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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ДЕНИС ШМИГАЛЬ:

«Додатково майже 
340 мільйонів пішло 

шахтарям державних 
шахт. Гроші 

отримали майже  
40 тисяч шахтарів». 

Доступні кредити 
видають 16 вітчизняних 
банків 

ФІНАНСИ. У межах Державної програми «Доступні кредити 
5–7–9%» уповноважені банки минулого тижня видали 178 нових 
кредитів на загальну суму 381 мільйон гривень. «Щотижня кіль-
кість виданих позик зростає, а це свідчить, що і банки-партнери, і 
підприємці відпрацювали все необхідне для участі в програмі «До-
ступні кредити 5–7–9%. Цього тижня також є перший кредит на по-
повнення обігових коштів», — коментує перебіг програми міністр 
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Пе-
трашко. 

Урядовець мав на увазі видачу першого кредиту на поповнення 
обігових коштів у межах антикризового пакета, яким було доповне-
но програму «Доступні кредити 5–7–9%». Сума позики становила 
один мільйон гривень, повідомляє пресслужба Міністерства розви-
тку економіки, торгівлі та сільського господарства. 

Загалом станом на 30 червня 2020 року видано 899 кредитів на 
загальну суму 810,401 млн гривень. Отримати кредити можна вже 
в шістнадцяти банках країни.

2396 
додаткових місць у дитячих садках,  

за оперативними даними МОН, створено 
від початку року станом на червень 

КОРИСНО ЗНАТИ. Як зміниться розмір соціальних виплат після 
підвищення прожиткового мінімуму

Підвищені пенсії 
громадяни 
отримуватимуть  
з 4 липня

Прем’єр-міністр про те, що вперше за довгий період 
у держави в поточному режимі немає боргів перед 
гірниками
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СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Пам’ять у граніті: в Києві 
вшанували військових 
медиків, які загинули, рятуючи 
поранених, і тих, хто трудиться 
без вихідних на передовій

БІЛІ ШИНЕЛІ

Доля зв’язкової 
Головнокомандувача УПА Ольги 
Ільків сповнена тривалих років 
радянських катувань та ув’язнень 
і 100 років любові до України 
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Нацрада реформ має давати результат
ЗАВДАННЯ Й ТЕРМІНИ. Президент, уряд і парламент визначили основні напрями й пріоритети 
подальших перетворень у нашій країні

Відділ новин 
«Урядового кур’єра» 

Трохи більш як рік знадобило-
ся Президентові Володими-

рові Зеленському та новій влад-

ній команді для узагальнення 
проблем, що стоять перед реаль-
ним сектором країни. І ось наре-
шті глава держави провів пер-
ше засідання Національної ра-
ди реформ, до якого долучило-

ся керівництво Верховної Ради 
та уряду.

Президент оцінив якість і ди-
наміку втілення змін в Україні. 
За його словами, говорити про 
ефективність будь-якої рефор-

ми можна лише в тому разі, як-
що вона дає результати: «Будь-
яка реформа — це насамперед 
результат. Коли ти йдеш вули-
цею та почуваєшся в безпеці. Ко-
ли ти приходиш додому, а в ки-

шені є гроші, тобто ти заробля-
єш. Тому для мене реформи — 
це можливість».

А ще втілення реформ 
потребує сміливих і швид-
ких дій. 
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 3 ЛИПНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +16 +21 +29 +34 Черкаська +16 +21 +29 +34

Житомирська +15 +20 +26 +31 Кіровоградська +16 +21 +30 +35
Чернігівська +16 +21 +29 +34 Полтавська +16 +21 +29 +34
Сумська +15 +20 +28 +33 Дніпропетровська +16 +21 +32 +37
Закарпатська +13 +18 +22 +27 Одеська +19 +24 +30 +35
Рівненська +13 +18 +22 +27 Миколаївська +18 +23 +32 +37
Львівська +13 +18 +20 +25 Херсонська +19 +24 +32 +37
Івано-Франківська +12 +17 +20 +25 Запорізька +18 +23 +32 +37
Волинська +13 +18 +21 +26 Харківська +16 +21 +31 +36
Хмельницька +14 +19 +24 +29 Донецька +18 +23 +32 +37
Чернівецька +14 +19 +25 +30 Луганська +15 +20 +32 +37
Тернопільська +13 +18 +21 +26 Крим +19 +24 +30 +35
Вінницька +16 +21 +29 +34 Київ +19 +21  +30 +32

Укргiдрометцентр

ПОГОДА НА ЗАВТРА
ВДЕНЬ

ВНОЧІ

29..34
16..21

32..37
16..21

29..34
16..21

32..37
18..23

22..27
13..18

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ гроза

У зв’язку із закінченням IV кліматичного періоду 
(1991 — 2020 р.), кліматологи Центральної геофізич-
ної обсерваторії імені Бориса Срезневського визначи-
ли нові кліматичні норми для міста Києва у червні тем-
ператури повітря і опадів. Їх нові значення такі: по тем-
пература повітря +19,5°С (було +18,2°С) опади 74 мм 
(було 73 мм). 

ОГОЛОШЕННЯ    ОГОЛОШЕННЯ      ОГОЛОШЕННЯ      ОГОЛОШЕННЯ      ОГОЛОШЕННЯ      

Приватний нотаріус Криничанського РНО Дніпропетровської обл. 
Овчаренко Леся Леонідівна сповіщає про відкриття спадкових справ 
після померлих:

- Богомаз Ганни Іванівни, дата смерті: 02.08.2019 p.;
- Іваницький Анатолій Михайлович, дата смерті: 11.09.2018 p.;
- Шворак Зінаїда Афанасіївна, дата смерті: 28.02.2020 p.;
- Остафійчук Євгеній Володимирович, дата смерті: 12.10.2019 р.;
- Працюк Олександр Васильович, дата смерті: 03.12.1959 p.;
- Мишустіна Лариса Павлівна, дата смерті: 28.09.2019 p.;
- Прохоріна Сарра Юхимівна, дата смерті: 10.02.2020 p.;
- Передерій Зінаїда Григорівна, дата смерті: 04.01.2020 p.;
- Працюк Василь Васильович, дата смерті: 31.12.2019 p.;
- Семенчук Михайло Миколайович, дата смерті: 24.11.2019 р.;
- Бєлоцерковець Григорій Йосипович, дата смерті: 07.02.2020 р. 

Спадкоємців прохання звертатися за адресою: 52300, Дніпропетров-
ська обл., Криничанський р-н, смт Кринички, вул. Михайла Грушев-
ського, 3, тел. 0504528303.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
(при здійсненні спеціального досудового 

розслідування)
Підозрюваний Агєєв Віктор Костянтинович, 

02.06.1977 р.н., зареєстрований за адресою: АР Крим, 
Сакський р-н, с. Вітине, в/ч 189, гуртожиток 3, кв. 40, на 
підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Вам необхід-
но з’явитись до старшого слідчого в ОВС слідчого відді-
лу Управління Служби безпеки України в Житомирській 
області Петрука М.В. за адресою: м. Житомир, вул. Фе-
щенка-Чопівського, 7, тел. (0412) 405-279, для участі у 
слідчих та процесуальних діях у кримінальному прова-
дженні № 42014110350000333 як підозрюваному у вчи-
ненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 
КК України, о 10 год. 00 хв. 06.07.2020 (для отримання 
письмового повідомлення про підозру, допиту, впізнан-
ня тощо). Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідо-
мити про неможливість з’явлення. Поважні причини та 
наслідки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 
139 КПК України.

Заочним рішенням Шевченківського районного суду м. Києва 

від 27 вересня 2017 року у справі № 761/1167/17 встановлено опу-

блікування ТОВ «Видавнича група КМ-БУКС» у 2016 році видан-

ня, яке містить два романи Каміло Хосе Сели, а саме «Родина Пас-

куаля Дуарте» і «Вулик» у перекладі Борщевського С.Ю., без пись-

мової згоди останнього.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає обвинувачених Малову Ка-
терину Валеріївну, 27.02.1980 р.н. (зареєстроване місце проживання: м. Донецьк, вул. 
Севастопольська, 65, місце фактичного проживання: м. Донецьк, вул. Текстильників, 
11, кв. 21) та Павленко Катерину Олександрівну, 17.04.1986 р.н. (зареєстроване міс-
це проживання: м. Донецьк, вул. Топчієва, 70, місце фактичного проживання: м. До-
нецьк, проспект Ленінський, 1а, кв. 47) у судове засідання для здійснення спеціаль-
ного судового провадження у кримінальному провадженні № 22017060000000053 від 
16.06.2016 (справа № 296/10126/17) за обвинуваченням Малової К.В. та Павленко К.О. 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, 
яке відбудеться 16.07.2020 року о 14-00 годині в залі судового засідання за адресою: 
Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська, 28. У разі неявки обвинувачених 
Малової К.В. та Павленко К.О. кримінальне провадження буде здійснюватися за їх від-
сутності. 

Колегія суддів: головуючий суддя Коваленко П.Л.  
судді: Курдюков В.М., Новікова Н.В.

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає обвинуваченого Нєвойту Віталія Олександрови-
ча, 02.05.1991 р.н. (місце проживання: Донецька обл., 
Волноваський район, с. Валер’янівка, вул. Шевчен-
ка, 7) у судове засідання у кримінальному проваджен-
ні № 1-кп/328/99/20 (справа  № 161/5452/18), внесено-
му 19.08.2014 року до Єдиного державного реєстру до-
судових розслідувань за № 12014050380001088 за об-
винуваченням Нєвойти В.О. у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни, яке відбудеться 15.07.2020 року о 13-00 годині в за-
лі судового засідання за адресою: Запорізька область,  
м. Токмак, вул. Володимирська, 28. У разі неявки обви-
нуваченого Нєвойти В.О. кримінальне провадження бу-
де здійснюватися за його відсутності. 

Колегія суддів: головуючий суддя Новікова Н.В., 
судді: Коваленко П.Л., Курдюков В.М.

На підставі наказу Держав-
ного агентства водних ресурсів 
України № 555 від 19.06.2020 
року «Про реорганізацію Пу-
линського МУВГ» реорганізу-
вати Пулинське міжрайонне 
управління водного господар-
ства (код ЄДРПОУ 05579849, 
вул. Михайла Грушевського, 
12, смт Пулини, Пулинський 
район, Житомирська область, 
12001) шляхом приєднання до 
Басейнового управління вод-
них ресурсів річки Прип’ять 
(код ЄДРПОУ 01038766, вул. 
Київська, 81, м. Житомир, 
10001).

Голова комісії, заступник  
начальника БУВР Прип’яті  

Дяченко А.М. 

Повідомлення  

про реорганізацію

Усім зацікавленим особам та кредито-

рам ПСВП «Рутенія-М» (ідентифікаційний код 

32093761) (далі — Підприємство) повідомляє 

про прийняття 15.05.2020 року рішення про ре-

організацію Підприємства, а саме: припинен-

ня шляхом приєднання до ТОВ «ТАС АГРО ПІВ-

ДЕНЬ» (ідентифікаційний код 30418454).

Втрачені Свідоцтво про право власності та 

Свідоцтво про право плавання по гідроциклу 

«RXP RED217D», реєстраційний номер «ua 4083 

KV», що належить Самойленку Сергію Івановичу, 

вважати недійсними.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 20 травня 2020 р. № 756-р 
Київ

Про схвалення проекту Листа про наміри Уряду 
України і Національного банку до Міжнародного 

валютного фонду та проекту Меморандуму  
про економічну та фінансову політику

Схвалити проект Листа про наміри Уряду України і Національного банку до Між-
народного валютного фонду та проект Меморандуму про економічну та фінансо-
ву політику.

Уповноважити Міністра фінансів Марченка Сергія Михайловича на підписання 
зазначеного Листа.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 25 червня 2020 р. № 757-р 
Київ

Про подання на ратифікацію Верховною Радою 
України Угоди (у формі обміну листами)  

між Урядом України та Організацією 
економічного співробітництва та розвитку 

щодо приєднання до Декларації про міжнародні 
інвестиції і багатонаціональні підприємства, 
відповідних Рекомендацій та процедурних 

Рішень Ради Організації економічного 
співробітництва та розвитку

1. Подати на ратифікацію Верховною Радою України Угоду (у формі обміну лис-
тами) між Урядом України та Організацією економічного співробітництва та розви-
тку щодо приєднання до Декларації про міжнародні інвестиції і багатонаціональні 
підприємства, відповідних Рекомендацій та процедурних Рішень Ради Організації 
економічного співробітництва та розвитку, підписану 15 березня 2017 року.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 24 грудня 2019 р. № 1371 «Про подання на ратифікацію Верховною Ра-
дою України Угоди (у формі обміну листами) між Урядом України та Організацією 
економічного співробітництва та розвитку щодо приєднання до Декларації про між-
народні інвестиції і багатонаціональні підприємства, відповідних Рекомендацій та 
процедурних Рішень Ради Організації економічного співробітництва та розвитку».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 25 червня 2020 р. № 762-р 
Київ

Про призначення Петрашка І. Р. представником 
Кабінету Міністрів України у наглядовій раді 

Ради бізнес-омбудсмена
1. Призначити Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України Петрашка Ігоря Ростиславовича представником Кабінету Міністрів України 
у наглядовій раді Ради бізнес-омбудсмена.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 27 вересня 2017 р. № 677 «Про призначення Кубіва С. І. представником 
Кабінету Міністрів України у наглядовій раді Ради бізнес-омбудсмена».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Судновий білет ДБ № 016505 на судно Прогрес № б/н, власник 

Уваров Леонід Станіславович, 

у зв’язку з втратою вважати недійсним.
Втрачений Судновий білет СБ № 018267, виданий Державною ін-

спекцією України з безпеки на морському та річковому транспорті  
18 серпня 2014р. на ім’я Деменський Олександр Олександрович, 

вважати недійсним.
Вважати втраченими наступні документи: 
посвідчення ветерана військової служби України АА № 120345 

та пенсійне посвідчення ААЄ № 245984, видані на ім’я Руснак Іван 
Степанович.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 25 червня 2020 р. № 764-р 
Київ

Про реорганізацію Львівського інституту 
економіки і туризму

1. Погодитися з пропозицією Міністерства освіти і науки щодо реорганізації 
Львівського інституту економіки і туризму (код згідно з ЄДРПОУ 01566212) шля-
хом приєднання його до Львівського національного університету імені Івана Фран-
ка (код згідно з ЄДРПОУ 02070987).

2. Взяти до відома, що здобувачі вищої освіти та інші особи, які навчаються 
у Львівському інституті економіки і туризму, продовжують навчання у Львівсько-
му національному університеті імені Івана Франка за обраними спеціальностями та 
джерелами фінансування.

3. Витрати, пов’язані з реорганізацією Львівського інституту економіки і туриз-
му, здійснити в межах бюджетних призначень, передбачених Міністерству освіти і 
науки для підготовки кадрів.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 25 червня 2020 р. № 765-р 
Київ

Про затвердження складу Української частини 
Комітету Ради обмінів молоддю України та Литви

1. Затвердити склад Української частини Комітету Ради обмінів молоддю Украї-
ни та Литви відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Респу-
бліки про Раду обмінів молоддю України та Литви згідно з додатком.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 14 березня 2018 р. № 162 «Про затвердження складу Української части-
ни Комітету Ради обмінів молоддю України та Литви».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток 

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 25 червня 2020 р. № 765-р

СКЛАД 
Української частини Комітету Ради обмінів молоддю України та Литви

ПОПАТЕНКО Марина Миколаївна — заступник Міністра молоді та спорту, голо-
ва Української частини

ОВЧИННИКОВА Юлія Юріївна — народний депутат України (за згодою)
ОСТРІКОВА Анна Сергіївна — спеціаліст з молодіжних програм, координатор 

програми «Молодіжний працівник» Програми розвитку ООН в Україні (за згодою)
СКЛЯР Андрій Валентинович — заступник керівника Головного управління з 

питань зовнішньої політики — завідувач відділу двостороннього співробітництва 
Офісу Президента України (за згодою)

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 25 червня 2020 р. № 774-р 
Київ

Про погодження передачі ділянок проїзних 
частин автомобільних доріг у м. Калуші  

в державну власність
Погодитися з пропозицією Державного агентства автомобільних доріг та Ка-

луської міської ради щодо передачі ділянок проїзних частин автомобільних доріг 
по вул. Окружній (протяжністю 4,85 кілометра), вул. Литвина (протяжністю 1,25 кі-
лометра), вул. Мостиській (протяжністю 1 кілометр), вул. Глібова (протяжністю 1,6 
кілометра) у м. Калуші (Івано-Франківська область) в державну власність з відне-
сенням їх до сфери управління зазначеного Агентства.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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