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за 1 долар США за 1 євро за 10 рублів за 1 тройську унцію

Адаптивний карантин триватиме по 31 жовтня
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Продовжено і режим НС для Єдиної державної системи 
цивільного захисту населення

Відділ новин 
«Урядового кур’єра»

Кабінет Міністрів продовжив 
адаптивний карантин на те-

риторії України до 1 листопа-
да 2020 року, про що на засідан-

ні уряду 26 серпня повідомив 
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. 
Він матиме таку форму, як і ни-
ні. Збільшення захворюваності в 
останні тижні змушує уряд діяти 
рішучіше, тож було розглянуто 
питання про продовження адап-

тивного карантину на два місяці. 
Обмеження і зонування терито-
рій за кольорами будуть чинни-
ми щонайменше до 1 листопада.

Як зазначив міністр охорони 
здоров’я Максим Степанов, крім 
продовження карантину, уряд 

посилює обмежувальні заходи, 
що спричинено зростанням кіль-
кості хворих і передумовами, че-
рез які це відбувається.

«Обмежувальні заходи посили-
ти в тих регіонах, в яких нині «зе-
лений» рівень епідеміологічної не-

безпеки, а саме заборонивши про-
ведення дискотек, роботу розва-
жальних закладів та нічних клу-
бів, діяльність установ громад-
ського харчування з органі-
зацією дозвілля», — цитує 
УНІАН слова міністра.

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

МАКСИМ СТЕПАНОВ:
«Наша мета — розпочати 

навчання у школах та 
зробити  

його максимально 
безпечним для  
всіх учасників 

процесу».

Води для населення 
вистачить і надалі

КРИМ. «Жодних підстав для «гуманітарної катастрофи» на пів-
острові через начебто нестачу води не існує, — заявив на своїй 
сторінці у фейсбуці Секретар РНБО Олексій Данілов. Адже місцеві 
водні ресурси здатні задовольнити господарсько-побутові потреби 
населення. — А проблему водозабезпечення вкрадених промисло-
вих, сільськогосподарських, інших підприємств, а також російських 
військових об’єктів, нехай розв’язує російська окупаційна влада».

Свою позицію висловив і Постійний представник Президента в 
Автономній Республіці Крим Антон Кориневич: «Воду в Крим до 
деокупації подавати не можна. Це дуже значний важіль тиску й 
впливу на державу-окупанта».

Проблема водопостачання чи не єдина, яку Росія не може 
розв’язати самостійно. І Україна не має вирішувати це питання за 
державу-окупанта. «Неможливо розділити питання, кому йде во-
да: чи цивільному населенню, чи до військових баз держави-оку-
панта, чи до підприємств держави-окупанта, — цитує УНІАН слова 
посадовця. — А щодо гуманітарної катастрофи, то вона триває на 
півострові вже сьомий рік, бо вже сьомий рік український півострів 
Крим тимчасово окуповано РФ».

39,2 млрд грн
становила загальна сума фінансування 

пенсій населенню за серпень.  
Виплату буде проведено  

в установленому порядку
ГАРЯЧА ТЕМА. Чи вплинуть політичні події в Білорусі  
на постачання пального та його ціну?

Бензин та дизель 
просять  
не хвилюватися 

Міністр охорони здоров’я про ретельне опрацювання 
нових рекомендацій ВООЗ, щоб вони були ефективними 
й зрозумілими для всіх
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АГРОПЕРСПЕКТИВА

«Урядовий кур’єр» 
з’ясував, як 
коронакриза вплинула 
на вітчизняний ринок 
зайнятості

АКТУАЛЬНА ТЕМА

Садівник-винахідник 
Володимир Розум популяризує 
технологію природного 
землеробства у владних 
кабінетах і серед школярів
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 28 СЕРПНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День
Київська +9 +14 +20 +25 Черкаська +10 +15 +20 +25
Житомирська +8 +13 +19 +24 Кіровоградська +10 +15 +21 +26
Чернігівська +9 +14 +19 +24 Полтавська +10 +15 +20 +25
Сумська +8 +13 +18 +23 Дніпропетровська +11 +16 +21 +26
Закарпатська +9 +14 +20 +25 Одеська +14 +19 +25 +30
Рівненська +8 +13 +19 +24 Миколаївська +13 +18 +24 +29
Львівська +8 +13 +18 +23 Херсонська +14 +19 +25 +30
Івано-Франківська +9 +14 +19 +24 Запорізька +13 +18 +25 +30
Волинська +9 +14 +19 +24 Харківська +11 +16 +20 +25
Хмельницька +9 +14 +20 +25 Донецька +12 +17 +21 +26
Чернівецька +8 +13 +19 +24 Луганська +10 +15 +22 +27
Тернопільська +9 +14 +19 +24 Крим +15 +20 +25 +30
Вінницька +9 +14 +21 +26 Київ +12 +14 +22 +24

Укргiдрометцентр

Свідоцтво про право 
 власності та Свідоцтво  

про право плавання  
під державним прапором 

України на судно  
з реєстраційним бортовим 

номером «ua 6455 KV»,  
судновласник Григор’єва 

Олена Олександрівна,  
вважати недійсними.

Повістка про виклик обвинуваченої при здійсненні  
спеціального судового провадження

Обвинувачена Лозова Валентина Сергіївна, 15 квітня 1975 
року народження, викликається о 10-00 годині 07 вересня 
2020 року до Куп’янського міськрайонного суду Харківської 
області за адресою: Харківська область, м. Куп’янськ, вул. 1-го 
Травня, 27-а, для проведення спеціального судового засідання 
у провадженні №1-кп/628/14/20 справа № 628/468/17. Поваж-
ні причини неприбуття особи на виклик суду передбачені стат-
тею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченої пе-
редбачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя Коваленко О.А.

ПрАТ «Харківська бісквітна фабрика»  
здійснює прийом на безоплатній основі використаних  

пакувальних матеріалів і тари, в якій зроблена  
продукція ПрАТ «Харківська бісквітна фабрика»  
та ПрАТ «Кондитерська фабрика «Харків’янка».

Адреса приймання: 61010 м. Харків, вул. Лозівська, 8.  

Час роботи пон.- п’ятн., крім святкових і вихідних днів  

з 13-00 до 16-00.  

Конт. тел. (050) 303-38-73

19 серпня 2020 року Національний банк України прийняв рішення  

про виключення з Державного реєстру фінансових установ  

таких фінансових установ:

ТОВ «ЛАЙМ КЕШ» (код ЄДРПОУ 41262114),
ПТ «ЛОМБАРД «КВЕСТОР» БОГУСЕВИЧ І КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 

32868148).
Вказані рішення було прийнято на підставі заяв вказаних  

фінансових установ.

Розшукується спадкоємиця громадянки Дорових Пелагеї Іванівни,1922 ро-
ку народження, померлої 28 січня 2020 року в Донецькій області, Старобешів-
ський район, смт Новий Світ, гр. Кухта Олена Євгеніївна з метою з’сування під-
став для закликання її до спадкування. Спадкоємицю прошу звернутися у де-
сятиденний строк з дня публікації цього оголошення до приміщення, що є ро-
бочим місцем приватного нотаріуса Бердянського міського нотаріального 
округу Запорізької області Солопової О.О. за адресою: Запорізька область,  
місто Бердянськ, вулиця Грецька, будинок 47. Телефон для довідок:  
(06153) 4-44-24, (099) 788-66-61.

Калинівський районний суд Вінницької області 
викликає як заінтересовану особу Лупінович Ната-
лію Григорівну, 20.08.1965 року народження, уро-
дженку м. Калинівка Вінницької області, зареєстро-
вану за адресою: Російська Федерація, Нижегород-
ська область, місто Арзамас, 11-й мкр-н, буд.№49, 
кв.№9 в цивільній справі за заявою Голубенка Єв-
генія Григоровича, заінтересовані особи: Калинів-
ська державна нотаріальна контора Вінницької об-
ласті; Лупінович Наталія Григорівна про встанов-
лення факту постійного проживання на час відкрит-
тя спадщини в судове засідання, яке відбудеться о 
09:00 год. 01.09.2020 р. в приміщенні Калинівсько-
го районного суду Вінницької області за адресою: 
Вінницька область, Калинівський район, місто Ка-
линівка, вулиця Вадима Нестерчука, будинок №70, 
кабінет №1.

У разі неявки заінтересованої особи в судове за-
сідання справу буде розглянуто за її відсутності за 
наявними в справі доказами.

Суддя Сєлін Є.В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачена Скляренко Людмила Володими-

рівна, 07 липня 1967 року народження, на підста-
ві ст.ст. 111, 134, 135, 314, абзацу 5 ч. 3 ст.323 КПК 
України викликається Артемівським міськрайонним 
судом Донецької області для участі в статусі обви-
нуваченої в підготовчому судовому засіданні кримі-
нального провадження №22017050000000284 від 
25 вересня 2017 року за обвинуваченням Склярен-
ко Людмили Володимирівни у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 
КК України, яке відбудеться в залі судових засідань 
приміщення суду за адресою: Донецька область, м. 
Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 312 7 вересня 2020 року 
о 15:00 годині. Поважні причини неприбуття особи 
на виклик передбачені ст. 138 КПК України. Наслід-
ки неприбуття обвинуваченого за викликом до суду 
передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України.

Суддя Погрібна Н.М.

В провадженні Приморського районного су-
ду м. Одеси знаходиться кримінальне проваджен-
ня на підставі обвинувального акта стосовно Аксе-
нова Є.Є., обвинуваченого у скоєнні злочину, пе-
редбаченого ч.4 ст.296 КК України (провадження  
№ 12014160500005897 від 04.07.2014 p.).

Потерпілим по даному обвинувальному акту ви-
знано Фурдуй Дениса Івановича.

У зв’язку з викладеним суд викликає потерпіло-
го Фурдуй Дениса Івановича, 31.12.1984 р.н., про-
живає: Одеська обл., м. Татарбунари, вул. Чкало-
ва, 61, необхідно з’явитися в судове засідання, яке 
відбудеться 07.09.2020 року о 13 годині 00 хвилин 
за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, Примор-
ський районний суд м. Одеси, зал судових засідань 
№229. Поважні причини неприбуття особи на ви-
клик суду передбачені статтею 138 КПК України. На-
слідки неприбуття потерпілого передбачені стаття-
ми 139, 325 КПК України.

Суддя Коваленко В.М.

В П’ятій Харківській міській державній нотаріальній конторі відкрито спадко-
ву справу після померлого 26.11.2014 Замнивус Василя Семеновича, 1936 року 
народження. Усіх можливих спадкоємців просимо звернутися до нотаріальної 
контори за адресою: м. Харків, вул. Валентинівська, 27-г протягом трьох тижнів 
з дня публікації оголошення.

ОГОЛОШЕННЯ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 5 серпня 2020 р. № 965-р 
Київ

Про заходи з відзначення у 2020 році Дня пам’яті  
захисників України, які загинули в боротьбі за  незалежність, 

суверенітет і територіальну  цілісність України
1. Затвердити план заходів з відзначення у 2020 році Дня пам’яті захисників України, які за-

гинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, що додається.
2. Обласним та Київській міській держадміністраціям розробити і затвердити до 15 серпня 

2020 р. регіональні плани заходів з відзначення у  2020 році Дня пам’яті захисників України, які 
загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. 

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Київській 
міській держадміністраціям:

забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, з ураху-
ванням проведення протиепідемічних заходів, пов’язаних із запобіганням поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом  
SARS-CoV-2;

подати до 10 жовтня 2020 р. Міністерству у справах ветеранів інформацію про стан вико-
нання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, для її узагальнення та подання до 25 
жовтня Кабінетові Міністрів України.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО  

розпорядженням Кабінету Міністрів України  
від 5 серпня 2020 р. № 965-р

ПЛАН  
заходів з відзначення у 2020 році Дня пам’яті захисників  України, які загинули в боротьбі за 

незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України
1. Забезпечити:
1) розроблення за участю представників громадських об’єднань ветеранів війни і затвер-

дження регіональних планів заходів з відзначення у 2020 році Дня пам’яті захисників України, 
які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

 Обласні та Київська міська держадміністрації, громадські об’єднання (за згодою).
 Серпень;
2) підготовку та проведення у столиці України — м. Києві, інших населених пунктах заходів 

щодо вшанування пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, сувере-
нітет і територіальну цілісність України, за участю представників органів державної влади, ор-
ганів місцевого самоврядування, народних депутатів України, представників іноземних держав, 
іноземного дипломатичного корпусу, міжнародних організацій, учасників заходів із забезпечен-
ня національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 
Донецькій та Луганській областях, осіб, які чинили опір незаконній окупації та анексії Автоном-
ної Республіки Крим та  м. Севастополя, представників духовенства, громадськості.

  Обласні та Київська міська держадміністрації, Міноборони, МВС, Мінветеранів, 
МКІП, Національна гвардія, МОЗ, ДСНС, МЗС, СБУ (за згодою), Український ін-
ститут національної пам’яті, Адміністрація Держприкордонслужби, Держком-
телерадіо, ПАТ «НСТУ» (за згодою), заклади освіти (за згодою), громадські 
об’єднання (за згодою).

 29 серпня;
3) проведення:
урочистих заходів у Меморіальному комплексі, розташованому на території Міноборони (м. 

Київ, просп. Повітрофлотський, 6), щодо вшанування пам’яті захисників України, які загинули в 
боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

 Міноборони, МВС, Мінветеранів, МОН, СБУ (за згодою).
 29 серпня;
національно-патріотичних заходів у закладах освіти та культури, в місцях дислокації військових 

частин, вищих військових навчальних закладах, установах та організаціях із залученням їх особового  
складу та/або штатних працівників, ветеранів війни — учасників антитерористичної операції, 
учасників заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування зброй-
ної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, осіб, які чинили опір неза-
конній окупації та анексії Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

  Обласні та Київська міська держадміністрації, Міноборони, МВС, МКІП, Мінвете-
ранів, заклади освіти (за згодою), громадські об’єднання (за згодою).

 Серпень — вересень;
Всеукраїнської акції пам’яті «Сонях».
  Мінветеранів, Український інститут національної пам’яті, МКІП, Держкомтелера-

діо, Міноборони, МВС, ПАТ «НСТУ» (за згодою), обласні та Київська міська дер-
жадміністрації, громадські об’єднання (за згодою).

 28—31 серпня;
велопробігу ветеранів війни з нагоди Дня вшанування пам’яті захисників України «Вшанує-

мо пам’ять захисників України» за маршрутом Ужгород — Маріуполь.
  Мінветеранів, Міноборони, МВС, Мінмолодьспорт, обласні та Київська міська 

держадміністрації, громадські об’єднання (за згодою), СБУ (за згодою).
 16—31 серпня;
всеукраїнського патріотичного забігу в пам’ять про загиблих воїнів «ШАНУЮ ВОЇНІВ, БІЖУ 

ЗА ГЕРОЇВ УКРАЇНИ».
  Мінветеранів, обласні та Київська міська держадміністрації, Міноборони, МВС, 

Мінмолодьспорт, СБУ (за згодою), Держкомтелерадіо, ПАТ «НСТУ» (за згодою), 
заклади освіти (за згодою), громадські об’єднання (за згодою).

 26 вересня;
4) урочисте покладення квітів на Михайлівській площі біля Стіни Пам’яті у м. Києві, в інших 

населених пунктах до пам’ятників, меморіальних знаків, місць поховань захисників України та 
урочисті збори за участю ветеранів війни, членів сімей загиблих захисників України, представ-
ників сектору безпеки і оборони, громадськості.

  Київська міська та обласні держадміністрації, Міноборони, Мінветеранів, МВС, 
Національна гвардія, Адміністрація Держприкордонслужби, МКІП, Мінсоцполіти-
ки, СБУ (за згодою), громадські об’єднання (за згодою).

 29 серпня;
5) приспущення Державного Прапора України на адміністративних будівлях органів держав-

ної влади, державних підприємств, установ і організацій, у військових частинах та на кораблях.
  Центральні органи виконавчої влади, обласні та Київська міська держ ад-

міністрації.
 29 серпня;
6) оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання на вшанування пам’яті за захисни-

ками України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність 
України, шляхом зупинення на цей час роботи в органах державної влади та органах місцевого 
самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях (крім тих, де встановлено без-
перервний режим роботи), руху громадського та приватного транспорту з подаванням відпо-
відних звукових сигналів.

  Обласні та Київська міська держадміністрації, Держкомтелерадіо, ПАТ «НСТУ» 
(за згодою), громадські об’єднання (за згодою).

 29 серпня о 10 год. 00 хв.;
7) обмеження трансляції розважальних програм шляхом внесення відповідних змін до про-

грам радіо і телебачення, переривання о 10-й годині трансляції радіо- і телепередач на знак вша-
нування пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і тери-
торіальну цілісність України, а також розміщення під час телетрансляції на екрані відповідного 
стилізованого зображення знака пам’яті «Сонях».

  Держкомтелерадіо, ПАТ «НСТУ» (за згодою), обласні та Київська міська держад-
міністрації.

 29 серпня;
8) встановлення зменшених копій державного прапора на могилах захисників України та мо-

гилах тимчасово невстановлених загиблих захисників України, які загинули в боротьбі за неза-
лежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

  Обласні та Київська міська держадміністрації, Міноборони, МВС, Мінветера-
нів, МКІП, Національна гвардія, МОЗ, ДСНС, МЗС, Адміністрація Держприкор-
донслужби, Український інститут національної пам’яті, Держкомтелерадіо, ПАТ 
«НСТУ» (за згодою), СБУ (за згодою), заклади освіти (за згодою), громадські 
об’єднання (за згодою).

 29 серпня;
9) проведення закордонними дипломатичними установами України заходів із вшанування 

пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіаль-
ну цілісність України, а також участь представників іноземного дипломатичного корпусу, акре-
дитованого в Україні, у відповідних заходах, які проводитимуться в Україні, в разі запрошення.

 МЗС, Мінветеранів, Український інститут національної пам’яті, Міноборони.
 29 серпня;
10) фінансування в установленому порядку заходів з відзначення у 2020 році Дня пам’яті за-

хисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність 
України (в межах бюджетних коштів, передбачених для відповідних органів виконавчої влади 
та місцевих органів влади).

  Мінветеранів, МКІП, Міноборони, МВС, МОЗ, МЗС, Мінекономіки, Український ін-
ститут національної пам’яті, Держкомтелерадіо, Укрдержархів, обласні та Київ-
ська міська держадміністрації, заклади освіти (за згодою).

 Серпень — жовтень;
11) обмеження розважально-концертних заходів.
 Обласні та Київська міська держадміністрації.
 29 серпня;
2. Розробити тематичні методичні та інформаційні матеріали з нагоди Дня пам’яті захис-

ників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність 
України, та запропонувати закладам освіти використати їх під час проведення першого уроку у  
2020—2021 навчальному році із залученням ветеранів.

  МОН, Мінветеранів, Український інститут національної пам’яті, Міноборони, за-
клади освіти (за згодою), громадські об’єднання  (за згодою).

 Вересень.
3. Організовувати:
1) зустрічі з членами сімей загиблих захисників України, сприяти реалізації ініціатив гро-

мадськості з метою виявлення проблемних питань їх соціального забезпечення та вжиття за-
ходів для їх вирішення.

  Обласні та Київська міська держадміністрації, Мінветеранів, Мінсоцполітики, 
МОЗ, Міноборони, МВС, громадські об’єднання (за згодою).

 Постійно;
2) у військових частинах, закладах освіти, закладах культури тематичні виставки, перегляд 

фільмів, інші інформаційні заходи, присвячені вшануванню пам’яті захисників України, які заги-
нули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

  Обласні та Київська міська держадміністрації, Міноборони, МВС, СБУ (за згодою), 
Мінветеранів, заклади освіти (за згодою), громадські об’єднання  (за згодою).

 Постійно;
3) поїздки ветеранів війни, членів сімей загиблих з відвідуванням військових поховань за-

хисників України та з нагоди річниць визволення міст на Сході України.
  Мінветеранів, Міноборони, МВС, СБУ (за згодою), обласні та Київська міська дер-

жадміністрації, громадські об’єднання (за згодою).
 Постійно;
4) широке висвітлення заходів з підготовки та проведення заходів із вшанування пам’яті за-

хисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну ціліс-
ність України.

  Держкомтелерадіо, ПАТ «НСТУ» (за згодою), МКІП, Міноборони, Український ін-
ститут національної пам’яті, Мінветеранів, обласні та Київська міська держадміні-
страції.

 Щороку, серпень.
4. Вживати додаткових заходів до:
1) запобігання актам вандалізму та руйнуванню військових меморіалів, пам’ятників та місць 

поховань захисників України.
 МВС, Національна поліція, обласні та Київська міська держадміністрації.
 Постійно;
2) упорядження пам’ятників, пам’ятних знаків, секторів військових поховань, місць похо-

вань захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіаль-
ну цілісність України.

  Обласні та Київська міська держадміністрації, Мінрегіон, громадські об’єднання 
(за згодою). заклади освіти (за згодою).

 Щороку, квітень — вересень;
3) поліпшення соціального, медичного та інших видів обслуговування членів сімей загиблих 

захисників України та ветеранів війни.
  Обласні та Київська міська держадміністрації, МОЗ, Мінфін, Міноборони, МВС, 

Мінветеранів.
 Постійно;
4) надання належної кваліфікованої медичної допомоги членам сімей загиблих захисників 

України, ветеранам війни, учасникам антитерористичної операції, особам, що беруть участь у 
здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування зброй-
ної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях та учасникам заходів із за-
безпечення національної безпеки і оборони, приділивши особливу увагу відповідним особам, 
що проживають у сільських населених пунктах.

 МОЗ, Міноборони, МВС, обласні та Київська міська держадміністрації.
 Постійно;
5. Сприяти:
1) проведенню релігійними організаціями панахиди за загиблими в боротьбі за незалеж-

ність, суверенітет і територіальну цілісність України.
 МКІП, Міноборони, обласні та Київська міська держадміністрації.
 29 серпня;
2) публікації наукових праць, збірок документів і матеріалів, енциклопедичних, довідкових, 

науково-популярних та інших видань, присвячених вшануванню захисників України, які загину-
ли в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

  МКІП, Український інститут національної пам’яті, Укрдержархів, Мінветеранів, На-
ціональна академія наук (за згодою), наукові установи та заклади освіти (за зго-
дою).

 Протягом року.
6. У місцях проведення заходів з відзначення у 2020 році Дня пам’яті захисників України, 

які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, забез-
печити:

1) охорону громадського порядку, безпеку дорожнього руху та безпеку громадян у разі ви-
никнення надзвичайних ситуацій.

  Національна поліція, ДСНС,  СБУ (за згодою), обласні та Київська міська держад-
міністрації.

 Серпень — вересень;
2) належне медичне та санітарно-епідеміологічне супроводження заходів.
 Обласні та Київська міська держадміністрації.
 Серпень — вересень;
3) використання державними службовцями та представниками громадськості як елемента 

одягу стилізованого знака пам’яті «Сонях».
  Центральні та місцеві органи виконавчої влади, громадські об’єднання (за згодою).
 28—31 серпня.
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