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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

АНТОН КОРИНЕВИЧ:
«Кожна окупація має 

завершення. І нам усім 
потрібно дбати про 

те, що буде  
з нашим Кримом, коли 

його окупація з боку 
РФ завершиться».

Правоохоронці 
засукали рукави 

РЕАГУВАННЯ НА КРИТИКУ. Після наради з питань незаконно-
го видобутку бурштину за участю Президента Володимира Зелен-
ського прокуратура розслідує ймовірні факти одержання хабарів 
посадовцями правоохоронних органів Житомирщини за безпере-
шкодне здійснення незаконної діяльності. Справу відкрито за ч. 3 
ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 
неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідаль-
не становище). Матеріали кримінального провадження для прове-
дення досудового розслідування передано за підслідністю до тери-
торіального управління ДБР у Хмельницькому, повідомляє УНІАН.

А звернення Президента щодо звільнення керівників поліції 
у дев’яти районах Житомирської, Рівненської та Волинської об-
ластей буде розглянуто на колегії Міністерства внутрішніх справ  
20 серпня, про що заявив голова Національної поліції Сергій Кня-
зєв на брифінгу в Рівному. Ідеться про керівників поліції Рокитнів-
ського, Дубровицького, Володимирецького, Зарічненського і Сар-
ненського районів Рівненщини, Олевського та Овруцького Жито-
мирщини, Любешівського і Ратнівського районів  Волині. 

4,8 млрд дол.
становив у першому півріччі 

обсяг торгівлі сільгосптоварами між 
Україною та ЄС. Це на 23% більше  

від аналогічного торішнього показника 
ДО УВАГИ БАТЬКІВ! З 1 вересня школи та дитячі садки 
вимагатимуть довідку визначеної форми

Діти без щеплень  
за парти не сядуть  

Представник Президента в АРК про завдання 
української влади вже зараз працювати на перспективу 
звільнення півострова  

3 5
НА ЧАСІ

Про природу репресій в окупованому 
Криму, каральну систему РФ і 
ситуацію з українськими в’язнями 
розповідає заступник голови Меджлісу 
кримськотатарського народу Ільмі Умеров

ІНТЕРВ’Ю

Укрпрофоздоровниця 
намагається 
відродити курорт 
державного значення 
«Куяльник»
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Траєкторія сталого розвитку мусить тривати
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Втримати, зберегти й примножити позитивні напрацювання 
— така мета створення перехідних книг чинного уряду для наступників 

Михайло ЮРЧЕНКО 
для «Урядового кур’єра» 

Європейський досвід  переко-
нує, що цивілізована передача 

влади від одного уряду до іншого 
сприяє закріпленню попередніх 

напрацювань, їх удосконаленню й 
поглибленню. Чинний уряд праг-
не уникнути ситуації, коли кожен 
наступний склад Кабміну пере-
креслює роботу попередників. Са-
ме через таку практику, на дум-
ку Прем’єр-міністра Володимира 

Гройсмана, й виникали непорозу-
міння і відверті пробуксовування 
в запланованих реформах.

Тransition books вже пред-
ставило Міністерство охорони 
здоров’я. А вчора свої перехід-
ні книги презентували очільники 

Міністерства освіти і науки Лілія 
Гриневич і Міністерства культу-
ри Євген Нищук. 

«Ми готуємо всі матеріали для 
нового уряду. Маю надію, що най-
ближчими тижнями, можливо, 
наприкінці серпня буде сформо-

вано новий уряд, і тоді ми змо-
жемо від міністерств і уряду за-
галом передати ті наші напрацю-
вання, проєкти, які ми вели, щоб 
вони мали продовження», — 
оголосив мету такої роботи 
Прем’єр. 2
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Бабушкінським районним судом м.Дніпропетровська, у скла-
ді головуючого судді Татарчук Л.О., суддів Марущак С.Л. та Ка-
рягіної Н.О. здійснюється спеціальне судове провадження  
№ 200/4308/17 щодо обвинувального акта, складеного за резуль-
татами спеціального досудового розслідування обставин кримі-
нального провадження № 22014040000000088 відносно Степанен-
ко Романа Ігоровича за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Повідомляємо, що судове засідання у вказаному кримінально-
му провадженні призначено до розгляду на 10 вересня 2019 ро-
ку о 08.30 годині за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницько-
го, 57, в яке викликається Степаненко Роман Ігорович, 31.08.1984 
року народження, зареєстрований: АР Крим, м. Феодосія, вул. 
Кримська, буд. 25, кв. 36, останні відомі адреси мешкання: Доне-
цька область, м. Горлівка, вул. Капітана Остапенка, буд. 36, кв. 84;  
м. Дніпро, вул. Героїв Сталінграда, буд. 93, кв. 1.

У разі наявності поважних причин, через які обвинувачений не 
може з’явитися у судове засідання, він зобов’язаний заздалегідь 
повідомити суд про неможливість з’явлення та про поважні при-
чини неявки.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вважа-
ється повідомленим про дату, час та місце розгляду справи. У разі 
неявки обвинуваченого справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя Л. О. Татарчук

Корольовський район-
ний суд м. Житомира викли-
кає Чумеля Дмитра Анатолі-
йовича, 21.01.1985 р.н., як об-
винуваченого у кримінально-
му провадженні № 296/6198/18 
1-кп/296/278/19 у вчиненні кри-
мінальних правопорушень за  
ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК 
України, під головуванням судді 
Шимон Л. С. в судове засідання, 
що відбудеться 21 серпня 2019 
року о 09 год. 30 хв., 26 верес-
ня 2019 року о 09 год. 30 хв. та 
22 жовтня 2019 року о 09 год. 30 
хв. в приміщенні Корольовсько-
го районного суду м. Житомира 
за адресою: м. Житомир, май-
дан Соборний, 1, зал № 5-к.

Явка обвинуваченого в судове 
засідання обов’язкова.

Товариство з обмеженою від-
повідальністю «Фінансова ком-
панія «Бредекс Фінанс» (код  
ЄДРПОУ 32428312), що ство-
рене шляхом перетворення ЗА-
КРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПА-
НІЯ «БРЕДЕКС ФІНАНС» (Про-
токол загальних зборів ЗАТ «ФІ-
НАНСОВА КОМПАНІЯ «БРЕДЕКС 
ФІНАНС» № 6 від 26.12.2010 ро-
ку та Протокол загальних збо-
рів учасників ТОВ «ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ «БРЕДЕКС ФІНАНС» 
№ 1 від 01.11.2011 року) повідо-
мляє про втрату оригіналу Сві-
доцтва про реєстрацію фінан-
сової установи Закритого акціо-
нерного товариства «Фінансова 
компанія «Бредекс Фінанс» (код 
ЄДРПОУ 32428312).

Повідомляємо про відкриття 

спадщини після смерті 

Симутенко  

Антоніни Михайлівни,

 померлої 2 грудня 2018 ро-

ку. Усіх спадкоємців викли-

каємо до приватного нотаріу-

са Першотравенського місько-

го нотаріального округу Дні-

пропетровської області Ба-

ден А. Є. (52800, Дніпропетров-

ська обл., м. Першотравенськ, 

вул. Пушкіна, 1/2, тел./факс  

(05633)53762) з питань оформ-

лення спадщини.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Докунін Кирило Олександро-

вич, 22.01.1975 року народження, відповідно до 
ст. ст. 134, 135, 323 КПК України викликаєть-
ся на 14 год. 00 хв. 28.08.2019 року до Хмель-
ницького міськрайонного суду (м. Хмельниць-
кий, вул. Героїв Майдану, 54, каб. 411, суддя Ан-
тонюк О.В., тел. (0382) 67-15-64) для проведен-
ня підготовчого судового засідання у криміналь-
ному провадженні № 22015240000000011 за  
ч. 1 ст. 258-3 КК України. Поважні причини не-
прибуття особи на виклик передбачені у ст. 138 
КПК України. Наслідки неприбуття на виклик пе-
редбачені у ст. 139 КПК України.

Оригінал договору іпотеки, посвідчений 

30.12.2013 року приватним нотаріусом Ки-

ївської МНО Литвиною Л.О. за реєстровим  

№ 6204 на бланку № 709099 та № 709100, 

вважати недійсним як втрачений.
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Обвинувачений Діваков Олександр Олександрович у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни, 15.09.1969 року народження, відповідно до ст.ст. 134, 135, 323 КПК 
України викликається в судове засідання на 17 год. 00 хв. 28 серпня 
2019 року до Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької об-
ласті (м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 54, каб. 203, головую-
чий суддя Навроцький В.А., конт. тел. (0382) 65-74-43) для прове-
дення спеціального судового розгляду в кримінальному провадженні  
№ 22017240000000024 про обвинувачення Дівакова Олександра Олек-
сандровича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 1 ст. 258-3 КК України. Поважні причини та наслідки неприбуття на 
виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України.

ПрАТ СК «ПЗУ Україна» повідомляє, що вважаються втра-
ченими наступні бланки:

обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності влас-
ників наземних транспортних засобів серія AК: 6656896, 6657196, 
6215089, 6214653-6214654; серія AМ: 9206332, 9200337, 7281925, 
7718781, 9178319, 639686, 9185522, 7685319, 1748336-1748338, 
7276702-7276706; серія AЕ: 9706796-9706797; Зелена Картка Білорусь, 
Молдова, Росія, Азербайджан: 13658032, 13336396, 12985429; Зеле-
на Картка Вся система, Азербайджан: 12601965-12601968; добровіль-
не страхування відповідальності за оплату наданих послуг під час поїзд-
ки за кордон: 2869901, 3093937, 2918906, 3015158, 3036193, 3036197, 
3036212, 3064400, 3099629, 3044880, 3044477, 2811832, 3114581-
3114583, 3099700-3099702, 2794810-2794812, 2794853-2794860, 
2717576-2717577.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в судове засідання, 
яке відбудеться о 09 годині 00 хвилин 29 серпня 2019 року в приміщен-
ні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 601, обви-
нувачену Петрову Юлію Вікторівну, 16 листопада 1975 року народжен-
ня, в рамках кримінального провадження № 42016000000002779, вне-
сеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 жовтня 2016 ро-
ку, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 111 КК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду, дане оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

Суддя Є.О. Мартинов
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: GL3N010166;GL3N08824-GL6N08888(56 лотів)
Короткий опис активів (майна) в лоті: Кредити
Електронна адреса для доступу до 
відкритих торгів (аукціону) /електро-
нного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

04.09.2019

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів (аук-
ціону) /електронного аукціону по кожному лоту вка-
зується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/43919-asset-sell-id-210204,  
43993-asset-sell-id-211438

Повістка про виклик обвинуваченого
Полтавський апеляційний суд при здійсненні судового провадження 

викликає як обвинуваченого Полянського Василя Володимировича, 12 
липня 1993 року народження (останнє відоме місце проживання: вул. Іва-
на Приходька, 95, кв. 7, м. Кременчук Полтавської обл.) по кримінально-
му провадженню №42015170000000216 у вчиненні злочинів, передбаче-
них ч. 3 ст.368, ч.2 ст. 307 КК України, в судове засідання на 09.30 год. 20 
серпня 2019 року, яке відбудеться в приміщенні Полтавського апеляцій-
ного суду: вул. Соборності, 18, м. Полтава, суддя О.М. Корсун.

Явка до суду Полянського В.В. обов’язкова. У разі неявки Полянського 
В.В. до суду, з моменту опублікування повістки про виклик, останній вва-
жається належним чином ознайомленим з її змістом, а кримінальне про-
вадження буде розглянуто без участі обвинуваченого в порядку спеціаль-
ного судового провадження.

Державне підприємство «Головинський кар’єр» 
(код 40673033) повідомляє про свою реорганізацію шляхом приєднан-
ня до Товариства з обмеженою відповідальністю «Головинський ка-
мінь» (код 42890500). При цьому Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «Головинський камінь» стає повним правонаступником по всіх 
правах та обов’язках Державного підприємства «Головинський кар’єр».

Вимоги кредиторів приймаються у письмовій формі протягом двох 
місяців з дня опублікування повідомлення про припинення юридичної 
особи в результаті перетворення на сайті Міністерства юстиції Украї-
ни (з 20.06.2019). Письмові вимоги приймаються до 21.08.2019 року за 
адресою: 12325, Житомирська область, Черняхівський р-н, смт Голови-
не, вул. Адміністративна, 8. Тел. 050 394 73 28.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Артюх В’ячеслав Леонідович, 

02.04.1988 року народження, відповідно до ст. ст. 
134, 135, 323 КПК України викликається на 15 год. 
00 хв. 28.08.2019 року до Хмельницького міськра-
йонного суду (м. Хмельницький, вул. Героїв Май-
дану, 54 каб. № 404, суддя Антонюк О.В., тел. (0382)  
67-15-64 для проведення судового засідання у кри-
мінальному провадженні № 22015240000000024 за 
ч. 1 ст. 258-3 КК України. Поважні причини неприбут-
тя особи на виклик передбачені у ст. 138 КПК Украї-
ни. Наслідки неприбуття на виклик передбачені у ст. 
139 КПК України.

Викликається обвинувачений Губарєв Павло 
Юрійович, 10.03.1983 р. н., до Печерського ра-
йонного суду м. Києва 27 серпня 2019 року на 
09-30 год. за адресою: м. Київ, вул. Володимир-
ська, 15, каб. 302,  для участі в підготовчому су-
довому засіданні з розгляду кримінального про-
вадження за обвинуваченням Губарєва П.Ю. за 
ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 28,  
ч. 1 ст. 294, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суддя Смик С.І.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Протасенко Михайло Михайло-

вич, 15.11.1968 року народження, відповідно до 
ст.ст. 134, 135, 323 КПК України викликається в су-
дове засідання на 16 год. 00 хв. 28 серпня 2019 ро-
ку до Хмельницького міськрайонного суду Хмель-
ницької області (м. Хмельницький, вул. Героїв Май-
дану, 54, каб. 208, (2 поверх) головуюча суддя Ба-
цуца Т.М., конт. тел. (0382) 76-28-40) для проведен-
ня судового розгляду у кримінальному провадженні  
№ 22017240000000016 про обвинувачення Про-
тасенка Михайла Михайловича за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України. Поважні причини та наслідки неприбуття на 
виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України.

Згідно з Рішенням № 21 від 09.08.2019 єдино-
го акціонера Приватного акціонерного товариства 
«КРИСТАЛ», код ЄДРПОУ 30675741, місцезнахо-
дження 03061, м. Київ, пр. Відрадний, 95, затвердже-
но рішення про реорганізацію (перетворення) При-
ватного акціонерного товариства «Кристал» у Това-
риство з додатковою відповідальністю «Кристал» та 
призначено комісію з перетворення на чолі з Гребе-
нюк Радою Анатоліївною. Заяви кредиторів прийма-
ються протягом двох місяців з дня публікації цього 
оголошення за адресою: 03061, м. Київ, просп. Від-
радний, № 95.

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Питання спрощення набуття громадянства України 

іноземцями та особами без громадянства, які брали 
(беруть) участь у здійсненні заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони України, та громадянами 
Російської Федерації, які зазнали переслідувань  

через політичні переконання
З метою забезпечення захисту прав і свобод людини і громадянина, вирішення 

питань набуття громадянства України окремими категоріями осіб ПОСТАнОВЛяю:
1. Внести до Порядку провадження за заявами і поданнями з питань громадянства 

України та виконання прийнятих рішень, затвердженого Указом Президента Украї-
ни від 27 березня 2001 року № 215 «Питання організації виконання Закону України 
«Про громадянство України» (зі змінами, внесеними Указами від 27 червня 2006 року  
№ 588, від 1 лютого 2012 року № 46, від 30 травня 2012 року № 367, від 29 березня 
2016 року № 120 та від 6 березня 2019 року № 56), такі зміни:

1) підпункт «в» пункту 24 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом та-
кого змісту:

«— декларацію про відмову особи, яка є громадянином Російської Федерації і за-
знала переслідувань через політичні переконання у країні своєї громадянської на-
лежності, від іноземного громадянства разом із документом, що підтверджує пере-
слідування через політичні переконання (довідка Міністерства закордонних справ 
України, дипломатичного представництва чи консульської установи України, видана 
в установленому Кабінетом Міністрів України порядку), — для іноземців, які є грома-
дянами Російської Федерації та зазнали переслідувань через політичні переконання 
у країні своєї громадянської належності».

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим;
2) підпункт «г» пункту 39 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом та-

кого змісту:
«— декларацію про відмову дитини, один із батьків якої або опікун чи піклуваль-

ник, що подав документи, є громадянином Російської Федерації і зазнав пересліду-
вань через політичні переконання у країні своєї громадянської належності, від іно-
земного громадянства разом із документом, що підтверджує переслідування через 
політичні переконання (довідка Міністерства закордонних справ України, диплома-
тичного представництва чи консульської установи України, видана в установлено-
му Кабінетом Міністрів України порядку), — для дітей-іноземців, один із батьків яких 
або опікун чи піклувальник, що подав документи, є громадянином Російської Фе-
дерації і зазнав переслідувань через політичні переконання у країні своєї громадян-
ської належності».

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим;
3) підпункт «в» пункту 45 після абзацу третього доповнити новими абзацами та-

кого змісту:
«— декларацію про відмову особи, яка є громадянином Російської Федерації і за-

знала переслідувань через політичні переконання у країні своєї громадянської на-
лежності, від іноземного громадянства разом із документом, що підтверджує пере-
слідування через політичні переконання (довідка Міністерства закордонних справ 
України, дипломатичного представництва чи консульської установи України, видана 
в установленому Кабінетом Міністрів України порядку), — для іноземців, які є грома-
дянами Російської Федерації та зазнали переслідувань через політичні переконання 
у країні своєї громадянської належності;

— декларацію про відмову особи від іноземного громадянства — для інозем-
ців, зазначених у пункті 46-1 цього Порядку; іноземців, зазначених в абзаці першому 
пункту 49 цього Порядку (у поданні на ім’я Президента України щодо яких містять-

ся відомості, що такі особи брали безпосередню участь в антитерористичній опера-
ції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерорис-
тичної операції у період її проведення, та/або брали участь у виконанні бойових або 
службових завдань антитерористичної операції, та/або брали (беруть) участь у здій-
сненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях); іноземців, 
зазначених в абзаці другому пункту 49 цього Порядку».

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом шостим;
4) пункт 49 доповнити абзацами такого змісту:
«Особи, зазначені в абзацах першому та другому цього пункту, яким надано ста-

тус біженця в Україні чи притулок в Україні, замість документа, передбаченого під-
пунктом «в» пункту 45 цього Порядку, подають один із таких документів:

— декларацію про відсутність іноземного громадянства — для осіб без грома-
дянства;

— декларацію про відмову особи, якій надано статус біженця в Україні чи приту-
лок в Україні, від іноземного громадянства — для іноземців»;

5) абзац третій пункту 49-1 викласти в такій редакції:
«Положення, передбачені абзацами першим і другим цього пункту, не поширю-

ються на осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні; осіб, за-
значених в абзаці четвертому підпункту «в» пункту 45 та у пункті 46-1 цього Порядку; 
осіб, зазначених в абзаці першому пункту 49 цього Порядку (у поданні на ім’я Пре-
зидента України щодо яких містяться відомості, що такі особи брали безпосередню 
участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи без-
посередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та/або бра-
ли участь у виконанні бойових або службових завдань антитерористичної операції, 
та/або брали (беруть) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної без-
пеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Доне-
цькій та Луганській областях); осіб, зазначених в абзаці другому пункту 49 цього По-
рядку»;

6) пункт 50 після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:
«— декларацію про відмову дитини, один із батьків якої або опікун чи піклуваль-

ник, що подав документи, є громадянином Російської Федерації і зазнав пересліду-
вань через політичні переконання у країні своєї громадянської належності, від іно-
земного громадянства разом із документом, що підтверджує переслідування через 
політичні переконання (довідка Міністерства закордонних справ України, диплома-
тичного представництва чи консульської установи України, видана в установленому 
Кабінетом Міністрів України порядку), — для дітей-іноземців, один із батьків яких 
або опікун чи піклувальник, що подав документи, є громадянином Російської Фе-
дерації і зазнав переслідувань через політичні переконання у країні своєї громадян-
ської належності».

У зв’язку з цим абзаци восьмий і дев’ятий вважати абзацами дев’ятим і десятим;
7) підпункт «б» пункту 53 після абзацу третього доповнити новим абзацом тако-

го змісту:
«— декларацію про відмову особи, яка є громадянином Російської Федерації і за-

знала переслідувань через політичні переконання у країні своєї громадянської на-
лежності, від іноземного громадянства разом із документом, що підтверджує пе-
реслідування через політичні переконання (довідка Міністерства закордонних справ 
України, дипломатичного представництва чи консульської установи України, видана 
в установленому Кабінетом Міністрів України порядку), — для іноземців, які є гро-
мадянами Російської Федерації та зазнали переслідувань через політичні переконан-
ня у країні своєї громадянської належності».

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;
8) підпункт «а» пункту 54 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом та-

кого змісту:
«— декларацію про відмову дитини, один із батьків якої або опікун чи піклуваль-

ник, що подав документи, є громадянином Російської Федерації і зазнав пересліду-
вань через політичні переконання у країні своєї громадянської належності, від іно-

земного громадянства разом із документом, що підтверджує переслідування через 
політичні переконання (довідка Міністерства закордонних справ України, диплома-
тичного представництва чи консульської установи України, видана в установленому 
Кабінетом Міністрів України порядку), — для дітей-іноземців, один із батьків яких 
або опікун чи піклувальник, що подав документи, є громадянином Російської Фе-
дерації і зазнав переслідувань через політичні переконання у країні своєї громадян-
ської належності».

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим;
9) абзац третій пункту 55-1 викласти у такій редакції:
«Положення, передбачені абзацами першим і другим цього пункту, не поширю-

ються на осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, а також 
осіб, які є громадянами Російської Федерації і зазнали переслідувань через полі-
тичні переконання у країні своєї громадянської належності, та мають документ, що 
підтверджує переслідування через політичні переконання (довідка Міністерства за-
кордонних справ України, дипломатичного представництва чи консульської установи 
України, видана в установленому Кабінетом Міністрів України порядку)»;

10) підпункт «є» пункту 74 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом та-
кого змісту:

«— декларацію про відмову особи, яка є громадянином Російської Федерації і за-
знала переслідувань через політичні переконання у країні своєї громадянської на-
лежності, від іноземного громадянства разом із документом, що підтверджує пе-
реслідування через політичні переконання (довідка Міністерства закордонних справ 
України, дипломатичного представництва чи консульської установи України, видана 
в установленому Кабінетом Міністрів України порядку), — для іноземців, які є гро-
мадянами Російської Федерації та зазнали переслідувань через політичні переконан-
ня у країні своєї громадянської належності».

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим.
2. Кабінету Міністрів України:
1) розробити та внести на розгляд Верховної Ради України:
а) невідкладно проект закону України, спрямований на спрощення порядку набут-

тя громадянства України громадянами Російської Федерації, які зазнали пересліду-
вань через політичні переконання, та іноземцями і особами без громадянства, які в 
установленому законодавством України порядку проходили (проходять) військову 
службу за контрактом у Збройних Силах України та/або брали безпосередню участь 
в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосеред-
ньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та/або брали участь 
у виконанні бойових або службових завдань антитерористичної операції, та/або бра-
ли (беруть) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і обо-
рони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Лу-
ганській областях;

б) у тримісячний строк проект закону України про порядок надання притулку;
2) забезпечити оптимізацію процесу розгляду заяв громадян Російської Федерації 

про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та прийняття 
в установленому порядку відповідних рішень;

3) організувати та провести за участю Служби безпеки України перевірку дотри-
мання Державною міграційною службою України, Міністерством закордонних справ 
України, дипломатичними представництвами та консульськими установами України 
вимог законодавства України у сфері громадянства під час прийняття рішень про 
оформлення набуття громадянства України;

4) забезпечити у двомісячний строк прийняття відповідних рішень, що виплива-
ють з цього Указу.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м.Київ
13 серпня 2019 року
№594/2019
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Десятирічна харків’янка стала чемпіонкою 
Європи із шашок

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

СПОРТ. Вихованка Хар-
ківського  центру дитячої та 
юнацької творчості «Істок» 
Катерина Мусієнко завоюва-
ла золоту медаль чемпіона-
ту Європи з шашок-100 се-
ред юнаків і дівчат до 10 ро-
ків, який проходив у Варша-
ві. Це вже друге її «золото» 

після торішньої перемоги у 
категорії «бліц» на чемпіона-
ті світу.

У змаганнях, що відбували-
ся в польській столиці, пере-
могу виборювали 300 спортс-
менів із 15 країн. Шашкіс-
ти змагалися у п’яти вікових 
категоріях за трьома видами 
програми: класичною («кла-
сика»), швидкою («рапід») і 
блискавичною («бліц»).

За словами тренера Катери-
ни Олега Шапунова, який за-
ймається з нею  з шестирічно-
го віку, відшукала маленьку 
принцесу шашок його дружи-
на Марина Касьян, також тре-
нер із шашок. Це сталося три 
роки тому під час заняття з ша-
шок в одній із харківських шкіл.  
Попри юний вік Катерина вже 
абсолютний чемпіон України з 
класичної, швидкої та блиска-

вичної гри у своїй віковій групі, 
чемпіонка світу у віковій групі 
«10 років» у категорії «блиска-
вична гра». Торік на чемпіонаті 
світу вона у семи турах набра-
ла 12 очок і на бал випереди-
ла Євгенію Швед із Білорусі. На 
рахунку Катерини в чемпіонаті 
світу дві срібні медалі, які вона 
отримала в категоріях швидкої 
й класичної ігор. І ось нова пе-
ремога.

Юні рятувальники Луганщини повернулися  
зі Львова з нагородою

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

ШКОЛА БЕЗПЕКИ. Коман-
ді з Луганщини на ХVІІ Все-
українському зборі-змаган-
ні юних рятувальників «Шко-
ла безпеки» випала змога під 
час показових виступів про-
демонструвати вміння з на-
дання домедичної допомоги 
постраждалим з різними ви-
дами травм. Представляла 
Луганщину коман да із Сєве-
родонецька, адже свого ча-
су виборола першість облас-
ті. Загалом у зборах, які від-
булися на базі Львівського 
державного університету без-
пеки життєдіяльності, брали 
участь 22 команди з різних 
куточків України. Кожна з них 

мала змогу показати влас-
ні навички. Усіх підлітків вра-
зив виступ професійних ряту-
вальників, які продемонстру-
вали майстер-клас, показав-
ши, як оперативно вони пра-
цюють.

Саме заради цього й зби-
рали у Львові молодь. Ме-
тою заходу став розвиток у 
дітей та підлітків життєвих 
навичок з виживання в екс-
тремальних ситуаціях, попу-
ляризація здорового спосо-
бу життя, як повідомляє об-
ласний департамент освіти 
і науки. За підсумками зма-
гань команда Луганської об-
ласті увійшла в десятку най-
сильніших в Україні, посів-
ши сьоме загальнокоманд-
не місце.

«Битва різьбярів» завершилася створенням 
алеї дерев’яних скульптур 

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

ТВОРЧІСТЬ. Давнє ремес-
ло горян різьбярство живе й 
розвивається на Закарпат-
ті. Це підтвердили змаган-
ня з уміння вправлятися ста-
мескою і бензопилою «Бит-
ва різьбярів» — фестиваль-
конкурс, що, як і торік, прой-
шов на території  Великобич-
ківського ліцею Рахівської ра-
йонної ради.

Цьогорічне фестивальне 
змагання проходило під зна-
ком завершення створення 
алеї Різьби, започаткованої 
під час попередніх двох фес-
тивалів. Як запевнили орга-
нізатори, ця алея стане пер-
шою і єдиною в Європі, ство-
реною з дерев’яних скуль-
птур. 

Поряд із закарпатськими 
різьбярами з Рахівщини, Між-
гірщини, Воловеччини, Ужго-
рода над скульптурами ча-
клували творці з Івано-Фран-
ківська, Косова, села Свари-
чів та селища Перегінське на 
Івано-Франківщині, а також 
Білгорода-Дністровського. 
Усіх — чотирнадцятеро.

Тиждень учасники працю-
вали над витворами, демон-
струючи вправне володіння 
інструментами. Завершен-
ням мирної битви у Великому 
Бичкові було оголошення пе-

реможців. Ними стали Василь 
Семко, Михайло Мадярій і Ва-
силь Шемет. 

Без подарунків і призів не 
залишився жоден учасник 
творчого змагання. Володар 
головного призу 10 тисяч гри-
вень Василь Семко половину 
подарував ліцею, на подвір’ї 
якого відбувалося дійство. 
Насамкінець учасники «Битви 
різьбярів» провели майстер-
клас: місцеві дітлахи й собі хо-
чуть стати різьбярами.
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Поетові  
Олексі Ющенку 
відкрили погруддя

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

УШАНУВАННЯ. З наго-
ди 102-ї річниці із дня наро-
дження поета, пісняра, гро-
мадського і культурного дія-
ча Олекси Ющенка (1917—
2008) у селі Хоружівка Не-
дригайлівського району на 
Сумщині, де він народився, 
вдячні земляки і шануваль-
ники відкрили погруддя ро-
боти сумського скульптора 
Олега Прокопчука. Відте-
пер поет назавжди повер-
нувся до рідної домівки, яка 
стала літературно-меморі-
альною садибою — філією 
Недригайлівського краєз-
навчого музею Державно-
го історико-культурного за-
повідника «Посулля».

На урочистості завіта-
ли численні земляки, пред-
ставники влади, громадськості, рідні й близькі не тільки з Хоружів-
ки, а й навколишніх сіл, Недригайлова, Сум, Чернігівщини. З-поміж 
них учителька української мови із села Велике Устя Сосницького 
району на Чернігівщині Валентина Мовчан. Вона розповіла, як у 
вересні 1974 року зустрічалася з Олексою Яковичем у музеї Олек-
сандра Довженка у Сосниці, де поет залишив запис у книзі відві-
дувачів, зачитала ці рядки.

За словами завідувача Недригайлівського краєзнавчого музею 
Івана Абаровського, музейні заклади в Недригайлові й Хоружівці 
мають багату експозицію, присвячену Олексі Ющенку. Це насам-
перед сотні його листів, книжки з домашньої бібліотеки, особис-
ті речі тощо. Відвідувачі залюбки знайомляться з життєвим і твор-
чим шляхом земляка, який залишив помітний слід в українській лі-
тературі.

Олекса Ющенко — український поет, автор сотні пісень, які ство-
рили композитори Левко Ревуцький, Платон Майборода, Анатолій 
Кос-Анатольський.  

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 16 СЕРПНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +11 +16 +20 +25 Черкаська +11 +16 +20 +25

Житомирська +8 +13 +19 +24 Кіровоградська +11 +16 +20 +25
Чернігівська +10 +15 +20 +25 Полтавська +11 +16 +23 +28
Сумська +11 +16 +22 +27 Дніпропетровська +13 +18 +25 +30
Закарпатська +8 +13 +20 +25 Одеська +13 +18 +23 +28
Рівненська +8 +13 +19 +24 Миколаївська +13 +18 +22 +27
Львівська +8 +13 +19 +24 Херсонська +15 +20 +26 +31
Івано-Франківська +8 +13 +19 +24 Запорізька +15 +20 +25 +30
Волинська +8 +13 +19 +24 Харківська +13 +18 +25 +30
Хмельницька +8 +13 +19 +24 Донецька +15 +20 +25 +30
Чернівецька +8 +13 +19 +24 Луганська +15 +20 +25 +30
Тернопільська +8 +13 +19 +24 Крим +15 +20 +25 +30
Вінницька +8 +13 +20 +25 Київ +12 +14  +21 +23

Укргiдрометцентр

Дерев’яні скульптури 
прикрашатимуть територію 
ліцею у Великому Бичкові

До програми  
збору-змагань 
увійшов зокрема 
конкурс із надання 
домедичної 
допомоги
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