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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 16 жовтня 2019 року
USD 2478.5759 EUR 2728.1685 RUB 3.8574 / AU 370485.13 AG 4363.53 PT 222576.12 PD 420614.33

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВАДИМ ПРИСТАЙКО: 
«Ми маємо консенсус 

із європейськими 
міністрами закордонних 

справ. Санкції не може 
бути скасовано, доки 

Росія не виконає 
свою частину 

мінських угод».

Вартість газу 
тішить гаманці 

ЕНЕРГОНОСІЇ. Жовтнева ціна на природний газ для потреб на-
селення й інших споживачів, які отримують газ на регульованих 
умовах (ПСО), становитиме 4272,76 гривні за тисячу кубометрів 
(без урахування ПДВ, націнки газзбутів і витрат на транспортуван-
ня). Це на 32% дешевше, ніж у квітні. А порівняно з попереднім мі-
сяцем ціну на газ для населення у жовтні зменшено на 4,9%.

«Хоч ціни на газ на європейському ринку вже істотно зросли по-
рівняно з річним рівнем, регульовану ціну газу в Україні визнача-
ють за формулою, яка відображає ринкові ціни із двомісячним від-
ставанням. Вона міститься в постанові уряду від 3 квітня 2019 року 
і чинна до кінця 2019 року», — йдеться в повідомленні пресслужби 
НАК «Нафтогаз України».

З огляду на ринкову ситуацію у вересні жовтнева регульована 
ціна виявилася нижчою, ніж на умовах пропозиції «Газовий запас» 
(4874,42 гривні за тисячу кубометрів). Тому в жовтні споживачам 
буде запропоновано оплатити газ за нижчою регульованою ціною, 
повідомляє УНІАН. А набутий газовий запас буде збережено на 
зимові місяці, коли очікується підвищення регульованої ціни.

21 126,2 млн грн
спрямовано в жовтні на виплату пенсій. 

На субсидії —  99 млн грн (59,9%  
та 63,2% місячної потреби відповідно)

НОРМОТВОРЧІСТЬ. Компанії-забудовники підтримують 
скасування пайового внеску на зведення об’єктів 
інфраструктури міст і селищ з 2021 року. Однак деякі 
експерти впевнені, що тоді  ніхто не будуватиме навчальних 
закладів, дитсадків і лікарень

Міністр закордонних справ про подовження 
дипломатичного тиску на країну-агресора 

5 8
ДИСКУСІЙНА ТРИБУНА

Першими на допомогу 
пораненим бійцям на фронті 
приходять медики мобільних 
госпіталів. Один із таких  —  
у Часовому Яру на Донеччині

БІЛІ ШИНЕЛІ

Для забезпечення сталого 
розвитку потрібно подолати 
розриви між пріоритетами 
функціонування економіки  
і природних ресурсів

4

Чиновникам-корупціонерам світить в’язниця
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Уряд активно співпрацює з правоохоронцями, щоб викорінити 
зловживання службовим становищем    

Оксана МАЛОЛЄТКОВА, 
«Урядовий кур’єр»

Кабінет Міністрів часто отри-
мує від представників різно-

го бізнесу скарги на утиски, ви-
кручування рук, вимагання ха-

барів з боку тих, хто перебу-
ває на державних посадах. Тому 
вчора уряд на засіданні ухвалив 
рішення про утворення при Каб-
міні комісії з питань захисту біз-
несу. Комісія буде спеціальним 
органом, що адмініструватиме 

всі відповідні повідомлення біз-
несу й доводитиме кожне звер-
нення до логічного завершення. 
Такою інформацією під час бри-
фінгу за підсумками засідання 
уряду поділився з журналістами 
Прем’єр-міністр Олексій Гонча-

рук. І користуючись нагодою, 
через засоби масової інформації 
звернувся до тих, хто потерпає 
від корупціонерів, закликавши 
бізнесменів неодмінно звертати-
ся до комісії в разі тиску на них 
інспекторів чи інших чиновни-

ків. «Дайте нам час, аби викорі-
нити негідників і корупціонерів 
з державних посад. Ті, хто вима-
гають у вас хабарі, залишаться 
на своїх посадах недовго. 
Їх треба арештовувати й 
саджати. 2
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УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua10 

ДОКУМЕНТИ

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 (майна) ПАТ «БАНК КАМБІО»
Номери лотів: GL16N012462
Короткий опис активів в лотах Права вимоги та майнові права за 

кредитними договорами, укладе-
ними з ЮО

Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону)

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих  
торгів  
(аукціону)

31.10.2019 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/45003-asset-sell-
id-221271

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинуваче-
ного Савенка Геннадія Олександровича, 13.07.1969 року наро-
дження (останнє відоме місце проживання: АР Крим, м. Джан-
кой, вул. Московська, в/ч А2306), у вчиненні злочинів, передба-
чених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, у підготовче судове 
засідання, яке відбудеться 23 жовтня 2019 року о 13 год. 45 хв. 
Явка до суду є обов’язковою! При собі необхідно мати паспорт 
або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні суду 
за адресою: м. Київ, пр-т Маяковського, 5-В, каб. 15, під голову-
ванням судді Колегаєвої С.В.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватись за відсутності обвинуваченого в порядку 
спеціального судового провадження.

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: GL3N012507-GL3N012512,GL5N012502
Короткий опис активів (майна) 
в лоті:

Кредити

Електронна адреса для доступу до 
відкритих торгів (аукціону) /елек-
тронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

05.11.2019

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота 

http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/45056-asset-sell-
id-221401

Сьомік Валентину  
Вікторівну, 

09.07.1958 року на-
родження, 

запрошуємо до Тре-
тьої дніпровської 

державної нотаріаль-
ної контори 

(м. Дніпро, вул. Ро-
боча, 22 а) щодо  

спадщини Мароч-
кіної Любові Іванівни,  

померлої 12 січня 
2019 року.

Протоколом № З загальних зборів учасників Повного Товари-
ства «ТОВ «РІАНОН» І КОМПАНІЯ «ЛОМБАРД СТАНДАРТ» (іден-
тифікаційний код юридичної особи 35495863) від 08 жовтня 
2019 року прийнято рішення про подання заяви до Національ-
ної комісії, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансо-
вих послуг (далі — Нацкомфінпослуг) щодо виключення інфор-
мації про Повне Товариство «ТОВ «РІАНОН» І КОМПАНІЯ «ЛОМ-
БАРД СТАНДАРТ» з Державного реєстру фінансових установ, 
яке зареєстроване на підставі Розпорядження Нацкомфінпослуг 
за № 299 від 06.03.2008 року. Повне Товариство «ТОВ «РІАНОН» 
І КОМПАНІЯ «ЛОМБАРД СТАНДАРТ» в момент звернення до На-
цкомфінпослуг здійснить повернення свідоцтва про реєстрацію 
фінансової установи серії ЛД № 366, виданого 06.03.2008 року.

Директор О. В. Косенко

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«КГС ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ: 42625788, відпо-
відно до статті 55 Закону України «Про товари-
ства з обмеженою та додатковою відповідаль-
ністю» повідомляє, що згідно протоколу загаль-
них зборів учасників № 15 від 10.10.2019 року 
прийняте рішення виділити з ТОВ «КГС ІНВЕСТ» 
нове товариство з обмеженою відповідальністю, 
із переходом до нього за розподільчим балан-
сом частини майна, прав та обов’язків ТОВ «КГС  
ІНВЕСТ», без ліквідації останнього.

 Оріхівський районний суд Запорізької об-
ласті викликає Михальова Олександра Мико-
лайовича, 17.04.1976 р.н. в підготовче судо-
ве засідання по кримінальному провадженню  
№ 1-кп/323/255/19 (справа № 323/1952/19) за 
обвинуваченням Михальова О. М. у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 256 КК Украї-
ни, яке відбудеться 01.11.2019 року о 10-00 го-
дині в приміщенні суду за адресою: Запорізька 
область, м. Оріхів, вул. Травнева, 23, каб. №9,  
головуючий суддя Смокович М. В.

Київський апеляційний суд повідомляє Рижо-
ву Ірину Володимирівну, що розгляд апеляцій-
ної скарги захисника обвинуваченої Рижової І. В.  
Тімашова А. С. на вирок Святошинського ра-
йонного суду м. Києва від 11 липня 2019 року 
щодо Рижової Ірини Володимирівни у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 1 ст. 111 КК України, призначено на 10 годи-
ну 30 жовтня 2019 року в приміщенні Київсько-
го апеляційного суду за адресою: м. Київ, вул. 
Солом’янська, 2-а.

Суддя В. Б. Зіміна

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

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 29 вересня 2019 р. № 890-р 
Київ

Про оголошення конкурсу на зайняття 
посади Голови Державної аудиторської 

служби
Відповідно до частини другої статті 23 Закону України «Про державну служ-

бу» оголосити з 4 жовтня 2019 р. конкурс на зайняття посади Голови Держав-
ної аудиторської служби з визначенням умов проведення конкурсу згідно з до-
датком.

Прем’єр-міністр України  О. ГОНЧАРУК
Додаток  

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 29 вересня 2019 р. № 890-р

УМОВИ  
проведення конкурсу на зайняття посади  
Голови Державної аудиторської служби

Загальні умови
1. Посадові обов’язки:
1) здійснення повноважень керівника державної служби Держаудитслужби;
2) реалізація державної політики у сфері державного фінансового контролю;
3) здійснення інших повноважень, визначених законом.
2. Умови оплати праці:
1) посадовий оклад — 24 000 гривень;
2) надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників дер-
жавних органів» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284); 

3) інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про 
державну службу».

3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду — при-
значення на посаду строком на п’ять років, якщо інше не передбачено законом, 
з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу на ще 
один строк або переведення на рівнозначну або нижчу посаду до іншого держав-
ного органу.

4. Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання:
1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайнят-

тя посади державної служби за формою згідно з додатком 2 до Порядку прове-
дення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник Украї-
ни, 2016 р., № 28, ст. 1116), — в редакції постанови Кабінету Міністрів України від  
25 вересня 2019 р. № 844;

2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку проведення конкурсу 
на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 25 березня 2016 р. № 246, — в редакції постанови Кабінету Міні-
стрів України від 25 вересня 2019 р. № 844, в якому обов’язково зазначається та-
ка інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;
реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;
відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід робо-

ти на відповідних посадах;
3) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визна-

чені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення вла-
ди», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей сто-
совно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функ-
цій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;

5) заява про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування 
за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад 
державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 
березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1116; 2019 р.,  
№ 47, ст. 1604). Заява подається у разі потреби особою, яка має інвалідність;

6) інформація приймається до 16 години 45 хвилин 1 листопада 2019 року.
5. Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, 

яка є однією з офіційних мов Ради Європи, — м. Київ, вул. Прорізна, 15, 10 годи-
на, 7 листопада 2019 року.

6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти 
особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу, — Велієва 
Олеся Валеріївна (256-00-01, e-mail: velieva@nads.gov.ua).

Кваліфікаційні вимоги
1. Освіта - ступінь вищої освіти — не нижче ма-

гістра
2. Досвід роботи - загальний стаж роботи — не менше се-

ми років;
- досвід роботи на посадах державної 
служби категорії «А» чи «Б» або на поса-
дах не нижче керівників структурних під-
розділів в органах місцевого самовряду-
вання чи досвід роботи на керівних по-
садах у сфері державного фінансово-
го контролю — не менше трьох років або 
досвід реформування чи управління змі-
нами у великих організаціях

3. Володіння державною мо-
вою

- вільне володіння державною мовою

4. Володіння іноземною мо-
вою

- володіння іноземною мовою, яка є од-
нією з офіційних мов Ради Європи (ан-
глійська та/або французька)

Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги

1. Управління змінами - вміння формувати план змін;
- вміння управляти змінами та реакцією 
на них;
- вміння оцінювати ефективність змін

2. Прийняття ефективних рі-
шень

- здатність своєчасно приймати виваже-
ні рішення;
- вміння аналізувати альтернативи;
- спроможність на виважений ризик;
- автономність та ініціативність щодо при-
йняття пропозицій/рішень

3. Лідерство - вміння мотивувати до ефективної про-
фесійної діяльності;
- сприяння всебічному розвитку особис-
тості;
- вміння делегувати повноваження та 
управляти результатами діяльності;
- здатність до формування ефектив-
ної організаційної культури державної 
служби

4. Комунікація та  
взаємодія

- вміння визначати заінтересовані і впли-
вові сторони та розбудовувати партнер-
ські відносини;
- здатність ефективно взаємодіяти — до-
слухатися, сприймати та викладати думку;
- вміння публічно виступати перед ауди-
торією;
- здатність переконувати інших за допо-
могою аргументів та послідовної кому-
нікації

5. Досягнення результатів - здатність до чіткого бачення результа-
ту діяльності;
- вміння фокусувати зусилля для досяг-
нення результату діяльності;
- вміння запобігати та ефективно дола-
ти перешкоди

6. Стресостійкість - вміння управляти своїми емоціями;
- здатність до самоконтролю;
- здатність до конструктивного ставлення 
до зворотного зв’язку, зокрема критики

7. Управління ефективніс-
тю та розвиток людських 
ресурсів

- вміння управляти людськими ресур-
сами;
- вміння управляти проектами;
- вміння організовувати роботу і контро-
лювати  
її виконання;
- здатність до мотивування

8. Робота з інформацією - здатність працювати з базами даних за-
конодавства;
- вміння працювати в умовах електронно-
го урядування

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги

1. Знання законодавства знання:
- Конституції України;
- Закону України «Про Кабінет Міністрів 
України»;
- Закону України «Про центральні органи 
виконавчої влади»;
- Закону України «Про державну службу»;
- Закону України «Про запобігання ко-
рупції»

2. Знання спеціального зако-
нодавства,  
пов’язаного із  
завданнями та 
змістом роботи Голови 
Держаудитслужби 

знання:
- Бюджетного кодексу України;
- Господарського кодексу України;
- Закону України «Про основні заса-
ди здійснення державного фінансового 
контролю в Україні»; 
- Закону України «Про зовнішньоеконо-
мічну діяльність»;
- Закону України «Про управління 
об’єктами державної власності»

3.
4.

Знання основ  
державного управління  
у сфері державного фі-
нансового контролю

- розуміння мети та завдань відповідної  
державної політики;
- знання системи управління 

Управління 
публічними фінансами

- знання основ бюджетного законодав-
ства;
- знання системи державного контролю  
у сфері публічних фінансів

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 12 жовтня 2019 р. № 940-р 
Київ

Про внесення змін до деяких  
розпоряджень Кабінету Міністрів України

Внести до розпоряджень Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 12 жовтня 2019 р. № 940-р

ЗМІНИ, 
що вносяться до розпоряджень Кабінету Міністрів України

1. У пункті 5 додатка до розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 
вересня 2019 р. № 857 «Про оголошення конкурсу на зайняття посади Голови 
Державного агентства резерву» цифри і слова «18 жовтня 2019 року» замінити 
цифрами і словами «15 жовтня 2019 року».

2. У пункті 5 додатка до розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 ве-
ресня 2019 р. № 858 «Про оголошення конкурсу на зайняття посади Голови На-
ціонального агентства з питань державної служби» цифри і слова «18 жовтня 
2019 року» замінити цифрами і словами «15 жовтня 2019 року».

3. У пункті 5 додатка до розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 
вересня 2019 р. № 860 «Про оголошення конкурсу на зайняття посади Голо-
ви Державної архівної служби» цифри і слова «18 жовтня 2019 року» замінити 
цифрами і словами «15 жовтня 2019 року».

4. У пункті 5 додатка до розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 
вересня 2019 р. № 863 «Про оголошення конкурсу на зайняття посади Голови 
Державної служби геології та надр» цифри і слова «18 жовтня 2019 року» замі-
нити цифрами і словами «15 жовтня 2019 року».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 12 жовтня 2019 р. № 942-р 
Київ

Про звільнення Янчука А. О.  
з посади державного секретаря  

Міністерства охорони здоров’я України
Звільнити Янчука Артема Олександровича з посади державного секретаря 

Міністерства охорони здоров’я України відповідно до частини першої статті 871 
Закону України «Про державну службу».

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 12 жовтня 2019 р. № 943-р 
Київ

Про звільнення Євдоченка Л. О. з посади 
Голови Державної служби спеціального 
зв’язку та захисту інформації України

Звільнити Євдоченка Леоніда Олександровича з посади Голови Державної 
служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 12 жовтня 2019 р. № 944-р 
Київ

Про звільнення Петрука В. В. з посади  
Голови Державного агентства України  

з управління зоною відчуження
Звільнити Петрука Віталія Вікторовича з посади Голови Державного агент-

ства України з управління зоною відчуження відповідно до частини першої стат-
ті 871 Закону України «Про державну службу».

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови обласної державної адміністрації — керівника обласної військово-цивільної адміністрації

22 липня 2019                                Сєвєродонецьк                                                              № 596

Зареєстровано  
в Головному територіальному управлінні юстиції 

у Луганській області  
18 вересня 2019 р. за № 86/1996 

Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації — керівника обласної військово-
цивільної адміністрації від 22 вересня 2015 року № 420 

Відповідно до статей 6, 22, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (із змінами), Порядку скла-
дання календарних планів фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, затвердженого наказом Міністерства 
молоді та спорту України від 05 травня 2015 року № 1341, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 
2015 року за № 619/27064 (із змінами), абзацу третього пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 
1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств 
та інших органів виконавчої влади» (із змінами), з метою покращання умов харчування учасників спортивних захо-
дів обласного рівня та необхідністю приведення нормативно-правових актів Луганської обласної державної адміні-
страції у відповідність до вимог чинного законодавства 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до розпорядження голови обласної державної адміністрації — керівника обласної військо-

во-цивільної адміністрації від 22 вересня 2015 року № 420 «Про затвердження норм витрат на харчування, лікар-
ські засоби та вироби медичного призначення для учасників спортивних заходів обласного рівня, спортсменів шко-
ли вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки, дитячо-юнацьких шкіл усіх типів та відповідних 
порядків», зареєстрованого у Головному територіальному управлінні юстиції у Луганській області 30 вересня 2015 
року за № 24/1484, що додаються.

2. Розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
3. Управлінню молоді та спорту Луганської обласної державної адміністрації забезпечити опублікування цього 

розпорядження в установленому законодавством порядку.
Голова Віталій КОМАРНИЦЬКИЙ 
ЗАТВЕРДЖЕНО

 Розпорядження голови обласної
 державної адміністрації — керівника обласної 

 військово-цивільної адміністрації
22 липня 2019 р. № 596

Зареєстровано  
в Головному територіальному управлінні юстиції  

у Луганській області  
18 вересня 2019 р. за № 86/1996 

Зміни до розпорядження голови обласної державної адміністрації — керівника обласної військово-цивільної 
адміністрації від 22 вересня 2015 року № 420 «Про затвердження норм витрат на харчування, лікарські засоби 
та вироби медичного призначення для учасників спортивних заходів обласного рівня, спортсменів школи вищої 

спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки, дитячо-юнацьких шкіл усіх типів та відповідних порядків», 
зареєстрованого у Головному територіальному управлінні юстиції у Луганській області 30 вересня 2015 року за  

№ 24/1484
1. Внести зміни до Грошових добових норм витрат на забезпечення харчуванням по групах видів спорту учас-

ників спортивних заходів обласного рівня, спортсменів школи вищої спортивної майстерності, центрів олімпій-
ської підготовки та дитячо-юнацьких шкіл усіх типів, затверджених розпорядженням голови обласної державної 
адміністрації — керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22 вересня 2015 року № 420 «Про за-
твердження норм витрат на харчування, лікарські засоби та вироби медичного призначення для учасників спор-
тивних заходів обласного рівня, спортсменів школи вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підго-
товки, дитячо-юнацьких шкіл усіх типів та відповідних порядків», зареєстрованих у Головному територіальному 
управлінні юстиції у Луганській області 30 вересня 2015 року за № 24/1484, виклавши їх у новій редакції, що до-
дається.

2. Внести до Порядку забезпечення харчуванням за рахунок коштів обласного бюджету учасників спортивних 
заходів обласного рівня, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації — керівника 
обласної військово-цивільної адміністрації від 22 вересня 2015 року № 420 «Про затвердження норм витрат на 
харчування, лікарські засоби та вироби медичного призначення для учасників спортивних заходів обласного рів-
ня, спортсменів школи вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки, дитячо-юнацьких шкіл 
усіх типів та відповідних порядків», зареєстрованого у Головному територіальному управлінні юстиції у Луган-
ській області 30 вересня 2015 року за № 25/1485 (із змінами), такі зміни:

1) в абзаці другому пункту 2 слова «заступником голови облдержадміністрації» замінити словами «в установ-
леному законодавством порядку»;

2) у тексті слово «інваліди» в усіх відмінках замінити словами «особи з інвалідністю» у відповідних відмінках;
3. Внести до Порядку забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення спортсменів 

— учасників спортивних заходів обласного рівня, затвердженого розпорядженням голови обласної державної 
адміністрації — керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22 вересня 2015 року № 420 «Про за-
твердження норм витрат на харчування, лікарські засоби та вироби медичного призначення для учасників спор-
тивних заходів обласного рівня, спортсменів школи вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підго-
товки, дитячо-юнацьких шкіл усіх типів та відповідних порядків», зареєстрованого у Головному територіальному 
управлінні юстиції у Луганській області 30 вересня 2015 року за № 26/1486, такі зміни:

1) в абзаці другому пункту 6 слова «заступником голови облдержадміністрації» замінити словами «в установ-
леному законодавством порядку»;

2) у тексті слово «інваліди» в усіх відмінках замінити словами «особи з інвалідністю» у відповідних відмінках.

4. У тексті Грошових добових норм витрат на забезпечення спортсменів — учасників спортивних заходів об-
ласного рівня лікарськими засобами та виробами медичного призначення, затверджених розпорядженням голо-
ви обласної державної адміністрації — керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22 вересня 2015 
року № 420 «Про затвердження норм витрат на харчування, лікарські засоби та вироби медичного призначення 
для учасників спортивних заходів обласного рівня, спортсменів школи вищої спортивної майстерності, центрів 
олімпійської підготовки, дитячо-юнацьких шкіл усіх типів та відповідних порядків», зареєстрованим у Головному 
територіальному управлінні юстиції у Луганській області 30 вересня 2015 року за № 27/1487, слово «інваліди» в 
усіх відмінках замінити словами «особи з інвалідністю» у відповідних відмінках.

В. о. начальника Управління молоді та спорту Луганської обласної державної адміністрації  Євгенія РАТІХІНА
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації — керівника 

обласної військово-цивільної адміністрації
22 вересня 2015 року № 420

(у редакції розпорядження голови 
обласної державної адміністрації — 

керівника обласної військово-цивільної адміністрації 
від 22 липня 2019 року № 596)

Зареєстровано  
в Головному територіальному управлінні  

юстиції у Луганській області  
18 вересня 2019 р. за № 87/1997

Грошові добові норми витрат на забезпечення харчуванням по групах видів спорту учасників спортивних 
заходів обласного рівня, спортсменів школи вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки  

та дитячо-юнацьких шкіл усіх типів
грн

№ з/п Групи видів 
спорту

Учасники 
спортивних 

заходів

Навчально-тренувальні збори  
з підготовки до: Спортивні заходи: Фізкультурно-оздо-

ровчі, спортивні захо-
ди спорту осіб з інва-
лідністю,  спрямовані 
на розвиток та попу-

ляризацію паралімпій-
ського руху та спорту, 
збори з фізкультурно-
спортивної реабіліта-
ції осіб з інвалідністю,  

включені до Єдино-
го календарного пла-

ну фізкультурно-оздо-
ровчих та спортивних 
заходів Луганської об-
ласті, табори фізкуль-
турно-спортивної ре-
абілітації осіб з інва-

лідністю

чемпіонатів 
України, розі-
грашів Кубків 
України, інших 

офіційних всеу-
країнських зма-
гань, включених 
до Єдиного ка-

лендарного пла-
ну фізкультур-
но-оздоровчих 
та спортивних 

заходів України, 
крім змагань се-
ред спортсменів 
молодших віко-

вих груп

чемпіонатів 
України, ін-
ших офіцій-

них всеукраїн-
ських змагань 
серед спортс-
менів молод-
ших вікових 

груп, включе-
них до Єдино-
го календарно-
го плану фіз-

культурно-
оздоровчих та 
спортивних за-
ходів України

чемпіонати області, ро-
зіграші кубків області, 
інші офіційні обласні 

змагання, що включені 
до Єдиного календар-

ного плану фізкультур-
но-оздоровчих та спор-
тивних заходів Луган-

ської області, крім зма-
гань серед спортсме-
нів молодших віко-

вих груп

чемпіонати об-
ласті, інші офі-
ційні обласні 

змагання серед 
спортсменів мо-
лодших вікових 
груп, включе-

ні до Єдиного ка-
лендарного пла-
ну фізкультур-

но-оздоровчих та 
спортивних за-

ходів Луганської 
області

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Види спорту з

переважним 
проявом ви-
тривалості

спортсмени до 201 до 152 до 152 до 133 до 133

2. Швидкіс-
но-силові, 

складно-ко-
ординацій-

ні види спор-
ту та спортив-
ні єдинобор-

ства

спортсмени до 201 до 152 до 152 до 133 до 133

3. Спортивні ігри спортсмени до 201 до 152 до 133 до 133 до 133
4. Інші види 

спорту
спортсмени до 176 до 115 до 94 до 94 до 133

5. Всі види 
спорту

тренери до 129 до 115 до 115 до 115 до 107

тренери, які 
безпосеред-
ньо прово-
дять май-

стер-класи, 
уроки

до 129 до 129 до 129 до 129 х

спортивні 
судді, інші 
учасники

до 107 до 107 до 107 до 107 до 107

6. Фізкультурно-
оздоровчі та-

бори та всі ви-
ди фізкуль-
турно-спор-

тивної реабілі-
тації осіб з ін-

валідністю

всі учас-
ники

х х х х до 133

В. о. начальника Управління молоді та спорту Луганської обласної державної адміністрації Євгенія РАТІХІНА

АБ «УКРГАЗБАНК» оголошує про проведення Повторного аукціо-
ну з продажу майна (активів) Банку, а саме:

Лот № 380689 Квартира №4, об’єкт житлової нерухомості, заг.пл. 
602,9 кв.м, за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, смт Козин, 
вул. Старокиївська, буд. 138, квартира №4

Початкова ціна продажу: 3 656 056,25 грн (не підлягає оподатку-
ванню ПДВ).

Розмір гарантійного внеску: 365 605,63 грн.
Лот № 380691 Квартира №1, об’єкт житлової нерухомості, заг.пл. 

392,9 кв.м, за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, смт Козин, 
вул. Старокиївська, буд. 138, квартира №1.

Початкова ціна продажу: 2 532 240,40 грн (не підлягає оподатку-
ванню ПДВ).

Розмір гарантійного внеску: 253 224,04 грн.
Лот № 380692 Квартира №6, об’єкт житлової нерухомості, заг.

пл. 392 кв.м, за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, смт Козин, 
вул. Старокиївська, буд. 138, квартира №6

Початкова ціна продажу: 2 532 490,15 грн (не підлягає оподатку-
ванню ПДВ).

Розмір гарантійного внеску: 253 249,02 грн.
Лот № 380693 Квартира №3, об’єкт житлової нерухомості, заг.пл. 

613,5 кв.м, за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, смт Козин, 
вул. Старокиївська, буд. 138, квартира №3

Початкова ціна продажу: 3 726 265,54 грн (не підлягає оподатку-
ванню ПДВ).

Розмір гарантійного внеску: 372 626,55 грн.
Лот № 380694 Квартира №5, об’єкт житлової нерухомості, заг.пл. 

472,8 кв.м, за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, смт Козин, 
вул. Старокиївська, буд. 138, квартира №5

Початкова ціна продажу: 3 028 232,19 грн (не підлягає оподатку-
ванню ПДВ).

Розмір гарантійного внеску: 302 823,22 грн.
Лот № 380696 Квартира №2, об’єкт житлової нерухомості, заг.пл. 

471,6 кв.м, за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, смт Козин, 
вул. Старокиївська, буд. 138, квартира №2

Початкова ціна продажу: 3 018 179,74 грн (не підлягає оподатку-
ванню ПДВ).

Розмір гарантійного внеску: 301 817,97 грн.
Лот № 380697 Квартира №5, об’єкт житлової нерухомості, заг.пл. 

517,6 кв.м, за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, смт Козин, 
вул. Старокиївська, буд. 140, квартира №5

Початкова ціна продажу: 3 156 552,54 грн (не підлягає оподатку-
ванню ПДВ).

Розмір гарантійного внеску: 315 655,25 грн.
Лот № 380699 Земельна ділянка, заг.пл. 0,2311 га, К/Н: 

3223187700:04:005:0001 (цільове призначення: для ведення особис-

того селянського господарства), за адресою: Київська обл., Обухів-
ський р-н, с. Cтарі Безрадичі, с/р Старобезрадичівська.

Початкова ціна продажу: 410 000,00 грн (не підлягає оподатку-
ванню ПДВ).

Розмір гарантійного внеску: 41 000,00 грн.
Аукціон відбудеться 06.11.2019 року з 9:00 до 18:00 на сай-

ті  https://setam.net.ua. Організатор аукціону ДП «СЕТАМ», м. Київ,  
вул. Стрілецька, 4-6, години роботи: Пн — Пт, 9:00-18:00. Прийом 
заявок в електронному вигляді з моменту оприлюднення інформа-
ції до 9:00 05.11.2019 року. Гарантійний внесок сплачується не піз-
ніше 9:00 05.11.2019 року на поточний рахунок ДП «СЕТАМ», код за  
ЄДРПОУ 39958500, п/р 26004301066571 в ПАТ «Державний ощадний 
банк України», МФО 322669. З приводу ознайомлення з майном та 
за більш детальною інформацією звертатись за тел. 044-331-17-21,  
044-594-11-09.

АБ «УКРГАЗБАНК» оголошує про проведення Повторного аукціо-
ну з продажу майна (активів) Банку, а саме:

Лот № 380687 Майнові права на квартири: №№1, 102, 128, 13, 
132, 143, 17, 24, 30, 30-3, 31, 7, 90, 95, майнові права на машиноміс-
ця: №№10, 12, 15, 16, 17, 19, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 39, 40, 45, 
5, 55, 56, 57, 58, 6, 65, 66, 69а, 69б, 7, 74а, 74б, 8, 81а, 9; майнові пра-
ва на офіси: № 3,5; №4, №6,8; №7, заг.пл. 3 190,02 кв.м, за адресою: 
м. Київ, вул. Дніпровська набережна,1-Б 

Початкова ціна продажу: 44 357 408, 22 грн (підлягає оподатку-
ванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 4 435 740,82 грн.
Аукціон відбудеться 06.11.2019 року з 9:00 до 18:00 на сай-

ті  https://setam.net.ua. Організатор аукціону ДП «СЕТАМ», м. Київ,  
вул. Стрілецька, 4-6, години роботи: Пн — Пт, 9:00-18:00. Прийом 
заявок в електронному вигляді з моменту оприлюднення інформації 
до 9:00 05.11.2019 року. Гарантійний внесок сплачується не пізніше 
9:00 05.11.2019 року на поточний рахунок ДП «СЕТАМ», код за ЄД-
РПОУ 39958500, п/р 26004301066571 в ПАТ «Державний ощадний 
банк України», МФО 322669. З приводу ознайомлення з майном та 
за більш детальною інформацією звертатись за тел. 044-331-17-21,  
044-594-11-09.

До уваги
товариства з обмеженою відповідальністю  

«Санофі-Фарм»  
(код ЄДРПОУ 41281509)

За результатами розслідування Антимонопольним комітетом України 
справи № 127-26.4/105-18 про порушення товариством з обмеженою відпо-
відальністю «Санофі-Фарм» (далі ТОВ «Санофі-Фарм») (м. Дніпро) законо-
давства про захист від недобросовісної конкуренції, яке передбачене стат-
тею 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», Антимо-
нопольний комітет України прийняв рішення від 25.07.2019 № 527-р про по-
рушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та накла-
дення штрафу.

Рішення розміщено на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету 
України (http://www.amc.gov.ua) в розділі «До уваги суб’єктів господарюван-
ня».

Цю інформацію розміщено па підставі абзацу п’ятого частини першої стат-
ті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

ОГОЛОШЕННЯ  

щодо продажу активів (майна) АТ «РОДОВІД БАНК»

Номери лотів: GL22N012517, GL22N012518

Короткий опис активів (майна) в 
лотах

Нежитлові приміщення за адресою: АРК, м. Се-
вастополь, вул. Леніна, буд. 50 та основні засоби у 
кількості 398 одиниць; Квартира за адресою: АРК, 
м. Євпаторія, вул.Фрунзе, буд. 63, кв. 36 та основні 
засоби в кількості 113 одиниць.

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

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону: 07.11.2019

Час проведення відкритих торгів (аук-
ціону)/електронного аукціону

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

Детальна інформація щодо лотів http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/160-at-
rodovid-bank/45013-asset-sell-id-221296

Втрачені документи на мале судно  
(човен моделі «Воронеж») з державним реєстраційним номером ОДА 3031К  
(регістровий номер 3 — 408188), зареєстровані на ім’я Охотник Юрій Івано-

вич, вважати недійсними.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 18 жовТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +5 +10 +16 +21 Черкаська +3 +8 +16 +21

Житомирська +4 +9 +16 +21 Кіровоградська +5 +10 +16 +21
Чернігівська +4 +9 +15 +20 Полтавська +4 +9 +15 +20
Сумська +3 +8 +15 +20 Дніпропетровська +5 +10 +16 +21
Закарпатська +5 +10 +19 +24 Одеська +7 +12 +17 +22
Рівненська +5 +10 +16 +21 Миколаївська +6 +11 +17 +22
Львівська +4 +9 +18 +23 Херсонська +6 +11 +16 +21
Івано-Франківська +5 +10 +17 +22 Запорізька +5 +10 +16 +21
Волинська +5 +10 +17 +22 Харківська +4 +9 +17 +22
Хмельницька +4 +9 +16 +21 Донецька +5 +10 +16 +21
Чернівецька +2 +7 +16 +21 Луганська +3 +8 +15 +20
Тернопільська +5 +10 +17 +22 Крим +6 +11 +15 +20
Вінницька +4 +9 +17 +22 Київ +8 +10  +18 +20

Укргiдрометцентр

Привільнянські 
мотиви у вишивці 
голови ОТГ

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

ТВОРЧІСТЬ. Доброю традицією свята села Привілля у Тро-
їцькому районі на Луганщині стала виставка народної творчос-
ті. Ініціатор саме такої програми заходу — голова тутешньої 
об’єднаної територіальної громади Мирослава Ляшенко.

«Я завжди думала: як люди можуть так красиво вишива-
ти? Звідки у них цей хист? Як вправно вони працюють рука-
ми! Довго не могла зважитися на таке. Та років зо три  тому 
мені подарували набір з бісеру, і я вирішила довести, що не 
гірша за інших майстринь, хоч обмаль часу на це», — розпо-
віла вона. 

Тепер Мирослава Ляшенко уже серед знаних вишивальниць 
рідного села, визнаний майстер. Тож і до 90-річчя рідного При-
вілля підготувала виставку власних робіт. 

«Стало доброю традицією, що кожна майстриня на День 
села демонструє свої роботи: хтось виставляє власні страви, 
хтось пісню чи танець. Адже у нас чи не всі люди талановиті», 
— стверджує голова Привільнянської оТГ.

вона зацікавлена, щоб майстринь було більше, тож плекає 
надію зі створення жіночого гуртка вишивальниць при місцево-
му будинку  культури. А власні роботи Мирослава Ляшенко за-
любки дарує добрим людям. Найстарішу синагогу вирішили врятувати

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

ІСТОРИЧНІ ЦІННОСТІ. 
Кам’яну синагогу у селі вільхів-
ці в Тячівському районі на За-
карпатті збудовано ще в 1705 
році. Її справедливо вважають 
однією з найстаріших в Укра-
їні. Як свідчать історичні да-
ні, на початку ХХ століття вона 
слугувала молитовним будин-
ком вижницьким хасидам. Піс-
ля трагічних подій Голокосту в 
1944-му тут влаштували млин. 

Протягом наступних деся-
тиліть споруда зазнала зна-
чних руйнувань, тож тепер ли-
ше склепіння, оздоблені вишу-
каним ліпленням і фресками, 
подекуди оригінальні розписи 
стін нагадують про її колишню 
красу. Дах протікає.

Імовірно, доля вільховець-
кої синагоги повторила б до-
лю багатьох на Закарпатті, на-
завжди втрачених, якби на неї 
не звернули увагу представни-
ки єврейських громад із різних 
країн — учасники наукової кон-

ференції в Україні. Улітку цього 
року в цій будівлі вони прове-
ли релігійні читання, нагадав-
ши, яким було її первісне при-
значення і що вона цінна істо-
рична пам’ятка.

Після того у вільховецькій 
об’єднаній територіальній гро-
маді глибше зрозуміли значен-
ня цієї споруди і для історії се-
ла, і для єврейства загалом. 
Тож вирішили рятувати її від 
остаточного руйнування.

Тепер відновлюють відомос-
ті про синагогу та її колишніх 

вірян, родини, звичаї й традиції 
єврейської громади вільхівців. 
Адже в довоєнний час пред-
ставником цієї національнос-
ті тут був майже кожен п’ятий 
житель. 

На порядку денному — фі-
нансування ремонту синаго-
ги, в якому покладаються й на 
допомогу закордонних органі-
зацій, і на прочан з Ізраїлю. У 
селі впевнені: історичну спору-
ду, яка стала свідком його істо-
рії протягом 300 років, вдасть-
ся зберегти.

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

БЛАГОУСТРІЙ. У вересні 
в Миколаєві на День міста від-
крили реконструйовану Собор-
ну площу. А через місяць її при-
красили фонтанами, які підсві-
чують, коли темніє. 

Протягом трьох днів на пло-
щу з фонтанами завітали тисячі 
миколаївців, щоб помилуватися 
новим об’єктом, який прикра-
сив місто, зробити фото і про-
бігтися поміж крапельок водя-
ної арки. Свято «Площа. Музи-
ка. Фонтани» влаштувала для 
містян місцева влада. водночас 

із відкриттям фонтанів відбувся 
і мистецький захід, під час якого 
найкращі колективи міста вико-
нували шедеври світової музи-
ки й сучасні композиції. 

Присутніх на святі привітали 
Миколаївський міський голо-
ва олександр Сєнкевич і пред-
ставник компанії «Імперія во-
ди» Лариса Саєнко.  «Переко-
наний, що нові водограї будуть 
популярними серед миколаїв-
ців і гостей, — зазначив олек-
сандр Сєнкевич. — Найближ-
чим часом тут облаштують ін-
ші об’єкти, заплановані проєк-
том реконструкції площі. Упев-
нений, що Соборна стане для 

миколаївців одним з улюбле-
них місць відпочинку, де можна 
гарно провести час із дітьми й 
друзями. Головне — берегти те, 
що маємо. Комфорт, чистота та 
ошатність міського простору за-
лежить від кожного з нас».

Після слів олександра Сєн-
кевича «водограю, на радість 
грай!» миколаївці побачили, як 
здіймаються в небо струмені 
води і, падаючи, розпадаються 
в повітрі тисячами крап линок. 
Удень потоки сяють під сонцем, 
а ввечері їх освітлюють кольо-
ровими вогнями. На заході ве-
дучі оголосили про започатку-
вання нової традиції — на щас-

тя слід пройти під водограєм і 
загадати бажання. Містяни тра-
дицію охоче підтримали, з ра-
дістю пробігаючи через водя-
ну арку. 

Фонтани попрацювали про-
тягом трьох днів, а на зиму їх 
закриють, щоб відкрити навес-
ні. Для Миколаєва, де влітку за-
звичай дуже спекотна погода, 
фонтани в центрі міста слугу-
ватимуть не лише окрасою, а 
й місцем, біля якого можна пе-
репочити від спеки. Новий гро-
мадський простір  припав до ду-
ші миколаївцям і має стати най-
популярнішим місцем для до-
звілля й відпочинку.  

Проросійські бойовики отримали по заслузі 
Павло КУЩ,  

«Урядовий кур’єр» 

БЕЗ СТРОКУ ДАВНОС-
ТІ. На Донеччині притягну-
ли до відповідальності трьох 
учасників проросійських не-
законних збройних форму-
вань терористичної організа-
ції «ДНР», кожного з яких за 
рішенням суду позбавлено 
волі на 9 років. 

Під час досудового розслі-
дування правоохоронці вста-
новили, що ці жителі Доне-
цької області у 2014 році від-
гукнулися на заклик проросій-

ської пропаганди «захистити 
Донбас» і водночас зароби-
ти грошей. Для цього троє чо-
ловіків добровільно вступили 
у терористичне угруповання 
«Казачий союз «область вой-
ска Донского ДНР», у якому, 
отримавши озброєння — стрі-
лецьку зброю, гранатомети та 
міномети, брали участь у бо-
ях проти українських бійців — 
учасників АТо. 

«На початку свого «бойо-
вого шляху» учасники неза-
конного збройного форму-
вання отримували винаго-
роду в розмірі майже 10 ти-

сяч російських рублів, од-
нак невдовзі їм довелося не-
сти службу безплатно. Після 
того як серед різних груп бо-
йовиків стали виникати кон-
флікти, їхні угруповання бу-
ло розформовано, а самі за-
хисники «руского міра» втра-
тили інтерес до служби. Зго-
дом вони втекли від ватаж-
ків і переховувалися в родичів 
на підконт рольній українській 
владі території», — повідоми-
ли у прес центрі СБУ. 

Бойовиків-«козаків» за-
тримали у 2018 році на те-
риторії української Донеччи-

ни, а під час обшуків у квар-
тирах і будинках, де вони пе-
реховувалися, співробітни-
ки СБУ виявили докумен-
ти, фотознімки, відеозапи-
си, військові нагороди та ін-
ші докази причетності зло-
вмисників до НЗФ і терорис-
тичної діяльності. Суд, роз-
глянувши зібрані матеріали, 
визнав затриманих винни-
ми у скоєнні злочинів, перед-
бачених ч. 1. ст. 258-3 Кри-
мінального кодексу України 
«Створення терористичної 
групи чи терористичної орга-
нізації». вирок уже чинний. 

Голова ОТГ власним прикладом заохочує привільнян  
до творчості

Водограй виконує бажання
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