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Європарламент розробляє нові
механізми «дезінфекції проти
дезінформації», якою деструктивні
сили прагнуть розхитувати демократію
і негативно впливати на суспільство

Урядова уповноважена з прав осіб
з інвалідністю Тетяна Баранцова
розповідає, як допомогла
тисячам таких, як сама, людей з
інвалідністю відновити їхнє життя
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ЦІНА ДОГОВІРНА

Обірваний політ українських соколят

ТРАГЕДІЯ. Своє життя курсанти пов’язували із захистом Вітчизни, проте воно згасло

Фото з сайту facebook.com/hnups

через авіакатастрофу під час тренувань на Харківщині

Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Чугуїв стих,
бо спалахнуло небо.
Не дочекались вдома
матері…
Лиш душі тих,
кому до Бога треба,
На крилах янголів
над містом угорі.
25 вересня. Чорний-чорний
день для українців. Двадцять

п’ять достойних синів України
загинули у жахливій катастрофі
військового літака Ан-26Ш біля
Чугуєва Харківської області після
падіння літака, який загорівся від
удару об землю. На борту перебували 27 осіб, з них 20 — курсанти
Харківського національного університету Повітряних Сил імені
І. Кожедуба та семеро членів екіпажу. Двох курсантів, яким дивом
вдалося врятуватися, було госпіталізовано у важкому стані. На
наступний день один з них помер.

Суботу, 26 вересня, було оголошено днем жалоби в Харківській області та Україні. Жахлива
трагедія
відлунилася
щемким болем у тисяч громадян України. Біля центрального входу до Харківського національного університету Повітряних Сил ім. І. Кожедуба близькі та рідні курсантів, викладачі, небайдужі харків’яни запалили лампадки й поклали квіти. Сюди, щоб ушанувати світлу пам’ять українських соко-
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лят, які так і не встигли стати
на крило, і щоб підтримати рідних загиблих приходять десятки жителів міста і разом з палахкотливими трояндами, хризантемами, гвоздиками залишають тут і частку свого серця.
На цьому місці не виходить розмовляти вголос. Якщо хтось обмінюється словами, то впівголоса, майже пошепки, бо від різких звуків, здається, може вибухнути пронизана скорботою і
смутком атмосфера.

Трійко дівчат, котрі зі сльозами на очах поклали по дві троянди, запалюючи свічечки, негучно зітхали: «Жахіття, як таке
могло статися, яке горе…» Вони
були однолітками загиблих курсантів, а може, навіть їхніми подругами. Одна з них стиха промовила до товаришок: «Вони для
мене не жертви, вони справжні
хлопці. І навіть герої — хоч би
вже тому, що під час війни
на Донбасі вчилися на військових льотчиків».
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від 23 вересня 2020 р. № 1146-р
Київ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 23 вересня 2020 р. № 1149-р
Київ

Про необхідність призначення на вакантну
посаду Голови Національної соціальної
сервісної служби України

Погодитися з пропозицією Міністра соціальної політики України Лазебної М. В.
щодо необхідності призначення на вакантну посаду Голови Національної соціальної
сервісної служби України шляхом укладення контракту про проходження державної служби.
Визначити Міністра соціальної політики України Лазебну М. В. уповноваженою
особою для проведення співбесіди в установленому порядку.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Погодитися з пропозицією Міністра економіки, торгівлі та сільського господарства України Петрашка І. Р. щодо необхідності призначення на вакантну посаду першого заступника Голови Державної служби України з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів шляхом укладення контракту про проходження державної служби.
Визначити Міністра економіки, торгівлі та сільського господарства України Петрашка І. Р. уповноваженою особою для проведення співбесіди в установленому порядку.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 23 вересня 2020 р. № 1148-р
Київ

Про необхідність призначення на вакантну
посаду першого заступника Голови
Державної служби України з безпеки
на транспорті

Погодитися з пропозицією Міністра інфраструктури України Криклія В. А. щодо
необхідності призначення на вакантну посаду першого заступника Голови Державної служби України з безпеки на транспорті шляхом укладення контракту про проходження державної служби.
Визначити Міністра інфраструктури України Криклія В. А. уповноваженою особою
для проведення співбесіди в установленому порядку.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 23 вересня 2020 р. № 1165-р
Київ

Про внесення пропозицій
щодо застосування персональних
спеціальних економічних
та інших обмежувальних заходів
(санкцій)
1. У зв’язку з триваючою збройною агресією Російської Федерації проти України, що призвела до порушення територіальної цілісності України, прав і свобод її
громадян, тимчасової окупації частини території, численних людських жертв, реальних та потенційних загроз національним інтересам, національній безпеці і суверенітету України, а також систематичним здійсненням уповноваженими органами
Російської Федерації видачі громадянам України паспортних документів, що порушує принципи та норми міжнародного права, відповідно до частини першої статті 5 Закону України «Про санкції» схвалити та внести в місячний строк на розгляд
Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо застосування строком на три роки персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних
заходів (санкцій) до фізичних осіб за переліком згідно з додатком (для службового користування).
2. Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерству юстиції, Міністерству закордонних справ, Фонду державного майна, Державній податковій службі, Державній митній службі, Адміністрації Державної прикордонної служби, Державній міграційній службі разом із Службою безпеки, Національним банком та іншими державними органами відповідно до компетенції забезпечити виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), моніторинг стану виконання такого рішення та його ефективність.
3. Міністерству закордонних справ після набрання чинності рішенням Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних
економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав з метою розгляду ними питання щодо запровадження аналогічних обмежувальних заходів (санкцій).
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

оголошення    оголошення      оголошення      оголошення      оголошення      
Втрачений судновий білет

СБ № 023477, виданий 09.02.2005, на
човен «Южанка», бортовий № УОВ
16-23к, власник Чугуніков Ігор Іванович,
вважати недійсним.
Свідоцтво про право власності
на судно

«Анаконда» серія СЕ №02317 від
14.12.2004 року на ім’я Данейкіна Тетяна Леонідівна
вважати недійсним

Повістка про виклик в суд обвинуваченої
В провадженні Марківського районного суду Луганської області знаходиться кримінальне провадження № 433/947/16-к за обвинуваченням Скорбенка Дениса Миколайовича у вчиненні злочину,
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України,
Марківський районний суд Луганської області викликає Скорбенка Дениса Миколайовича в підготовче судове засідання, яке відбудеться 07 жовтня
2020 року о 10 годині 00 хвилин у залі судових засідань Марківського районного суду Луганської області за адресою (пл. Соборна, буд. 31, смт Марківка Марківського району Луганської області, 92400).
Головуючий по справі — суддя Рукас О.В.

Втрачені кваліфікаційні сертифікати, що видані ААБК: інженера-проектувальника, серія
АР №010074 від 16.07.2014р., та провідного інженера-проектувальника, серія АР №012925
від 02.03.2017р., на ім’я Павловської Нелі Петрівни
вважати недійсними.
Свідоцтво про право плавання під державним жовтня 2020 року о 14 год. 30 хв. в залі суду
Втрачений диплом бакалавра, виданий Сипрапором України
2-Б-1, по кримінальному провадженню по об(Судновий патент)
соєвій Тетяні Василівні Приватним навчальним
яке видано Державною службою морського та річвинуваченню Михайлова Віталія Володимиро- закладом Київський міжнародний університет,
Свідоцтво пpo право власності на судно,
Богунський районний суд м. Житомира
яке видано Державною службою морського та
річкового транспорту України 10 січня 2020 року (м. Житомир, м-н Соборний, 1) викликає як
(серія АВ № 001086) на ім’я Бурієва Валерія Миобвинуваченого Михайлова Віталія Володимиколайовича, судновласника судна - суховантажна трюмна баржа «Олімп-2», вважати недійсним. ровича в судове засідання, яке відбудеться 09

кового транспорту України 10 січня 2020 року (серія СВ № 001547) на ім’я Бурієва Валерія Мико- вича за ст. 258-3 ч. 1 КК України.
серія КВ номер 16055037 від 07.07.2001р,
лайовича відносно судна - суховантажна трюмна
баржа «Олімп-2», вважати недійсним.
Суддя І. В. Зіневич
вважати недійсним.

Інформація для абонентів

ТОВ «ЦЕНТР ІНФОТЕХНОЛОГІЙ»
(код ЄДРПОУ 32531966)

ПрАТ «Фарлеп-Інвест»

повідомляє, що Протоколом №17/09 від 17.09.2020 року Загальних

(код ЄДРПОУ-19199961)
Інформуємо, що з 5 жовтня 2020 року впроваджуються нові тарифні плани для послуги Хмарна АТС.
Детальна інформація — з 05.10.2020 на сайті Vega.ua.

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року
Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» —
61035, 40227 (соціальний)

зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЦЕНТР ІНФОТЕХНОЛОГІЙ» прийнято рішення про звернення Товариства до Національного Банку України із заявою про виключення інформації про Товариство з Державного реєстру фінансових установ.

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступник головного редактора
Павло БЕБА

ЦЕНТР

СХІД

13..18
9..14

15..20
7..12

ПІВДЕНЬ

сонячно

15..20
9..14

мінлива
хмарність
хмарно

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Про необхідність призначення на вакантну
посаду першого заступника Голови
Державної служби України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів

12..17
7..12

10..15
7..12

Погодитися з пропозицією Міністра економіки, торгівлі та сільського господарства України Петрашка І. Р. щодо необхідності призначення на вакантну посаду Голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів шляхом укладення контракту про проходження державної служби.
Визначити Міністра економіки, торгівлі та сільського господарства України Петрашка І. Р. уповноваженою особою для проведення співбесіди в установленому порядку.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ВДЕНЬ
ВНОЧІ
температура

ПІВНІЧ

ЗАХІД

Про необхідність призначення на вакантну
посаду Голови Державної служби України
з питань безпечності харчових продуктів
та захисту споживачів

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 23 вересня 2020 р. № 1147-р
Київ

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачена Тараканкова Ірина Михайлівна,
11 жовтня 1971 року народження, на підставі ст.ст.
111, 134, 135, 314, абзацу 5 ч. 3 ст. 323 КПК України викликається Артемівським міськрайонним судом Донецької області для участі в статусі обвинуваченої в підготовчому судовому засіданні кримінального провадження №22017050000000323 від
07 грудня 2017 року за обвинуваченням Тараканкової Ірини Михайлівни у вчиненні кримінального 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, 05 жовтня 2020 року о
10-00 годині. Поважні причини неприбуття особи на
виклик передбачені ст. 138 КПК України. Наслідки
неприбуття обвинуваченого за викликом до суду передбачені ст. ст. 139, 323 КПК України.
Суддя Погрібна Н.М.

ПОГОДА НА ЗАВТРА

дощ

напрям
вітру

гроза

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 30 вересня
Oбласть

Нiч

День

Oбласть

Нiч

Київська

+7 +12 +12 +17

Черкаська

Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

+7 +12
+7 +12
+7 +12
+8 +13
+7 +12
+7 +12
+7 +12
+7 +12
+7 +12
+7 +12
+7 +12
+9 +14

Кіровоградська
Полтавська
Дніпропетровська
Одеська
Миколаївська
Херсонська
Запорізька
Харківська
Донецька
Луганська
Крим
Київ

+12 +17
+11 +16
+11 +16
+11 +16
+10 +15
+10 +15
+10 +15
+10 +15
+11 +16
+10 +15
+10 +15
+12 +17

День

+9 +14 +12 +17
+9 +14
+9 +14
+9 +14
+10 +15
+10 +15
+9 +14
+9 +14
+7 +12
+8 +13
+7 +12
+10 +15
+10 +12

+13 +18
+13 +18
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Укргiдрометцентр

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя викликає в судові
засідання (провадження №335/4987/17, 1-кп/335/134/2020) обвинуваченого Кондратюка Сергія Валентиновича, 09.09.1972 р.н., останнє відоме місце реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Уральська, 46, місце проживання: м. Запоріжжя, вул. 40 років Перемоги, 9, кв. 29, обвинуваченого Остапенка Віталія Олександровича, 11.02.1964 р.н., останнє відоме
місце реєстрації та проживання: м. Запоріжжя, вул. 40 років Перемоги, 41, кв. 46, по кримінальному провадженню № 12015000000000262
за обвинуваченням Кондратюка С.В., Остапенка В.О. у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, які
відбудуться 05 жовтня 2020 року о 09-30 годині, 19 жовтня 2020 року о 09-30 годині за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 107-Б.
З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової
інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачені
вважаються належним чином ознайомлені з її змістом.
Суддя Воробйов А.В.
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
В провадженні Попаснянського районного суду Луганської області перебуває кримінальне провадження №423/1023/17-к, внесене до
Єдиного реєстру досудових розслідувань №22015130000000383 від
22.07.2015 стосовно Скнипи Ірини Іванівни, 21.02.1965 року народження, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110
КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудове розслідування в порядку, передбаченому ч.1 ст.297-1 КПК України.
Обвинувачена Скнипа Ірина Іванівна, зареєстрована за адресою:
Луганська область, Попаснянський район, смт Новотошківське, вул.
Леніна, буд.15.
На підставі ст. 297-5, 323 КПК України Попаснянський районний
суд Луганської області викликає Скнипу Ірину Іванівну у судове засідання, що відбудеться 07 жовтня 2020 року о 10 год. 00 хвилин в залі
судових засідань Попаснянського районного суду Луганської області
за адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Суворова, 6.
Кримінальне провадження розглядається суддею Архипенко А.В.
Відповідно до вимог ст. 323 КПК України, з моменту опублікування оголошення обвинувачена вважається належним чином ознайомлена з його змістом.

Повідомляю засудженій Рижовій Ірині Володимирівні, що розгляд
кримінального провадження за касаційною скаргою захисника Тімашова А.С. на ухвалу Київського апеляційного суду від 9 березня 2020
року про повернення апеляційної скарги на вирок Святошинського
районного суду м. Києва від 11 липня 2019 року щодо Рижової Ірини
Володимирівни відбудеться 20 жовтня 2020 року о 10:00 в приміщенні Верховного Суду (за адресою: вул. П. Орлика, 4а, м. Київ, 01043).
Суддя Аркадій Бущенко
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