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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

МАКСИМ СТЕПАНОВ: 
«Дотримання 

протиепідемічних норм не 
має бути інструментом 

політичної боротьби. 
Міністерство охорони 

здоров’я сподівається, що 
місцева влада розуміє 

всю небезпечність 
ситуації».

Державницька позиція 
превалює над амбіціями

ЗАВДАННЯ. У виступі з нагоди відкриття четвертої парламент-
ської сесії дев’ятого скликання Голова Верховної Ради Дмитро Ра-
зумков назвав головні виклики для подальшої роботи. «Це друга 
хвиля коронавірусу. Інше питання, яке також тягнеться і пов’язане 
з першим, — глобальна економічна криза. У нас з вами на цій се-
сії буде ще великий виклик — державний бюджет України на 2021 
рік… Серйозним викликом стануть і місцеві вибори. І мені б дуже 
хотілося, щоб навіть під час виборчої кампанії всі добре розуміли, 
що вибори проходять, а повага людей залишатиметься або не за-
лишатиметься з нами», — наголосив він. Тому державницька по-
зиція має превалювати над питанням рейтингів.

Тож Дмитро Разумков сподівається, що і парламент, і уряд  
зроблять усе задля своєчасного затвердження державного бю-
джету, повідомляє УНІАН. У засіданні Верховної Ради взяли 
участь члени Кабінету Міністрів, керівники центральних органів 
виконавчої влади, судової гілки влади. Також були присутні пред-
ставники церков і релігійних організацій, глави дипломатичних 
представництв іноземних держав.

584 млн грн 
позик за 159 новими угодами отримали 

впродовж тижня підприємці  
в межах Державної програми  

«Доступні кредити 5–7–9%»
ІДЕНТИФІКАЦІЯ КРАЇНИ. Розпочалася дискусія, які знаки 
представлятимуть і об’єднуватимуть нашу державу

Головні символи 
України: що про це 
думають фахівці

Міністр охорони здоров’я про розроблення спільно  
з ЦВК спецалгоритму з дотримання протиепідемічних 
норм під час осінніх місцевих виборів  

3 5 
АГРОПЕРСПЕКТИВА

Алгоритм дій для отримання 
грошової компенсації 
вартості одноразової 
натуральної допомоги 
«Пакунок малюка»

ЦЕ ВАС ЦІКАВИТЬ

Дозволяючи розорювати 
сінокоси й пасовища, чиновники 
на місцях не тільки шкодять 
довкіллю, а й вибивають з-під ніг 
у селян точку опори

Ф
от

о 
з 

ар
хі

ву
 р

ед
ак

ці
ї

4

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Центральної виборчої комісії  

від 23 квітня 2012 року № 76  
(зі змінами, внесеними постановами Центральної виборчої комісії  

від 27 березня 2014 року № 93, від 27 серпня 2014 року № 818)
РОЗ’ЯСНЕННЯ 

Центральної виборчої комісії  
щодо заборони надання виборцям, закладам, установам, організаціям, а також виборчим 

комісіям та їх членам товарів (крім товарів, що містять візуальні зображення назви, 
символіки, прапора партії, за умови, що вартість таких товарів не перевищує три відсотки 
розміру мінімальної заробітної плати), послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних 
білетів, інших матеріальних цінностей (непрямого підкупу) під час проведення проміжних 
виборів народного депутата України  25 жовтня 2020 року в одномандатному виборчому 

окрузі № 208 (Чернігівська область)
Центральна виборча комісія звертає увагу суб’єктів та інших учасників виборчого процесу з вибо-

рів народних депутатів України, що відповідно до Закону України «Про вибори народних депутатів 

України» передвиборна агітація може здійснюватися у будь-яких формах і будь-якими засобами, що 
не суперечать Конституції України та законам України. 

Разом з тим згідно з частиною чотирнадцятою статті 74 Закону України «Про вибори народних де-
путатів України» забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням 
виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів 
(крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора партії, за умови, що вар-
тість таких товарів не перевищує три відсотки розміру мінімальної заробітної плати), послуг, робіт, 
цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей. 

Центральна виборча комісія роз’яснює, що така передвиборна агітація або надання виборцям, за-
кладам, установам, організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам коштів або безоплатно чи 
на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших мате-
ріальних цінностей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати за або не голосу-
вати за певну політичну партію чи кандидата в народні депутати України або згадуванням назви пар-
тії чи імені кандидата, є непрямим підкупом виборців. 

Особи, винні в порушенні законодавства про вибори народних депутатів України, притягаються до 
кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встановленому законом. 
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 3 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День
Київська +15 +20 +26 +31 Черкаська +15 +20 +30 +35
Житомирська +10 +15 +20 +25 Кіровоградська +15 +20 +30 +35
Чернігівська +15 +20 +26 +31 Полтавська +15 +20 +29 +34
Сумська +15 +20 +26 +31 Дніпропетровська +15 +20 +30 +35
Закарпатська +10 +15 +20 +25 Одеська +17 +22 +30 +35
Рівненська +9 +14 +20 +25 Миколаївська +16 +21 +31 +36
Львівська +9 +14 +18 +23 Херсонська +16 +21 +31 +36
Івано-Франківська +9 +14 +18 +23 Запорізька +16 +21 +30 +35
Волинська +9 +14 +19 +24 Харківська +15 +20 +30 +35
Хмельницька +10 +15 +20 +25 Донецька +15 +20 +31 +36
Чернівецька +10 +15 +20 +25 Луганська +15 +20 +31 +36
Тернопільська +9 +14 +18 +23 Крим +17 +22 +28 +33
Вінницька +15 +20 +30 +35 Київ +18 +20 +26 +28

Укргiдрометцентр

У зв’язку із закінченням IV кліматичного періоду (1991—
2020 рр.), кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії 
імені Бориса Срезневського визначили нові кліматичні норми 
для міста Києва у серпні за температурою повітря і опадами.

Їхні нові значення такі: за температурою повітря — +20,4°С 
(було +18,6°С), за опадами — 56 мм (було 69 мм). 

У березні 2020 р. був утрачений судновий білет, виданий Інспекцією головного державного реєстратора 

флоту України за номером СБ№17186 на судно «Казанка 5м2» бортовий номер УОА 22-66к. Власник Дер-

боглав Ігор Альбінович. У зв’язку з цим вважати його недійсним.

ОГОЛОШЕННЯ

Віктор ВИШНЕВСЬКИЙ, 
доктор географічних наук, 

для «Урядового кур’єра»

ВНУТРІШНІЙ ТУРИЗМ. Цьо-
горічне літо для українського 
туризму виявилось особливим. 
Насправді туристським вияви-
лося навіть не все літо, а ли-
ше липень — серпень. Але так 
було й раніше. Важливо інше: 
вперше за останні роки туризм 
у країні виявився справді укра-
їнським, адже громадяни кра-
їни переважно подорожували 
Україною. 

Як і в багатьох інших ситуа-
ціях, тут є плюси і мінуси. Оче-
видний плюс — збереження ко-
штів від їх витрачання за кор-
доном. Не менший — розвиток 
внутрішнього туризму, який у 
будь-якій нормальній країні має 
переважати міжнародний, на-
самперед виїзний. 

Сприяла внутрішньому ту-
ризму і погода, адже липень і 
серпень — основні туристські 
місяці — виявилися помірно те-
плими і сухими. Цього року як 
ніколи, було людно в Карпатах. 
Особливості туризму цього ре-
гіону — те, що частину відста-
ні тут ходять пішки. Тож долаю-
чи ногами висоту і відстань, пе-
ревіряють себе, а згодом пока-
зують іншим на що здатні. Най-
популярнішим традиційно було 
сходження на Говерлу, куди в 
окремі дні піднімалося до тися-
чі людей. 

Ненабагато цьому сходжен-
ню за популярністю посту-
пався  перехід Чорногірською 
стежкою через найвищий хре-

бет Чорногори від Говерли до 
Попа Івана. Завдяки роботам 
з відновлення наявної на го-
рі Піп Іван метеорологічної та 
астрономічної обсерваторії во-
на стала дуже популярною. І 
хоч подорожують горами, на 
цьому маршруті є змога відві-
дати два дуже привабливі озе-
ра: Несамовите і Бребенес-
кул. Нехай вода тут трохи про-
холодна, але ж яка прозора! У 
Бребенескулі прозорість, імо-
вірно, більша, ніж у морі. Ці-
кава особливість подорожей у 

горах — вітання з  людьми, з 
якими зустрічаєшся.

Як завжди, популярним був 
відпочинок на морі, точніше, на 
Чорному та Азовському. Цього 
року більшої популярності, ніж 
звичайно, набули автобусні пе-
ревезення, які подекуди випе-
редили залізничні. 

Про збільшення кількос-
ті приїжджих свідчать дані на-
ціональних природних пар-
ків і природних заповідників: 
Карпатського, Шацького, Туз-
лівського, Джарилгацького. 

Зростання кількості відвідува-
чів спостерігається і в перлині 
українського степу біосферно-
му заповіднику «Асканія-Нова» 
імені Ф.Е. Фальц-Фейна.  

Додамо, що цього року роз-
винулася екскурсійна діяль-
ність, в якій маршрути обрахо-
вуються тисячами. Лише в Ки-
єві їх понад 100. 

Спілкування з людьми, що 
подорожують, дає змогу зро-
бити висновок, що туризм — 
справа людей самодостатніх. 
Він робить їх кращими.

Оголошення про виклик до суду
В провадженні Вищого антикорупційно-

го суду перебуває кримінальне проваджен-
ня, внесене 06 червня 2014 року до ЄРДР за  
№ 12014100000000845 відносно Дьяченка Геннадія 
Володимировича, обвинуваченого у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та від-
носно Радика Івана Львовича, 20.03.1975 року на-
родження, обвинуваченого у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою від 25.11.2019 постановлено здійсню-
вати спеціальне судове провадження стосовно об-
винуваченого Дьяченка Геннадія Володимировича, 
06.06.1967 р.н.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 
10.12.2019 обвинувальний акт призначено до су-
дового розгляду у даному кримінальному прова-
дженні.

На підставі вищевикладеного, Вищий антикоруп-
ційний суд викликає в судові засідання на 08 год. 
30 хв. 14 вересня 2020 року, 14 год. 00 хв. 21 верес-
ня 2020 року, 13 год. 00 хв. 28 вересня 2020 року 
обвинуваченого Дьяченка Геннадія Володимирови-
ча, 06.06.1967 року народження, для розгляду ви-
щезазначеного кримінального провадження (судо-
ве засідання відбудеться в приміщенні Вищого ан-
тикорупційного суду за адресою: м. Київ, вул. Хре-
щатик, 42-А).

З моменту опублікування повістки про виклик 
у засобах масової інформації загальнодержавної 
сфери розповсюдження обвинувачений вважаєть-
ся належним чином ознайомленим з її змістом.

Головуючий суддя: Мойсак С.М.
Судді: Крикливий В.В., Хамзін Т.Р.

Втрачене службове посвідчення  

працівника ДСНС України  

Шакуло Олега Олеговича  

вважати недійсним. 

Чорногора –– найвищий гірський масив Українських Карпат, до якого належить  Говерла,  
одне з улюблених місць туристів

ПРЕДСТАВНИЦТВО «ФІННО ЛОГ ХОУМ», код ЄД-

РПОУ 25884328 зареєстроване Міністерством еко-

номіки України (реєстраційний номер ПІ - 2604), 

оголошує про припинення діяльності на підставі рі-

шення Акціонерного товариства «ФІННО ЛОГ ХО-

УМ Оі» (Нідерланди) від 01 червня 2020 р.

Претензії приймаються протягом двох міся-

ців за адресою: 04112, м. Київ, вул. Івана Ґонти,  

буд. 7, кв.З.

Обвинуваченому Іщенку В.І.
АР Крим, м. Сімферополь, вул. Павленка, 2

Київський апеляційний суд повідомляє про те, 
що розгляд матеріалів кримінального проваджен-
ня за апеляційною скаргою захисника обвинуваче-
ного Іщенка В.І. — адвоката Балухатого О.П. на ви-
рок Святошинського районного суду міста Києва від 
23 вересня 2019 року, яким Іщенка В.І. визнано ви-
нним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України, відкладено на 12 год. 30 хв. 17 верес-
ня 2020 року.

Суддя Чорний О.М.

Остапова К.А.
вул. Г. Острякова, 172, корпус А,  
кв. 12/2, м. Севастополь, АРК

Київський апеляційний суд повідомляє, що роз-
гляд апеляційного провадження за апеляційною 
скаргою захисника обвинуваченої Остапової К.А. — 
адвоката Тімашова А.С. на вирок Святошинського ра-
йонного суду м.Києва від 08 жовтня 2019 року щодо 
Остапової Катерини Андріївни за ч.1 ст.111 КК Украї-
ни відкладено на 15 год. 30 хв. 15 вересня 2020 року.

Апеляційний розгляд відбудеться у відкритому су-
довому засіданні в приміщенні Київського апеляцій-
ного суду за адресою: м. Київ, вул. Солом’янська, 2-а.

Суддя Маліновський О.А.

Розшукуються спадкоємці ТОМІЛІНА СЕРГІЯ 
ДМИТРІЙОВИЧА, який помер 21 січня 2020 року. 
Звертатися протягом місяця з дня публікації оголо-
шення за адресою: 61121, м. Харків, пр-т Тракторо-
будівників, 142, кв. 219; тел. (057) 364-45-96, нота-
ріус Харченко Л. Л.

ДОКУМЕНТИ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 5 серпня 2020 р. № 972-р 
Київ

Про затвердження фінансового плану державного підприємства «Адміністрація  
морських портів України» на 2020 рік

1. Затвердити фінансовий план державного підприємства «Адміністрація морських портів України» на 2020 рік, що додається до ори-
гіналу.

2. Установити, що:
на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої рес-

піраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, і до завершення місяця, в якому відміняється зазначений каран-
тин, видатки на оплату праці голови та членів правління, а також винагороду голови та членів наглядової ради не можуть перевищувати 
47 230 гривень (на одну особу);

після відміни зазначеного карантину видатки на оплату винагороди голови та членів наглядової ради не можуть перевищувати макси-
мально допустимого розміру, встановленого Порядком визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад дер-
жавних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать держа-
ві, затвердженим     постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2017 р. № 668. 

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 12 серпня 2020 р. № 1006-р 
Київ

 Деякі питання передачі нерухомого майна у м. Одесі,  
що закріплене на праві господарського відання за Національним банком 

1. Передати будівлі (реєстраційний номер 505139751101) по вул. Рішельєвській, 8, у м. Одесі, що закріплені на праві господарського 
відання за Національним банком, до сфери управління Міністерства юстиції. 

2. Фонду державного майна разом з Міністерством юстиції та Національним банком вжити заходів до укладення договорів оренди 
на передане згідно з пунктом 1 цього розпорядження нерухоме майно, визначене спільним рішенням Національного банку та Міністер-
ства юстиції. 

3. Рекомендувати балансоутримувачу використовувати нерухоме майно, зазначене у пункті 2 цього розпорядження, за цільовим при-
значенням для організації готівкового грошового обігу. 

4. Фонду державного майна разом з Національним банком забезпечити здійснення контролю за цільовим функціональним викорис-
танням нерухомого майна, зазначеного у пункті 2 цього розпорядження.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 19 серпня 2020 р. № 1025-р 
Київ

Про передачу будівлі у власність Вінницької міської об’єднаної  
територіальної громади

Передати будівлю (реєстраційний номер 1882116005101) по  вул. Симона Петлюри, 15а, у м. Вінниці, що розміщена на земельній ді-
лянці площею 0,0743 гектара (кадастровий номер 0510136600:02:034:0004), у власність Вінницької міської об’єднаної територіальної гро-
мади.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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Літо закінчилося,  
подорожі — ніколи
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