передбачені законодавством, способи.

Приватний нотаріус Павлоградського міського нотарі-
ального округу Дніпропетровської області Нижник А. М. у 
відповідності зі ст. 63 Закону України «Про нотаріат» пові-
домляє про відкриття спадщини після смерті Гараган Во-
лодимира Миколайовича, який помер 03 січня 2017 року і 
на день смерті проживав в місті Павлограді Дніпропетров-
ської області, вулиця Степового Фронту, житловий буди-
нок № 6а, квартира № 46 (сорок шість).

Спадкоємцям Гараган Володимира Миколайовича не-
обхідно з’явитися до приватного нотаріуса Павлоград-
ського міського нотаріального округу Нижник А.М. за 
адресою:

51400, м. Павлоград, Дніпропетровська обл., проспект 
Шахтобудівників, 4 в термін до 17 жовтня 2019 року.

До уваги
Приватного підприємства «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» 

(ідентифікаційний код 35064199)
У зв’язку з тим, що Херсонське ОТВ Антимоно-

польного комітету України не має можливості вру-
чити ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» рішення адміністра-
тивної колегії відділення від 15.08.2019 № 71/21-р/к 
(справа № 71/16-19), повідомляємо, що повний текст 
цього рішення розміщено на офіційному веб-сайті 
Антимонопольного комітету України в розділі «Те-
риторіальні відділення/Херсонська область/Рішення 
і рекомендації/Архів рішень/2019» (http://www.amc.
gov.ua/amku/control/khe/uk/publish/category/88855).

До уваги
Приватного підприємства «Деметра-2009» 

(ідентифікаційний код 36227104)
У зв’язку з тим, що Херсонське ОТВ Антимоно-

польного комітету України не має можливості вру-
чити ПП «Деметра-2009» рішення адміністративної 
колегії відділення від 15.08.2019 № 71/20-р/к (спра-
ва № 71/17-19), повідомляємо, що повний текст цьо-
го рішення розміщено на офіційному веб-сайті Анти-
монопольного комітету України в розділі «Територі-
альні відділення/Херсонська область/Рішення і реко-
мендації/Архів рішень/2019» (http://www.amc.gov.ua/
amku/control/khe/uk/publish/category/88855).

До уваги
Товариства з обмеженою відповідальністю  

«АРТАНС ТРЕЙД» (ідентифікаційний код 41507842)
У зв’язку з тим, що Херсонське ОТВ Антимоно-

польного комітету України не має можливості вручи-
ти ТОВ «АРТАНС ТРЕЙД» рішення адміністративної 
колегії відділення від 15.08.2019 № 71/19-р/к (спра-
ва № 71/15-19), повідомляємо, що повний текст цьо-
го рішення розміщено на офіційному веб-сайті Анти-
монопольного комітету України в розділі «Територі-
альні відділення/Херсонська область/Рішення і реко-
мендації/Архів рішень/2019» (http://www.amc.gov.ua/
amku/control/khe/uk/publish/category/88855).

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 11 вересня 2019 р. № 845 
Київ

Деякі питання соціальної підтримки осіб,  
яких було незаконно позбавлено особистої свободи

З метою соціальної підтримки осіб, яких було незаконно позбавлено осо-
бистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань, окупаційної 
адміністрації та/або органів влади Російської Федерації на тимчасово окупо-
ваних територіях у Донецькій та Луганській областях, тимчасово окупованій 
території України та/або території Російської Федерації, звільнених 7 вересня 
2019 р., Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯє:

1. Установити, що одноразова грошова допомога особам, яких було неза-
конно позбавлено особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних фор-
мувань, окупаційної адміністрації та/або органів влади Російської Федерації на 
тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, тимча-
сово окупованій території України та/або території Російської Федерації, звіль-
неним 7 вересня 2019 р., виплачується у розмірі 100 тис. гривень.

2. Затвердити Порядок виплати одноразової грошової допомоги особам, 
яких було незаконно позбавлено особистої свободи внаслідок дій незакон-
них збройних формувань, окупаційної адміністрації та/або органів влади Ро-
сійської Федерації на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луган-
ській областях, тимчасово окупованій території України та/або території Росій-
ської Федерації, звільненим 7 вересня 2019 р., що додається.

3. Пункт 5 Порядку використання коштів, передбачених у державному бю-
джеті для здійснення заходів щодо захисту і забезпечення прав та інтере-
сів, соціальної реабілітації осіб, позбавлених особистої свободи незаконними 
збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами вла-
ди Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або 
території Російської Федерації у зв’язку з громадською або політичною діяль-
ністю таких осіб, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей, у тому 
числі відшкодування витрат, пов’язаних з їх відвідуванням, надання особам, 
позбавленим особистої свободи, та членам їх сімей правової допомоги, ме-
дичних та соціальних послуг, а також деокупаційних заходів, здійснення ви-
плат державних стипендій імені Левка Лук’яненка, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 р. № 328 (Офіційний вісник Украї-
ни, 2018 р., № 37, ст. 1291, № 62, ст. 2142, № 86, ст. 2829, № 100, ст. 3311; 2019 
р., № 30, ст. 1055), доповнити підпунктом 7 такого змісту:

«7) здійснення виплат одноразової грошової допомоги особам, яких було 
незаконно позбавлено особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних 
формувань, окупаційної адміністрації та/або органів влади Російської Федера-
ції на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, 
тимчасово окупованій території України та/або території Російської Федерації, 
звільнених 7 вересня 2019 р., відповідно до Порядку виплати одноразової гро-
шової допомоги особам, яких було незаконно позбавлено особистої свободи 
внаслідок дій незаконних збройних формувань, окупаційної адміністрації та/

або органів влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях у До-
нецькій та Луганській областях, тимчасово окупованій території України та/або те-
риторії Російської Федерації, звільненим 7 вересня 2019 р., затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2019 р. № 845 «Деякі питання со-
ціальної підтримки осіб, яких було незаконно позбавлено особистої свободи».».

4. Міністерству з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо пере-
міщених осіб здійснювати виплату передбаченої пунктом 1 цієї постанови допомо-
ги до набрання чинності актом Кабінету Міністрів України щодо можливості забез-
печення здійснення Міністерством у справах ветеранів, тимчасово окупованих те-
риторій та внутрішньо переміщених осіб повноважень та виконання функцій Мі-
ністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених 
осіб, що припиняється.

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 11 вересня 2019 р. № 845

ПОРЯДОК 
виплати одноразової грошової допомоги особам, яких було незаконно 

позбавлено особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань, 
окупаційної адміністрації та/або органів влади Російської Федерації  

на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, 
тимчасово окупованій території України та/або території Російської Федерації,  

звільненим 7 вересня 2019 р.
1. Цей Порядок визначає механізм виплати одноразової грошової допомоги осо-

бам, яких було незаконно позбавлено особистої свободи внаслідок дій незаконних 
збройних формувань, окупаційної адміністрації та/або органів влади Російської Фе-
дерації на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, 
тимчасово окупованій території України та/або території Російської Федерації, звіль-
неним 7 вересня 2019 р. (далі — допомога).

2. Допомога виплачується особам, які включені до переліку осіб, яких було не-
законно позбавлено особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних форму-
вань, окупаційної адміністрації та/або органів влади Російської Федерації на тимча-
сово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, тимчасово окупо-
ваній території України та/або території Російської Федерації, звільненим 7 верес-
ня 2019 р. (далі — особи, яких було незаконно позбавлено особистої свободи), що 
формується СБУ та передається до МТОТ.

3. Для виплати допомоги особа, яку було незаконно позбавлено особистої сво-
боди, звертається до МТОТ з відповідною заявою, в якій зазначаються реквізити її 
особового рахунка, відкритого у банківській установі, на який перераховується до-
помога.

До заяви додаються:
копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України 

особи, яку було незаконно позбавлено особистої свободи;
копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платни-

ка податків особи, яку було незаконно позбавлено особистої свободи (крім фізич-
них осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстрацій-
ного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному 
контролюючому органу і мають відмітку в паспорті).

4. МТОТ після зіставлення заяви та документів, зазначених у пункті 3 цього По-
рядку, з переліком осіб, яких було незаконно позбавлено особистої свободи, пере-
раховує відповідні кошти на особовий рахунок особи, яку було незаконно позбав-
лено особистої свободи, відкритий у банківській установі, який зазначено в заяві.

5. Якщо особа, яку було незаконно позбавлено особистої свободи, має право на 
отримання допомоги, передбаченої цим Порядком, та допомоги, передбаченої По-
рядком виплати одноразової грошової допомоги особам, яких було незаконно за-
тримано в результаті акту збройної агресії з боку Російської Федерації, що відбув-
ся 25 листопада 2018 р. в районі Керченської протоки, затвердженим постановою 
Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2018 р. № 1066 (Офіційний вісник України, 
2018 р., № 100, ст. 3311), виплата допомоги здійснюється за однією з підстав за 
вибором особи, яку було незаконно позбавлено особистої свободи.

6. МТОТ формує та зберігає протягом строку, встановленого законодавством, 
особові справи осіб, яким виплачено допомогу.

7. Контроль за цільовим та ефективним витрачанням бюджетних коштів, виділе-
них для виплати допомоги, здійснюється в установленому законодавством порядку.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 25 вересня 2019 р. № 846-р 
Київ

Про визначення державної установи  
«Професійні закупівлі» централізованою 

закупівельною організацією
1. Визначити державну установу «Професійні закупівлі» централізованою за-

купівельною організацією.
Зазначена централізована закупівельна організація проводить тендери та за-

купівлі за рамковими угодами товарів і послуг (крім поточного ремонту) в інтер-
есах замовників згідно із Законом України «Про публічні закупівлі».

2. Винагорода централізованій закупівельній організації, зазначеній у пункті 
1 цього розпорядження, за організацію та проведення тендеру здійснюється за-
мовником у розмірі, що становить:

3 відсотки суми договору, якщо очікувана вартість закупівлі, зазначена в ого-
лошенні про проведення процедури закупівлі, становить не більш як 10 млн. 
гривень;

2 відсотки суми договору, якщо очікувана вартість закупівлі, зазначена в ого-
лошенні про проведення процедури закупівлі, становить не більш як 50 млн. 
гривень;

1 відсоток суми договору, якщо очікувана вартість закупівлі, зазначена в ого-
лошенні про проведення процедури закупівлі, становить не більш як 100 млн. 
гривень;

0,5 відсотка суми договору, якщо очікувана вартість закупівлі, зазначена в 
оголошенні про проведення процедури закупівлі, становить більш як 100 млн. 
гривень.

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК
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вітру
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мінлива 
хмарність

хмарно

дощ гроза

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 27 вЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +5 +10 +14 +19 Черкаська +5 +10 +14 +19

Житомирська +5 +10 +14 +19 Кіровоградська +6 +11 +14 +19
Чернігівська +4 +9 +13 +18 Полтавська +5 +10 +14 +19
Сумська +3 +8 +12 +17 Дніпропетровська +4 +9 +14 +19
Закарпатська +7 +12 +16 +21 Одеська +9 +14 +14 +19
Рівненська +6 +11 +15 +20 Миколаївська +6 +11 +14 +19
Львівська +7 +12 +16 +21 Херсонська +6 +11 +14 +19
Івано-Франківська +6 +11 +16 +21 Запорізька +5 +10 +14 +19
Волинська +7 +12 +15 +20 Харківська +2 +7 +14 +19
Хмельницька +6 +11 +15 +20 Донецька +1 +6 +14 +19
Чернівецька +6 +11 +16 +21 Луганська +1 +6 +14 +19
Тернопільська +6 +11 +15 +20 Крим +7 +12 +14 +19
Вінницька +6 +11 +14 +19 Київ +7 +9  +16 +18

Укргiдрометцентр
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У Сумах відбулося свято олімпійської слави краю
Світлана АНТОНОВА 

для «Урядового кур’єра»

ПОДІЯ. У межах відзначен-
ня 80-річчя від дня утворення 
Сумської області в місцевій фі-
лармонії відбулося свято «Сум-
щина олімпійська: citius, altius, 
fortius!», під час якого презен-
товано однойменну книжку й 
три — про славетних олімпій-
ців краю «Олександр Шапа-

ренко: на гребені хвиль», «во-
лодимир Голубничий: 20 кіломе-
трів до тріумфу», «Олена Петро-
ва: срібний сніг», видрукуваних 
упродовж останніх трьох років. 
Їхній автор — власний кореспон-
дент газети «Урядовий кур’єр» у 
Сумській області заслужений 
журналіст України, письменник 
Олександр вертіль.

У переповненій залі зібрали-
ся дорослі і юні шанувальни-

ки спорту, а також краєзнавчої 
літератури, яка допомагає піз-
навати історію рідного краю, її 
славетні сторінки, знакові по-
статі тощо. Саме до таких ви-
дань належать книжки сумсько-
го автора, видані за підтримки 
обласної та міської влади в ме-
жах відповідного книговидавни-
чого проєкту.

Завітали на презентацію й 
безпосередні герої книжок — 
дворазовий олімпійський чемпі-
он з греблі на байдарках у Мехі-
ко-68 та Мюнхені-72 Олександр 
Шапаренко, біатлоністка, вона 
ж володарка срібної медалі в 
Нагано-98 й голова Сумського 
відділення Національного олім-
пійського комітету Олена Пе-
трова, а вітання надіслав леген-
дарний скороход сумчанин во-
лодимир Голубничий.

Як наголосила заступник го-
лови Сумської обласної ради 
Тетяна Головко, краяни пиша-
ються тим, що під рідними зна-
менами здобули медалі олім-
пійського ґатунку 16 олімпійців 
та 2 паралімпійці. в усьому сві-
ті знані імена володимира Куца 
і світлої пам’яті Леоніда Жабо-
тинського, ветеранів Михайла 

Фоменка, Михайла Маміашві-
лі, Олександра Кириченка та ін-
ших. Нині олімпійську естафе-
ту успішно продовжують біат-
лоністки сестри віта і валя Се-
меренки, боксер Тарас Шелес-
тюк, паралімпійці біатлоніст ві-
талій Лук’яненко, майстер спор-
ту з лижних перегонів Олек-
сандр Мукшин.

За словами заступника Сум-
ського міського голови Степа-
на Пака, обласний центр пиша-
ється земляками — почесними 
громадянами Сум, які прослав-
ляють місто на світових аре-
нах. вони — приклад для мо-
лодих, тих, хто тільки починає 
підкорювати світові спортивні 
вершини.

За вагомий внесок у популя-
ризацію олімпійського руху, ак-
тивну письменницьку та жур-
налістську роботу Олександра 
вертіля нагороджено почес-
ною відзнакою Сумської об-
ласної ради «За заслуги перед 
Сумщиною» III ступеня, Подя-
кою Сумського міського голо-
ви з врученням нагрудної від-
знаки, а також подарунком від 
Національного олімпійського 
комітету.

Довкілля віддячить 
Володимир ГАЛАУР, 

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

ІНІЦІАТИВИ. Незвичайне 
дійство, яке відбулося на пло-
щі Харківського національно-
го академічного театру опери і 
балету, заінтригувало багатьох 
харків’ян і змусило замислити-
ся. Тут у кубічній інсталяції ба-
лерина в супроводі камерно-
го оркестру виконала танець 
екоусвідомлення, присвячений 
проблемі використання та ути-
лізації пластику.

У монтажі інсталяції брали 
участь самі харків’яни, які від-
гукнулися на заклик зверну-
ти серйозну увагу на пробле-
ми низької активності населен-
ня в сортуванні побутових від-
ходів та зростання площ сміт-
тєвих полігонів і несанкціоно-
ваних звалищ. Нині лише п’ять 
відсотків жителів беруть участь 
у розділенні твердих побутових 
відходів. Кожен із глядачів-учас-
ників під час балетного перфо-
мансу мав змогу вказати адре-
су, де слід встановити контей-
нери для збору пластика.

«Художня ідея акції в тому, 
що екоповедінка починається 
з усвідомлення кожного. Пер-
фоманс пронизаний символіз-
мом. Балерина уособлює еко-
усвідомлення. Куб, замкнений 
простір — символи обмежено-
го екологічного виховання укра-
їнців, а з іншого боку — багато-
гранність можливостей в разі 
розширення», — зазначила ав-
торка проєкту «Танець екоусві-
домлення» Наталія Руднєва.

А тим часом у Каневі на Чер-
кащині вирішили відмовитися 
від одноразового пластику. У 
всякому разі депутати міської 
ради доповнили Програму охо-
рони навколишнього природ-
ного середовища міста новим 
пунктом саме такого змісту. 

Як розповів Канівський місь-
кий голова Ігор Ренькас, пое-
тапну відмову від використання 
пластику одноразового вжитку 
планують втілити до 2021 ро-
ку. Нині в місті вже забезпечу-
ють відповідні підходи до прода-
жу товарів без пластикової та-
ри, створення системи збиран-
ня відходів, забезпечення умов 

їхнього ефективного сортуван-
ня та перероблення.

Канівці запропонували поши-
рити ініціативу на всю область, 
а для цього внести зміни до об-
ласної програми охорони навко-
лишнього природного середо-
вища. На думку радниці Чер-
каського центру розвитку міс-
цевого самоврядування Оксани 

Савіцької, така ініціатива дуже 
корисна для всіх місцевих гро-
мад, орієнтованих на розвиток 
соціально відповідального біз-
несу та підвищення рівня життя. 

Нині вже чимало громад об-
ласті впроваджує розділення 
сміття. Канівці стали першими, 
хто вирішив реально зменшити 
його кількість.

Розумники отримали 
премії за знання

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

ЗАОхОЧЕННЯ. 75 переможців всеукраїнських та міжна-
родних олімпіад і конкурсів отримали сертифікати на заохочу-
вальні премії від Рівненської обласної державної адміністра-
ції. Кошти — по 3 тисячі гривень кожному — вже надійшли на 
їхні банківські картки. Талановиту юнь привітав голова ОДА 
віталій Коваль і наголосив: «Пам’ятаймо, ми українці. Маємо 
плекати нашу гордість, із любов’ю ставитися до рідного краю, 
і це обов’язково передасться друзям, знайомим, а зрештою 
іноземцям. Робімо разом кращою нашу країну».  

Школярі цікавилися роботою ОДА, освітніми програмами 
й напрямами стимулювання молоді. віталій Коваль розпо-
вів про плани розширити кількість міжнародних партнерів об-
ласті задля освітньо-культурної співпраці, ініціативи залучен-
ня молоді до креативних проєктів, як-от створення збірної та-
лантів Рівненщини. Преміюють переможців  коштом обласної 
програми підтримки молоді на 2016—2020 роки, яку започат-
кували  облдержадміністрація та обласна рада. Її фонд на цей 
рік — 225 тисяч гривень.

На Рівненщині плекають талановиту юнь
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Власного кореспондента газети «Урядовий кур’єр»  
у Сумській області Олександра Вертіля (праворуч) 
відзначено за вагомий внесок у популяризацію олімпійського 
руху, активну письменницьку та журналістську роботу 

Активісти всіма способами намагаються привернути увагу до проблеми сортування 
побутових відходів, зростання площ сміттєвих полігонів і несанкціонованих звалищ


