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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ДМИТРО КУЛЕБА:
«Ми завжди будемо сильніші. 

Бо за тими, хто рухає 
країну на Захід, стоїть 

український народ.  
 І я не бачу жодних ознак 

того, що Україна може 
повернутися у триєдине 

братерство, 
сестерство  

з Росією».

Окупанти води  
не отримають 

КРИМ. Вітчизняне МЗС заявляє, що водопостачання до Криму 
з континентальної України буде повністю відновлено тільки після 
повної деокупації півострова. Така чітка й однозначна позиція ґрун-
тується на нормах міжнародного права, йдеться у заяві нашого зо-
внішньополітичного відомства. Адже під приводом «гуманітарної 
потреби» російській окупаційній владі у Криму бракує води на 
прискорений̆ розвиток військових об’єктів і підприємств ВПК.

Укотре наголошено, що забезпечення водою населення тимча-
сово окупованого Криму, як і в разі із забезпеченням іншими ре-
сурсами, харчовими продуктами та медикаментами, відповід-
но до Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 
12 серпня 1949 року, — зобов’язання держави-окупанта. Тобто 
Російської Федерації.

Відповідно будь-які заяви про нібито порушення норм міжнарод-
ного права Україною через припинення водопостачання нікчемні з 
точки зору міжнародного права. А істерику, вочевидь, спрямовано 
для призначення винного за витрати, яких вже сьомий рік зазнає 
РФ внаслідок окупації Криму та його мілітаризації. 

1,111 млрд грн
надійшли до держбюджету  

від приватизації готелю «Дніпро»,  
за даними Фонду держмайна України

ЕКСКЛЮЗИВ. Заступниця міністра з питань реінтеграції 
тимчасово окупованих територій Інна Голованчук 
розповіла «Урядовому кур’єру» про заходи держави стосовно 
внутрішньо переміщених осіб 

Переселенці — не проблема, 
а підсилення потенціалу 
місцевих громад

Міністр закордонних справ про незмінність 
євроінтеграційного курсу України
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ДОКУМЕНТИ

У присутності Президента України 
Володимира Зеленського й 
федерального президента Австрії 
Александера ван дер Беллена у Відні 
підписано двосторонні документи

 УКРАЇНА — АВСТРІЯ

Указ Президента України «Про рішення 
Ради національної безпеки і оборони 
України від 14 вересня 2020 року 
«Про Стратегію національної безпеки 
України»
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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. 

Коли внутрішньо переміщених осіб місцеві громади сприймають як додаткове навантаження на бюджет,  
тоді важко чекати позитивних змін
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 17 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День
Київська +11 +16 +25 +30 Черкаська +10 +15 +25 +30
Житомирська +11 +16 +23 +28 Кіровоградська +10 +15 +25 +30
Чернігівська +10 +15 +25 +30 Полтавська +10 +15 +24 +29
Сумська +8 +13 +25 +30 Дніпропетровська +10 +15 +25 +30
Закарпатська +10 +15 +21 +26 Одеська +13 +18 +24 +29
Рівненська +11 +16 +17 +22 Миколаївська +12 +17 +25 +30
Львівська +11 +16 +16 +21 Херсонська +12 +17 +25 +30
Івано-Франківська +10 +15 +21 +26 Запорізька +11 +16 +25 +30
Волинська +11 +16 +17 +22 Харківська +8 +13 +24 +29
Хмельницька +11 +16 +21 +26 Донецька +10 +15 +23 +28
Чернівецька +10 +15 +23 +28 Луганська +7 +12 +23 +28
Тернопільська +11 +16 +20 +25 Крим +13 +18 +25 +30
Вінницька +11 +16 +25 +30 Київ +14 +16 +27 +29

Укргiдрометцентр

Антимонопольним комітетом України 

відповідно до частини сьомої статті 16 Закону України  

«Про державну допомогу суб’єктам господарювання»  

складено Річний звіт про надання державної допомоги суб’єктам  

господарювання в Україні за 2019 рік  

(https://amcu.gov.ua/napryami/derzhavna-dopomoga/richni-zviti-pro-nadannya-

derzhavnoyi-dopomogi/2019-rik).

Повідомлення

Повне товариство «ЛОМБАРД «ВИГОДА» ДОЛІНСЬКИЙ Є.П. І КОМПАНІЯ» 
(код ЄДРПОУ 41733852, місцезнаходження: м. Київ, бульвар Чоколівський, 
буд. 34, нежиле приміщення №46) повідомляє про припинення надання фі-
нансових послуг та прийняття загальними зборами учасників рішення про 
подання до Національного банку України заяви про виключення інформації 
про фінансову установу з Державного реєстру фінансових установ та ану-
лювання Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи.

Оголошення  
про відміну конкурсу на придбання квартири на вторинному ринку  

для забезпечення житлом військовослужбовців Західного регіонального 
управління Державної прикордонної служби України у місті Львові

Конкурс на придбання квартири на вторинному ринку для забезпечен-
ня житлом військовослужбовців Західного регіонального управління Дер-
жавної прикордонної служби України у місті Львові відповідно до оголо-
шення, опублікованого від 14 серпня 2020 року, відмінено Замовником в 
зв’язку з відхиленням всіх конкурсних пропозицій згідно з конкурсною до-
кументацією.

Кегичівською державною нотаріальною конторою Харківської області 

21 червня 2019 року заведено спадкову справу № 93/2019 до майна помер-

лого 14 вересня 2005 року Товстого Олексія Панасовича. У зв’язку з набут-

тям чинності Рішення Кегичівського районного суду Харківської області від 

01.06.2020 року (справа № 624/55/20), видачу Свідоцтва про право на спад-

щину призначено на 28 вересня 2020 року за адресою: 64003, Харківська 

обл., смт Кегичівка, вул. Волошина, буд. 93-Г.

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області викликає 
обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України Пісаришена Олександра Володимировича, 
11.01.1983 року народження, який зареєстрований за адресою: місто Брян-
ка Луганської області, вулиця Ювілейна, 6/2, у судове засідання, яке про-
водитиметься в порядку спеціального судового провадження та відбудеть-
ся 05 жовтня 2020 року о 09 год. 30 хв. в залі судових засідань Тернопіль-
ського міськрайонного суду за адресою: м. Тернопіль, вул. Котляревсько-
го, 34 (очікувати на 2-му поверсі).

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або доку-
мент, який посвідчує особу.

У разі неявки обвинуваченого Пісаришена О.В. в судове засідання ого-
лошення вважається належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціаль-
ного судового провадження.  

Суддя  Т. Багрій

У зв’язку з втратою суднові реєстраційні документи на судно несамохідний 

понтон «ДД-10», 1951 року побудови, під номером ІРС – 0137, власник Бого-

любова Наталія Борисівна, визнати недійсними.

ТОВ «АГАТ АГРО М» (код ЄДРПОУ 42788855) повідомляє про виведення 

з користування та втрату чинності єдиної печатки підприємства з 08.09.20 та 

введення в дію з 08.09.2020 нової єдиної печатки Товариства.

Крищука Івана Павловича, Крищука Павла Павловича, Крищука Валерія 
Павловича протягом місяця запрошуємо до Третьої дніпровської державної 
контори (м. Дніпро, вул. Робоча, 22а) щодо спадщини Крищук Прасковії Кар-
півни, померлої 23 січня 2020 р.

ОГОЛОШЕННЯ

Вікторія ВЛАСЕНКО, 
«Урядовий кур’єр»

Бельгія — держава по-
рівняно молода, яка де-

факто стала незалежною 
від Нідерландів лише піс-
ля революції 1830 року. До 
того територію сучасної 
Бельгії анексувала Фран-
ція, а ще раніше вона пере-
бувала під іспанською коро-
ною. Внаслідок цих склад-
них історичних перепитій 
нинішня Бельгія виявила-
ся поділеною на три регіо-
ни: Фландрію, де говорять 
по-нідерландськи, Валло-
нію, де по-французьки, і 
столичний регіон Брюссель, 
переважно франкомовний, 
але з усіх боків оточений 
фламандськими комунами. 

Єдність  
і суперечності

Бельгія унікальна тим, що 
не має власної мови, а статус 
державної у країні отримали 
нідерландська, французька 
та німецька. У школах Брюс-
селя, який позиціонує себе 
як двомовна столиця, нідер-
ландська мова обов’язкова 
для навчальної програми се-
редніх шкіл. У громадському 
транспорті всі оголошення 
роблять двома мовами, меню 
ресторанів, написи у магази-
нах і діловодство державних 
установ так само дублюють 
французькою та нідерланд-
ською. 

Проте варто від’їхати зі 
столиці на 20 кілометрів на 
південь, і ви не почуєте жод-
ного нідерландського сло-
ва, бо опинитеся у Валлонії. 
А якщо поїдете на північ, то 
вашої французької ніхто не 
зрозуміє. Бо фламандці без 
проблем перейдуть з вами 
на англійську, проте вони не 
знають жодного французь-
кого слова. 

Населення сучасної Бель-
гії становить близько 11 міль-

йонів. Фламандців із них при-
близно 60%, і Фландрія еко-
номічно розвиненіша. Рівень 
валового регіонального про-
дукту на душу населення там 
у півтора раза вищий, ніж у 
біднішій Валлонії, де прожи-
ває понад 30% бельгійців. На 
цьому тлі у Фландрії дуже 
популярні крайні праві пар-
тії, які здобувають голоси ви-
борців гаслами про відокрем-
лення від Валлонії. 

У такій ситуації у краї-
ні формування федерально-
го уряду вже не раз розтя-
гувалося на місяці. Та й ни-
ні Бельгія не має повноцін-
ного чинного уряду і все ще 
намагається його сформува-
ти, хоч після останніх парла-
ментських виборів 26 травня 
2019 року минуло понад 470 

днів. Головним каменем спо-
тикання у формуванні керів-
ної коаліції стало те, що на-
селення Фландрії переваж-
но проголосувало за праві 
партії, а жителі Валлонії від-
дали голоси лівим політикам. 

Пізнати  
самих себе

На тлі урядової кризи про-
мовистий вигляд мають під-
сумки соціологічного опиту-
вання, яке провела неуря-
дова організація Dedicated 
Institute на замовлення бель-
гійської газети Le Soir. Во-
но виявило, що один із чоти-
рьох бельгійців підтримує по-
діл країни. За це висловилося 
28% фламандців, 18% валлон-
ців і 17% жителів Брюссель-

ського регіону. Ці дані нещо-
давно опублікувало видання 
Brussels Times. 56% опитаних 
вважають, що у майбутньо-
му буде неможливо зберегти 
об’єднану Бельгію. Таку дум-
ку висловили 58% учасників 
опитування у Валлонії, 56 — 
у Фландрії та 46 — у Брюс-
сельському регіоні. 

Дані цього соцопитування 
офіційно представники бель-
гійської влади не коментува-
ли. Проте сепаратистські на-
строї у країні — вже давно ні 
для кого не новина. Але за-
мість того, щоб заводити роз-
мови про особливі статуси та 
зміни до Конституції, бель-
гійська влада вдається до за-
ходів м’якої сили. 

Із 1 вересня залізнична 
компанія Бельгії SNCB за-

пустила вебсайт, на якому 
кожен громадянин може по-
дати заявку на отримання 
єдиного залізничного квитка, 
що дає право на 12 безплат-
них поїздок по країні протя-
гом шести місяців. Щоб отри-
мати такий квиток, кожен 
громадянин Бельгії, стар-
ший 12 років (проїзд до цього 
віку і так безплатний), запо-
внює заявку на сайті заліз-
ниці й через 10 днів отримує 
поштою іменний квиток. 

Запровадити безплатний 
залізничний квиток було рі-
шенням бельгійського уряду, 
яке підтримали представни-
ки десяти провідних партій. В 
уряді переконані, що в такий 
спосіб вдасться не лише по-
жвавити внутрішній туризм, 
який зазнав значних збитків 

внаслідок жорсткого каран-
тину через пандемію корона-
вірусної хвороби, а й допомо-
же бельгійцям ліпше пізнати 
власну країну й одне одного. 

«Мета цього кроку — за-
охотити бельгійців подоро-
жувати потягами, щоб нано-
во відкривати для себе нашу 
прекрасну країну і всі її най-
віддаленіші куточки», — за-
явив федеральний міністр із 
питань мобільності Франсуа 
Беллот. 

А що краще єднає держа-
ву та її громадян, як подо-
рожі країною, завдяки яким 
зникають упередження й во-
рожість! Адже люди зазви-
чай не довіряють і бояться 
того, чого не знають. Чудо-
вий досвід, який варто взяти 
до уваги і в Україні. 

Як влада Бельгії рятує внутрішній 
туризм і єднає країну

СЛУШНИЙ ДОСВІД. Громадяни цієї держави мають право  
на 12 безплатних поїздок протягом шести місяців 
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