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В Укроборонпромі
розповіли, як нечисті на
руку ділки нищать вітчизняні
стратегічні підприємства,
допомагаючи ворогові

«Урядовий кур’єр»
знайомить з найцікавішими
принадами майже
тисячолітнього Богуслава
на Київщині

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
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ЦІНА ДОГОВІРНА

ДМИТРО РАЗУМКОВ:
«Парламент під час
розгляду проєкту
держбюджету-2021
наполягатиме на
збільшенні видатків у
секторі оборони та безпеки
задля ефективного
реагування на
надзвичайні
ситуації».

Як мушлі
Чорне море рятують
Фото з сайту omore.city

ЦИТАТА ДНЯ

Голова Верховної Ради про необхідність перегляду
деяких статей головного кошторису країни

Військо очікує
на призовників
ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ. Відучора в Україні розпочато осінній
призов. Про це йдеться в додатку до розпорядження Кабміну
«Про затвердження чисельності громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, обсягу видатків для
проведення призову у жовтні — грудні 2020 року». Призову підлягають 13 570 осіб, з яких 7,5 тисячі служитимуть у Збройних
силах, 600 — у Держспецтрансслужбі, 4970 — у Нацгвардії, пів
тисячі мають стати прикордонниками.
У Кабміні акцентували, що призов громадян віком 18—19
років проводять за їхнім бажанням, тобто за письмовою заявою, повідомляє УНІАН. А в Міністерстві оборони нагадують,
що призваних на строкову службу не залучатимуть до проведення операції Об’єднаних сил на сході нашої країни.
Згідно з додатком до розпорядження, загальний обсяг видатків для проведення призову громадян на строкову військову службу у жовтні — грудні становить 58 312 054 гривні. Видатки на одного призовника становлять 4297 тисяч гривень, з
яких 4204 тисячі становить грошова допомога.

ЦИФРА ДНЯ

867,5 млрд грн

становили доходи населення у другому
кварталі 2020 року. Це на 4,5% менше,
ніж торік за аналогічний період,
за даними Держстату
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ЕКСПЕРИМЕНТ. Українські вчені виявили забруднювачів

води й запропонували оригінальний спосіб її очищення

На Луганщині знову вирують пожежі

ЛІКВІДАЦІЯ НАСЛІДКІВ. Злочинна тактика проросійських бойовиків укотре призвела

до загоряння лісових масивів
Наталія БІЛЕНЬКА
для «Урядового кур’єра»

О

станнього дня вересня майже
одночасно сталися займання в різних районах області. Через посуху й шквальний вітер за

добу вогонь поширився майже на
10 000 гектарів лісу. У вогняному
колі опинилися 11 сіл.
Відомо про дев’ятьох загиблих і 120 евакуйованих людей.
Ще десятеро госпіталізовано через отруєння чадним газом. На

Луганщині зафіксовано 146 пожеж, з них ліквідовано 82, триває гасіння ще 64. Найбільше постраждали населені пункти Новоайдарського району: с. Муратове, де вогнем пошкоджено 26
приватних будинків, с. Кряків-

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ
4 820103 080046

USD за28.3343
1 долар США

EUR за33.3282
1 євро

ка — п’ять (з них два житлові), с.
Трьохізбенка — два.
У Станично-Луганському районі
поблизу сіл Вільхове, Лобачеве та
Геївка лісова пожежа охопила понад 200 гектарів, ще у трьох місцях
сталося загоряння очерету й су-

хої рослинності. Внаслідок цього в
с. Артема вогнем пошкоджено три
нежитлові будинки і три господарські споруди, у с. Болотене — житловий будинок і три нежитлові. У с. Кіндрашівка споруди не постраждали.

встановлені Національним банком України на

RUB 3.674
/ AU 54013.68
за 10 рублів
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2 жовтня 2020 року

AG 676.11за 1 тройську
PTунцію
25672.01

PD 66039.32
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ДОКУМЕНТИ
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 30 вересня 2020 р. № 893
Київ

Деякі питання територіальних органів
Державної податкової служби

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Ліквідувати як юридичні особи публічного права територіальні органи Державної
податкової служби за переліком згідно з додатком.
2. Установити, що:
тимчасово, до визначення схеми посадових окладів державних службовців Державної податкової служби, її територіальних органів та державних податкових інспекцій,
посадові оклади, визначені для відповідних категорій (підкатегорій) посад територіальних органів Державної податкової служби, що будуть утворені згідно з абзацом четвертим пункту 3 цієї постанови, відповідатимуть посадовим окладам категорій (підкатегорій) посад територіальних органів Державної податкової служби, що ліквідуються згідно з пунктом 1 цієї постанови;
територіальні органи Державної податкової служби, що ліквідуються відповідно до
пункту 1 цієї постанови, продовжують здійснювати свої повноваження та функції до утворення Державною податковою службою територіальних органів згідно з абзацом четвертим пункту 3 цієї постанови та прийняття рішення про можливість забезпечення здійснення такими органами повноважень та функцій територіальних органів, що ліквідуються. Таке рішення приймається Державною податковою службою після здійснення заходів, пов’язаних із внесенням до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб — підприємців та громадських формувань даних про територіальні органи Державної податкової служби, що будуть утворені згідно з абзацом четвертим пункту 3 цієї постанови, як відокремлені підрозділи юридичної особи публічного права, затвердженням положень про них, структур, штатних розписів, кошторисів та заповненням 30 відсотків вакансій;
права та обов’язки територіальних органів Державної податкової служби, що ліквідуються відповідно до пункту 1 цієї постанови, переходять Державній податковій службі та її територіальним органам у межах, визначених положеннями про Державну податкову службу та її територіальні органи;
строк заявлення кредиторами своїх вимог становить два місяці.
3. Державній податковій службі забезпечити:
утворення комісій з ліквідації територіальних органів Державної податкової служби,
що ліквідуються відповідно до пункту 1 цієї постанови;
здійснення заходів щодо ліквідації територіальних органів Державної податкової

служби, що ліквідуються відповідно до пункту 1 цієї постанови;
утворення територіальних органів Державної податкової служби відповідно до статті 211 Закону України “Про центральні органи виконавчої влади”;
передачу майна територіальних органів Державної податкової служби, що ліквідуються відповідно до пункту 1 цієї постанови, територіальним органам Державної податкової служби, що будуть утворені згідно з абзацом четвертим цього пункту.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 вересня 2020 р. № 893
ПЕРЕЛІК
територіальних органи Державної податкової служби, що ліквідуються
Головне управління ДПС у Вінницькій області
Головне управління ДПС у Волинській області
Головне управління ДПС у Дніпропетровській області
Головне управління ДПС у Донецькій області
Головне управління ДПС у Житомирській області
Головне управління ДПС у Закарпатській області
Головне управління ДПС у Запорізькій області
Головне управління ДПС в Івано-Франківській області
Головне управління ДПС у Київській області
Головне управління ДПС у Кіровоградській області
Головне управління ДПС у Луганській області
Головне управління ДПС у Львівській області
Головне управління ДПС у Миколаївській області
Головне управління ДПС в Одеській області
Головне управління ДПС у Полтавській області
Головне управління ДПС у Рівненській області
Головне управління ДПС у Сумській області
Головне управління ДПС у Тернопільській області
Головне управління ДПС у Харківській області
Головне управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим
та м. Севастополі
Головне управління ДПС у Хмельницькій області
Головне управління ДПС у Черкаській області
Головне управління ДПС у Чернівецькій області
Головне управління ДПС у Чернігівській області
Головне управління ДПС у м. Києві
Офіс великих платників податків ДПС
Інформаційно-довідковий департамент ДПС

ОГОЛОШЕННЯ    ОГОЛОШЕННЯ      ОГОЛОШЕННЯ      ОГОЛОШЕННЯ      ОГОЛОШЕННЯ      
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Садовник Дмитро Миколайович, 10.04.1976 р. н.,
уродженець смт Комишуваха Оріхівського району Запорізької області,
відповідно до вимог ст.ст. 133, 138, 139, 297-5 КПК України викликається із захисником 07 жовтня 2020 року на 10:00 год. до слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку
із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань Єни А.Л. у каб. №521 за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська,
18, для вручення повідомлення про нову підозру, допиту як підозрюваного та проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні №42014000000001149 від 24.10.2014 за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365 ;
ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365 (в редакції від 07.04.2011); ч. 3 ст. 258 (в редакції від 21.09.2006); ч. 4 ст. 41, ст. 340; ч. 4 ст. 41, п.п.1, 5, 12 ч. 2 ст. 115
(в редакції від 05.11.2009); ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст.15, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115
(в редакції від 05.11.2009); ч. 2 ст. 262 КК України.
Відповідно до статті 138 КПК України. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні
лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу
внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у
зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або
серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Відповідно до статті 139 КПК України. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не
з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25
до 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб — у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора.
2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може бути застосовано привід.
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини
більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.
Відповідно до статті 297-5 КПК України. Порядок вручення процесуальних документів підозрюваному при здійсненні спеціального досудового розслідування
1. Повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального досудового розслідування надсилаються за останнім відомим
місцем його проживання чи перебування та обов’язково публікуються в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційних веб-сайтах органів, що здійснюють досудове
розслідування. З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження пі
дозрюваний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.
Втрачений судновий
Втрачені 01.09.2020
року документи на моквиток
торне судно (гідроцикл)
BRP Seadoo RXP-X 260 на човен «Казанка-5м»,
з номерним знаком CA1978 р.в., бортовий
YDV 18546 C 313, власник Тімофєєв Вячеслав № КАС-0948 К, власник —
Вікторович.
Калітвянський Олег
Дані реєстраційні докуОлександрович,
менти
вважати недійсними.
вважати недійсним.

Прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополя
здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у
кримінальному провадженні № 42016000000002449 від 15.09.2016 за
підозрою Двірник Надії Вікторівни, 18.11.1974 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК
України (державна зрада).
В межах вказаного кримінального провадження стосовно вказаної
особи зібрано достатньо доказів для складання обвинувального акта, у
зв’язку із викладеним, керуючись ст. ст. 110, 290 КПК України, пропонуємо підозрюваній Двірник Надії Вікторівні, 18.11.1974 року народження,
прибути разом зі своїм захисником до прокурора відділу прокуратури
Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Бавикіна В.В. (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) у період з 05.10.2020 по 07.10.2020
(з 09:00 по 18:00) для проведення вказаної процесуальної дії.
Розшукуються спадкоємці
ЛАВРИНЕЦЬ Феодосії Трохимівни,
23.03.1930 року народження, яка померла 02 жовтня 2019 року, з питань оформлення спадкових прав спадкоємцями прошу звертатись
протягом місяця з дня публікації оголошення до приватного нотаріуса Марганецького міського нотаріального округу Єрьоменко Є.Г. за
адресою: Дніпропетровська обл., м. Марганець, вул. Єдності, буд. 76,
кв. 49, телефон для довідок: +38 (050) 749 17 62.
Розшукуються спадкоємці
ОЛІЙНИК Зінаїди Григорівни,

1937 року народження, яка померла 22 квітня 2020 року, мешкала
в м. Дніпро по вул. Будівельників. Звертатися до 22.10.2020 року за
адресою Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Титова, буд. 27, кв.
59, телефон +380962872336. Приватний нотаріус Антонова Т.Є.
В провадженні судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Гавенко О.Л. перебуває обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно Каждана Сергія Владленовича за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015100010000016 від
06.02.2015 року.
Розгляд підготовчого судового засідання відбудеться 16 листопада 2020 року о 12 год. 40 хв. в приміщенні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області за адресою: Київська область, м. Біла
Церква, вул. Першотравнева, 4-а.
У П’ятій ХМДНК відкрито спадкову справу після померлого
17.12.2004 року
РОМАНЧЕНКА
Валентина Павловича,
23.07.1937 р.н. Можливим спадкоємцям пропонується з’явитися до
нотаріальної контори за адресою:
м. Харків, вул. Валентинівська, 27-Г,
протягом 3-х тижнів від публікації.

Після смерті
Растригіна Миколи
Миколайовича,
04.12.1954 р.н., який помер 07.09.2020 р. відкрилась спадщина. Спадкоємцям необхідно звернутись
до приватного нотаріуса
Київського міськнотокругу В.М. Коновалової.

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

ТДВ «СК «Ю.Ес. Ай.»

повідомляє про втрату бланку суворої звітності полісу ОСЦПВ в
кількості одна шт.: АО4168835.
Вважати зазначений вище бланк

недійсним.
Приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Герасимова О.О. повідомляє про те, що
після смерті
КОСТЕНКА Василя Олександровича,
1927 р. н., який помер 01 квітня 2020 року в місті Харкові, відкрилася спадщина.
Спадкоємцям, які бажають оформляти спадщину,
пропонується звернутися до приватного нотаріуса Герасимової О.О. за адресою: м. Харків, пров. Північний,
1, оф. №3.

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

ПОГОДА НА ЗАВТРА
ВДЕНЬ
ВНОЧІ
температура

ПІВНІЧ

ЗАХІД

17..22
8..13

19..24
6..11

ЦЕНТР

СХІД

18..23
8..13

17..22
8..13

ПІВДЕНЬ

сонячно

19..24
10..15

мінлива
хмарність
хмарно
дощ

напрям
вітру

гроза

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 3 ЖОВТНЯ
Oбласть

Нiч

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

День

Oбласть

Нiч

+8 +13 +17 +22

Черкаська

+8 +13 +18 +23

+6 +11
+7 +12
+7 +12
+7 +12
+6 +11
+6 +11
+5 +10
+6 +11
+6 +11
+6 +11
+6 +11
+6 +11

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

+17 +22
+15 +20
+15 +20
+19 +24
+19 +24
+19 +24
+19 +24
+19 +24
+19 +24
+19 +24
+19 +24
+18 +23

+8 +13
+8 +13
+8 +13
+11 +16
+10 +15
+10 +15
+8 +13
+8 +13
+8 +13
+7 +12
+10 +15
+10 +12

День
+18 +23
+16 +21
+18 +23
+18 +23
+19 +24
+19 +24
+17 +22
+17 +22
+17 +22
+17 +22
+19 +24
+19 +21

Укргiдрометцентр

У зв’язку із закінченням IV кліматичного періоду
(1991—2020) кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського визначили нові
кліматичні норми для міста Києва у вересні температури повітря і опадів.
Нові значення такі: температура повітря +14,9°С (було +13,9°С), опади 58 мм (було 47 мм).

У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває обвинувальний акт із матеріалами судового провадження у кримінальному
провадженні за № 42014000000000071 за обвинуваченням Меденцева Павла Анатолійовича у вчиненні кримінального правопорушення,
передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.
У зв’язку з цим викликається Меденцев Павло Анатолійович,
30.03.1983 року народження, уродженець м. Одеси, зареєстрований
за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, буд. 22, корп. 1, кв. 204,
останнє відоме місце проживання: м. Одеса, вул. Баштанна, буд. 7/3,
який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, у судове засідання, яке відбудеться 05 жовтня 2020 року о 17:30 годині у приміщенні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41), головуючий суддя: Коліуш О.Л., судді: Ткаченко О.В., Шкодін Я.В.
З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений
вважається належним чином ознайомленим з її змістом.
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК НА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ
ЗА ВІДСУТНІСТЮ ОБВИНУВАЧЕНОГО У ПОРЯДКУ СПЕЦІАЛЬНОГО
СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Обвинувачений Дудченко Євген Геннадійович, 07.06.1985 року
народження, останнє відоме місце провадження: Херсон, вул. Перекопська, 163, кв. 65 відповідно до абз. 5 ч. 3 ст. 323 КПК України повідомляється про те, що 15.04.2019 року Херсонським міським судом Херсонської області по кримінальному провадженню
№12018230020001005 за обвинуваченням Дудченка Євгена Геннадійовича за ст. 115 ч. 2 п. 6, 187 ч. 4, 289 ч. 3 КК України постановлено
ухвалу про здійснення розгляду справи за відсутністю обвинуваченого (in absentia) у порядку спеціального судового провадження.
Також Дудченко Є. Г. повідомляється про те, що йому необхідно з’явитися 16.10.2020 року о 8-00 год. у каб. 208 до Херсонського міського суду Херсонської області за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29 для участі у розгляді кримінального провадження
№766/8832/19 за ст. 115 ч. 2 п. 6, 187 ч. 4, 289 ч. 3 КК України як обвинуваченому.
Повну інформацію можливо знайти на офіційному сайті Херсонського міського суду Херсонської області ksm.ks.court.gov.ua
Суддя Корольчук Н.В.
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