ВІЛЬНІ ТВОРИТИ МАЙБУТНЄ

ГЕРОЯМ СЛАВА!
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21 листопада відзначаємо
День Гідності та Свободи,
встановлений з нагоди
початку двох сучасних
українських революцій

Сільський механізатор із
Сумщини у грізному 2014
році, аби захистити Україну
від ворога, пересів із
трактора на бойовий БТР

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

СУБОТА, 21 ЛИСТОПАДА 2020 РОКУ		

ДЕНИС ШМИГАЛЬ:
«Серед наших
ключових орієнтирів
залишається
входження України до
топ-30 рейтингу
Doing Business».

Три місця
Франкового дому
Фото з сайту facebook.com dimfranka

ЦИТАТА ДНЯ

№227 (6841)

ЦІНА ДОГОВІРНА

Прем’єр-міністр про спрощення підключення до енергомереж,
здешевлення кредитів, підтримку експортного потенціалу
на міжнародних ринках

Влада має кілька
варіантів протидії
СТОП КОРОНАВІРУС. Дотримуватися карантину вихідного
дня, адже це єдина альтернатива локдауну, закликав Прем’єрміністр Денис Шмигаль під час другої зустрічі з міськими головами, присвяченої боротьбі з поширенням COVID-19.
«Ми не хочемо запроваджувати жорсткий локдаун, який був
навесні. Щодо посилення карантинних обмежень ми готові вислухати ваші поради», — зазначив Прем’єр, додавши, що варто
розглядати всі можливі варіанти в разі погіршення ситуації із захворюваністю, зокрема й вірогідне посилення карантинних обмежень. Можливо, що їх запровадять в середині або наприкінці грудня терміном на кілька тижнів.
Міністерству енергетики спільно з органами місцевого самоврядування доручено опрацювати питання потужностей електромереж поблизу лікарень для забезпечення постійної подачі кисню, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.
Прем’єр закликав очільників міст налагодити маршрутизацію перевезення пацієнтів із COVID-19. Вирішено проводити такі зустрічі з
Прем’єром щотижня для обговорення оперативної ситуації.

ЦИФРА ДНЯ

80 справ,

пов’язаних з подіями на Майдані,
розслідує ДБР. Ідеться про 34 людини.
82 підозрюваних – у розшуку. Ще три
провадження стосуються вбивства
силовиків

ЦЕ ЦІКАВО. У Львівському національному літературно-

меморіальному музеї Івана Франка з нагоди 80-річчя
відкривають нові експозиції

ОПЕРАТИВНО

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

для ветеранів
для інших
війни, пенсіонерів, передплатників
чорнобильців,
та підприємств
студентів
і організацій

друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

.................................................................

ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

.................

Розпочалася
передплата
на 2021 рік.
Передплату
приймають
усі відділення
поштового
зв’язку.
Також її можна
оформити
на сайті:
ДП «Преса»
www.presa.ua
ПАТ
«Укрпошта»
www.ukrposhta.ua
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Раритетну «бабусю» — грушу, яку 118 років тому посадив на своєму подвір’ї у Львові Іван Франко,
тепер і малюють художники, і потроху лікують її стовбур фахівці-арбористи

КОМПЕТЕНТНО
на запитання читачів
відповідають авторитетні
спеціалісти: урядовці, юристи,
учені, лікарі

.................................................................

на 1 місяць . . . . . . . . 32 грн . . . . . . . . . . . . 57 грн
на 3 місяці . . . . . . . . . 96 грн . . . . . . . . . . 171 грн
на 6 місяці . . . . . . . 192 грн . . . . . . . . . . 342 грн
на рік . . . . . . . . . . . 384 грн . . . . . . . . . . 684 грн
Соціальний передплатний індекс 40227

УВАГА!
Послуга
за приймання
передплати
на 2020 рік –
безкоштовна.
Передплатний
індекс

61035

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановленіНаціональнимбанкомУкраїнина23листопада 2020року
4 820103 080053

USD 28.3553
EUR 33.6266
за 1 долар США
за 1 євро

RUB 3.7255
/ AU 52949.84
за 10 рублів

AG 686.26за 1 тройську
PTунцію
27246.61

PD 66325.03

21 листопада 2020 року, субота, № 227

www.ukurier.gov.ua
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ДОКУМЕНТИ
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 16 листопада 2020 р. № 1434-р
Київ

Про перерозподіл деяких видатків державного
бюджету, передбачених Міністерству енергетики
на 2020 рік

1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству енергетики на 2020 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків розвитку у сумі 77 356 тис. гривень шляхом:
зменшення їх обсягу за програмою 2401070 «Заходи з ліквідації неперспективних вугледобувних підприємств»;
збільшення їх обсягу за програмою 2401590 «Реструктуризація вугільної галузі».
2. Забезпечити:
Міністерству енергетики — погодження перерозподілу видатків, передбаченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з
питань бюджету;
Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповідних змін до розпису державного бюджету.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 16 листопада 2020 р. № 1437-р
Київ

Про підписання Грантової та Проектної Угоди
між Кабінетом Міністрів України
в особі Міністерства з питань реінтеграції
тимчасово окупованих територій України
(«Одержувач») та Державним фондом
сприяння молодіжному житловому будівництву
(«Організація — Виконавець Проекту») та KfW,
Франкфурт-на-Майні («KfW»), на надання 25 500
000 євро — проект «Житлові приміщення для
внутрішньо переміщених осіб» — BMZ — № 2016
685 16 та 2016 703 63

Схвалити проект Грантової та Проектної Угоди між Кабінетом Міністрів України в особі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій
України («Одержувач») та Державним фондом сприяння молодіжному житловому будівництву («Організація — Виконавець Проекту») та KfW, Франкфуртна-Майні («KfW»), на надання 25 500 000 євро — проект «Житлові приміщення
для внутрішньо переміщених осіб» — BMZ — № 2016 685 16 та 2016 703 63.
Уповноважити Віце-прем’єр-міністра України — Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Резнікова Олексія Юрійовича на підписання зазначеної Угоди.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Повідомлення про застосування спеціальних заходів
щодо імпорту в Україну полімерних матеріалів незалежно
від країни походження та експорту
Відповідно до Закону України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» (далі — Закон) за заявою ТОВ «Карпатнафтохім» (далі
— Заява) рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) від 21.02.2020 № СП-440/2020/4411-03 порушено спеціальне розслідування щодо імпорту в Україну полімерних матеріалів незалежно від країни походження та експорту.
22.05.2020 Комісія розглянула подані Міністерством розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України (далі — Мінекономіки) матеріали
та висновки про хід проведення спеціального розслідування і за результатами
розгляду прийняла рішення №СП-445/2020/4411-03 «Про застосування попередніх спеціальних заходів щодо імпорту в Україну полімерних матеріалів незалежно від країни походження та експорту».
22.06.2020 ураховуючи численні звернення споживачів Комісія прийняла рішення №СП-445/2020/4411-03 «Про застосування попередніх спеціальних заходів щодо імпорту в Україну полімерних матеріалів незалежно від країни походження та експорту», яким звузила перелік товару, що має бути об’єктом розгляду та застосування попередніх заходів.
На підставі опису товару, наведеного у Заяві, а також інформації, що була
у розпорядженні Мінекономіки, рішенням Комісії було визначено товар, що є
об’єктом розслідування:
полімерні матеріали, зокрема, поліетилен з питомою густиною 0,94 або більше та полівінілхлорид, не змішаний з іншими речовинами, що можуть класифікуватися згідно з УКТ ЗЕД за кодами 3901 20 90 00 та 3904 10 00 00.
У ході проведення розслідування ураховуючи численні звернення споживачів було уточнено опис товару, що має бути об’єктом розгляду з урахуванням
чого було визначено наступний опис товару:
полівінілхлорид (далі — ПВХ) суспензійний, з Константою Фікентчера в
межах від 59 до 72 (значення в сертифікаційних документах з Константою Фі-

кентчера, К 59 - 72), що може класифікуватись за кодом 3904 10 00 00 згідно з
УКТЗЕД, крім полівінілхлориду емульсійного та мікросуспензійного; та
поліетилен в гранулах білого кольору розміром 2-5 мм з питомою густиною більше 0,940 г/см3 і водночас показником текучості розплаву (ПТР)
5-17 грам/10 хвилин при навантаженні 21,6 кгс, або показником текучості розплаву (ПТР) 0,34-0,37 грам/10 хвилин при навантаженні 5,0 кгс або показником
текучості розплаву (ПТР) 0,06-0,08 грам/10 хвилин при навантаженні 2,16 кгс,
що може класифікуватися за кодом 3901 20 90 00 згідно з УКТЗЕД.
Подальше дослідження проводилось по уточненому опису товару.
Період розслідування становить 01.01.2018 — 29.02.2020, до якого входять
наступні річні періоди:
1-й період: 01.01.2018 — 31.12.2018 р.
2-й період: 01.01.2019 — 31.12.2019 р.
3-й період: 01.03.2019 — 29.02.2020 р.
Комісія розглянула подані Мінекономіки звіт, матеріали та висновки про результати проведення спеціального розслідування і за результатами розгляду
встановила таке:
ТОВ «Карпатнафтохім» (далі — Заявник) є належним національним товаровиробником у розумінні пункту 11 статті 1 Закону, оскільки їх частка в загальному виробництві товару в Україні за період розслідування становила 100 %;
товар, який виробляється національним товаровиробником, у розумінні положень пункту 13 статті 1 Закону, є подібним до товару, що є об’єктом розслідування;
Щодо наявності факту зростання обсягів імпорту в Україну
У ході проведення розслідування, на підставі даних Держмитслужби, національного товаровиробника, а також розрахункових даних, Мінекономіки було
проведено дослідження обсягів імпорту в Україну товару, що є об’єктом розслідування в абсолютних показниках, а також відносно виробництва та споживання товару в Україні.
Водночас слід зазначити, що обсяги імпорту в Україну товару, що є об’єктом
розслідування, відрізняються від даних національного товаровиробника, наданих у Заяві. Така різниця пов’язана з тим, що Мінекономіки брало до уваги обсяги імпорту виключно товару, що є об’єктом розслідування, за його описом.
На виконання двосторонніх та міжнародних домовленостей не враховувались обсяги імпорту з ряду країн, які слід виключити з-під дії можливих спеціальних заходів.
Відповідно до даних митної статистики Мінекономіки встановлено, що протягом періоду розслідування:
• обсяги імпорту зросли на 25,99%;
• частка імпорту у виробництві збільшилася на 8,88%, у споживанні на
11,55%.
Обсяги імпорту в розрізі груп товарів також мали тенденцію до зростання:
поліетилен на 32,3%, ПВХ на 19,4%.
Щодо наявності факту заподіяння значної шкоди національному товаровиробнику
Протягом періоду розслідування спостерігалося погіршення основних показників Заявника, зокрема, скоротилась частка ринку, обсяги продажу на внутрішній ринок зростали значно меншими темпами, ніж зростання обсягів імпорту та споживання, ціни продажу на внутрішньому ринку знизились більше
ніж ціни імпорту, підприємство залишається збитковими та має від’ємний показник рентабельності.
Сукупна оцінка наведених факторів дає підстави зробити висновок щодо наявності факту заподіяння значної шкоди національному товаровиробникові.
Щодо наявності причинно-наслідкового зв’язку
Протягом періоду розслідування обсяги імпорту товару в Україну мали стабільну динаміку зростання та зростали як в абсолютних показниках, так і відносних. Так найбільше зростання імпорту відбулось у 2-му періоді — на 16,8%,
у 3-му періоді ще на 7,9%. При цьому, ключові фінансово-економічні показники Заявника зазнали погіршення саме у 2-му та 3-му періодах.
Так, зменшення частки ринку національного товаровиробника відбулося поступово за той самий часовий проміжок, тобто протягом періоду, коли обсяги
імпорту товару в Україну почали зростати. При цьому, обсяги продажу Заявником на внутрішній ринок в даний період також зростали, проте значно меншими темпами, ніж зростання обсягів імпорту та споживання.
Ціни імпорту товару протягом періоду розслідування зменшились на 9,8%, а
національний товаровиробник у тому ж періоді був змушений знизити ціни на
11,6%, що не запобігло втраті ним частки ринку. Національний товаровиробник
реалізовував власну продукцію в основному нижче собівартості, тобто ціни імпорту та обсяги зростаючого імпорту створювали суттєвий пригнічуючий вплив
на ціни національного товаровиробника.
Такі умови негативно вплинули на рентабельність та фінансову діяльність
Заявники на ринку України і, як результат, отримання збитків.
Додатково, в основних країнах-експорту існують значні обсяги вільних виробничих потужностей, що дає підстави стверджувати про високу вірогідність
зростання імпорту в Україну полімерів і як наслідок, заподіяння значної шкоди
Заявнику в майбутньому.
У зв’язку з чим можна стверджувати, що вищезазначене свідчить про наявність причинно-наслідкового зв’язку між динамікою імпорту і погіршенням
окремих показників Заявника та відсутності впливу інших факторів.
Щодо наявності непередбачуваних обставин
Відповідно до статті XIX ГАТТ 1994 Мінекономіки розглянуло непередбачувані обставини, які призвели до значного збільшення обсягів імпорту товару, що
завдало значної шкоди національному товаровиробнику.
На основі даних компанії Market Report Company імпорт поліетилену (код
УКТЗЕД 3901 20 90 00) за 2019 рік зріс на 16 тис. тонн або більше ніж на 20%.
Цей ріст в основному був зумовлений стрімким збільшенням обсягів імпорту із
США, Саудівської Аравії та Об’єднаних Арабських Еміратів. Так із США у 2018
році було імпортовано менше 2 тис. тонн продукції, а у 2019 році обсяг імпорту
із США склав більше 17 тис. тонн, тобто обсяг імпорту зріз у 9 разів. Обсяг імпорту із Саудівської Аравії зріс у більш як 1,5 рази (із 20,9 тис. тонн у 2018 році до 32,1 тис. тонн у 2019 році). Обсяг імпорту із Об’єднаних Арабських Еміратів зріс у 1,62 раза (із 4,1 тис. тонн у 2018 році до 6,6 тис. тонн у 2019 році).
Імпорт ПВХ (код УКТЗЕД 3904 10 00 00) у другому півріччі 2019 року зріс на
7 тис. тонн або на 23%. Цей ріст в основному був забезпечений збільшенням

обсягів імпорту із США та країн ЄС. Так із США імпорт зріс у 1,72 раза (із 6,5
тис. тонн до 11,2 тис. тонн.).
Зростання імпорту товару в Україну було обумовлено такими непередбаченими обставинам, як влив торгівельної війни між США та Китаєм та подальші
двосторонні домовленості між цими країнами. З 2018 року, в результаті застосування Китаєм та США додаткових взаємних мит щодо імпорту, в тому числі, товару, іноземні виробники почали переорієнтовувати свої ринки збуту, що,
безпосередньо, вплинуло на обсяги імпорту товару в Україну.
Таким чином є підстави стверджувати про наявність фактів непередбачуваного, недавнього, раптового та різкого зростання імпорту, і, як наслідок, заподіяння значної шкоди національному товаровиробнику та розвитку дисбалансу
на користь іноземних виробників-постачальників товару в Україну.
Щодо відповідності застосування спеціальних заходів національним інте
ресам України
Інтереси національного товаровиробника
На переконання національного товаровиробника, у разі незастосування відповідних захисних заходів, є всі підстави стверджувати, що наслідком продовження агресивного зростаючого імпорту полімерних матеріалів може стати
звільнення працівників Заявника, вимушена зупинка виробництва та банкрутство, що, у свою чергу, призведе до повної залежності України від імпорту полімерних матеріалів.
Зростаючий імпорт може призвести до скорочення числа робочих місць, рівня заробітної плати зайнятих у виробництві працівників, що, в свою чергу, призводить до зниження рівня матеріального забезпечення членів їх сімей. Для невеликих міст, таких як м. Калуш, де розташовано підприємство національного
товаровиробника, це може бути критичним.
Інтереси споживачів
За інформацією споживачів Заявник не виробляє всю продукцію визначену
об’єктом розслідування.
Слід зазначити, що більшість коментарів споживачів врахована під час уточнення визначення товару, що є об’єктом розгляду.
Міжнародні економічні інтереси України та усунення впливу диспропорції у
торгівлі.
Міжнародні зобов’язання, узяті Україною, не суперечать застосуванню спеціальних заходів стосовно зростаючого імпорту, який заподіює значну шкоду
національному товаровиробнику.
Застосування спеціальних заходів позитивно вплине на відновлення конкуренції на внутрішньому ринку України та призведе до усунення негативного
впливу диспропорції в торгівлі.
Зважаючи на вищезазначене та керуючись положеннями статей 16, 17 Закону, Комісія прийняла рішення від 20.11.2020 № СП-466/2020/4411-03, яким вирішила застосувати спеціальні заходи щодо імпорту в Україну товару незалежно від країни походження та експорту за таким описом:
полівінілхлорид суспензійний, з Константою Фікентчера в межах від 64 до 69
(значення в сертифікаційних документах з Константою Фікентчера, К 64 — 69),
що може класифікуватись за кодом 3904 10 00 00 згідно з УКТЗЕД, крім полівінілхлориду емульсійного та мікросуспензійного; та
поліетилен у гранулах білого кольору (без додавання барвників або пігментів) 2-5 мм з питомою густиною більше 0,940 г/см3 і водночас показником текучості розплаву (ПТР) 5-17 грам/10 хвилин при навантаженні 21,6 кгс, або показником текучості розплаву (ПТР) 0,34-0,37 грам/10 хвилин при навантаженні 5,0 кгс або показником текучості розплаву (ПТР) 0,06-0,08 грам/10 хвилин
при навантаженні 2,16 кгс, що може класифікуватися за кодом 3901 20 90 00
згідно з УКТЗЕД.
Документальне підтвердження фізико-хімічних властивостей товару забезпечується шляхом надання сертифіката якості, складеного виробником товару,
або висновку експертних установ (організацій) відповідно до частини третьої
статті 357 Митного кодексу України.
Припинено дію попередніх спеціальних заходів щодо імпорту в Україну полімерних матеріалів незалежно від країни походження та експорту, застосованих
рішенням Комісії від 22.06.2020 № СП — 451/2020/4411-03.
Спеціальні заходи застосовано строком на три роки шляхом запровадження
спеціального мита у розмірі:
з дня застосування спеціальних заходів — 12,4%;
через 12 місяців із дня застосування спеціальних заходів — 12,0%;
через 24 місяці з дня застосування спеціальних заходів — 11,5%.
Дія спеціальних заходів не поширюється на імпорт в Україну товару походженням з таких країн: Республіка Ісландія, Князівство Ліхтенштейн, Королівство Норвегія, Швейцарська Конфедерація, Чорногорія, Азербайджанська Республіка, Республіка Вірменія, Республіка Білорусь, Республіка Казахстан, Киргизька Республіка, Республіка Молдова, Республіка Таджикистан, Туркменістан, Ісламська Республіка Афганістан, Ангола, Бангладеш, Бенін, Бутан, Буркіна-Фасо, Бурунді, Камбоджа, Центральноафриканська Республіка, Чад, Союз
Коморських Островів, Демократична Республіка Конго, Джибуті, Держава Еритрея, Федеративна Демократична Республіка Ефіопія, Гамбія, Гвінея, Гвінея-Бісау, Гаїті, Республіка Кірибаті, Лаоська Народно-Демократична Республіка, Королівство Лесото, Республіка Ліберія, Мадагаскар, Малаві, Малі, Мавританія,
Мозамбік, М’янма, Непал, Нігер, Руанда, Демократична Республіка Сан-Томе і
Принсіпі, Сенегал, Сьєрра-Леоне, Соломонові Острови, Федеративна Республіка Сомалі, Республіка Південний Судан, Республіка Судан, Демократична Республіка Східний Тимор, Того, Тувалу, Уганда, Об’єднана Республіка Танзанія,
Вануату, Єменська Республіка, Замбія.
Рішення Комісії набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

ОГОЛОШЕННЯ ✧ ОГОЛОШЕННЯ ✧ ОГОЛОШЕННЯ ✧ ОГОЛОШЕННЯ ✧ ОГОЛОШЕННЯ ✧ ОГОЛОШЕННЯ ✧ ОГОЛОШЕННЯ ✧
ПОВІСТКА
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судового провадження викликає як обвинуваченого Ворошилова Геннадія Петровича, 05.04.1961 року народження, зареєстрованого за адресою: Попаснянський район, Луганська область, м. Гірське, вул. Гагаріна, 16/67, за матеріалами кримінального провадження
№ 686/7130/18-к, 1-кп/425/185/20, на підставі обвинувального акта відносно Ворошилова Г.П. за ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Обвинуваченому Ворошилову Г.П. необхідно прибути до підготовчого судового засідання, яке відбудеться 27 листопада
2020 року о 08 год. 20 хв. в приміщенні Рубіжанського міського
суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.
Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вважається повідомленим про дату, час та місце розгляду справи.
У разі неявки обвинуваченого справу буде розглянуто за його
відсутності.

Суддя Козюменська В.В.

ПОВІСТКА
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області викликає
як обвинуваченого Кравчука Михайла Івановича, 06.05.1967
року народження, зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, пр. Московський, 27/51, за матеріалами кримінального провадження № 428/13596/19,
1-кп/425/257/20, на підставі обвинувального акта відносно
Кравчука М.І. за ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Обвинуваченому Кравчуку М.І. необхідно прибути до підготовчого судового засідання, яке відбудеться 27 листопада
2020 року о 08 год. 30 хв. в приміщенні Рубіжанського міського суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул.
Миру, 34.
Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений
вважається повідомленим про дату, час та місце розгляду
справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде розглянуто за його відсутності.

Приватний нотаріус Царичанського районного н/о Дніпропетровської обл. Сало Вікторія Володимирівна, сповіщає про відкриття
спадкової справи після померлої 04 квітня 2020 року
ПИЛИПЕНКО ТАМАРИ ВІКТОРІВНИ.
Спадкоємців прохання звертатися за адресою: 51000, Дніпропетровська обл., Царичанський р-н, смт Царичанка, вул. Першотравнева, 3, тел. 0506084235.

Суддя Козюменська В.В.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Марківського районного суду Луганської області знаходиться кримінальне провадження № 417/4288/17 за обвинуваченням Пілавова Михайла Манолісовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК
України.
На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, суддя Марківського районного суду Луганської області Чернік А.П. викликає Пілавова Михайла Манолісовича у підготовче судове засідання, яке відбудеться
27 листопада 2020 року об 11 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).

Кремінський районний суд Луганської області, що розташований
за адресою: Луганська область, м. Кремінна, вул. Тітова, 5, викликає Назаренко Юлію Іванівну та Рябініна Валентина Івановича як обвинувачених в судове засідання в кримінальному провадженні справа
№ 414/1899/15-к, провадження №1-кп/414/6/2020 стосовно Назаренко Юлії Іванівни та Рябініна Валентина Івановича, обвинувачених за ч.2
ст.110 КК України, що відбудеться 27 листопада 2020 року о 10 годині 00 хвилин.
Суддя Акулов Є.М.

Офіційне повідомлення ПАТ «Укртелеком»
З 1 грудня 2020 року ПАТ «Укртелеком» змінює
умови тарифних планів «Домашній Безлімітний»,
«Домашній Базовий», «Спільний Базовий», «Smart
Basic» та «Інтернет-телефон Базовий» на послуги фіксованого телефонного зв’язку для абонентів
(фізичних осіб). У вищезазначених тарифних планах збільшена кількість нетарифікованих хвилин для
розмов користувачів домашнього телефону з абонентами мереж рухомого (мобільного) зв’язку України за автоматичним зв’язком без зміни щомісячної
плати за тарифний план.
Детальну інформацію можна отримати на сайті
www.ukrtelecom.ua у розділі «Телефонний зв’язок»
та/або за телефоном контакт-центру 0 800 506 800
(дзвінки безкоштовні в межах України з номерів
українських операторів).

Кремінський районний суд Луганської області, що розташований
за адресою: Луганська область, м. Кремінна, вул. Тітова, 5, викликає Чуба Сергія Михайловича як обвинуваченого в судове засідання в кримінальному провадженні справа № 420/953/17, провадження
№1-кп/414/12/2020 стосовно Чуба Сергія Михайловича, обвинуваченого за ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 03 грудня 2020 року о 09 годині 30 хвилин. Згідно з ухвалою від 04.08.2017 року здійснюється спеціальне судове провадження в справі.
Суддя Акулов Є.М.

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
У провадженні Рівненського міського суду Рівненської області
(33028, м. Рівне, вул. Шкільна, 1) перебуває кримінальне провадження №12018180000000564 від 13.11.2018 (номер провадження 1-кп/569/1084/19, справа №569/17374/19), за обвинуваченням
Шевчука Володимира Ярославовича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст.14, п.п. 6,
11, 12 ч. 2 ст.115, ч.1 ст. 263, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 347‑1,
ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України та Мокринського Ігоря Вадимовича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст.14, п.п. 6, 11, 12, 13 ч. 2
ст. 115, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 347-1, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 27,
ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України. Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Рогозін Святослав Вікторович викликає обвинуваченого Шевчука Володимира Ярославовича, 23.10.1971 року
народження, громадянина України, уродженця м. Рівне, без визначеного місця проживання та реєстрації, остання реєстрація: м.
Рівне, вул. В’ячеслава Чорновола, будинок 93 «3» квартира 37 у
судові засідання, які визначено судом та призначено до судового
розгляду на такі дати: 26 листопада 2020 о 10 год. 00 хв., 9 грудня
2020 року о 09 год. 30 хв., відбудуться в приміщенні Рівненського
міського суду Рівненської області (м. Рівне, вул. Шкільна, 1) у залі судового засідання №1.
Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Марківського районного суду Луганської області знаходиться кримінальне
провадження № 686/8889/20 за обвинуваченням
Гречки Василя Івановича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3
КК України. На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК
України суддя Марківського районного суду Луганської області Чернік А.П. викликає Гречку Василя Івановича у підготовче судове засідання, яке
відбудеться 27 листопада 2020 року о 13 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.

На підставі наказу Міністерства охорони здоров’я України від 13 листопада 2020 року № 2621 державний заклад «Республіканська клінічна
лікарня Міністерства охорони здоров’я України» (далі — Заклад) (вул.
Володимира Винниченка, буд.9, м. Київ, 04053, код згідно з ЄДРПОУ
01981856) реорганізовується шляхом приєднання до Національного
медичного університету імені О. О. Богомольця (далі — Заклад вищої
освіти) (Бульвар Тараса Шевченка, буд. 13, м. Київ, 01601, код згідно з
ЄДРПОУ 02010787). У зв’язку із наведеним державний заклад «Республіканська клінічна лікарня Міністерства охорони здоров’я України»
припиняє свою діяльність.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця є правонаступником усіх майнових і немайнових прав та обов’язків Закладу.
Голова комісії з приєднання Хрол Ніна Сергіївна

Суддя Погрібна Н.М.

Обвинувачений Вакал Максим Анатолійович, 09.09.1984
року народження, уродженець м. Суми, громадянин України, останнє відоме місце проживання: м. Суми, вул. Газети «Правда» (Бельгійська), буд. 23, кв. 16, Вам необхідно
з’явитися 07.12.2020 року о 14:00 год., 15.12.2020 року об
11:30 год. та 21.12.2020 року об 11:20 год. до Зарічного районного суду м. Суми, вул. Академічна, 13, каб. 409, 4 пов.
для проведення підготовчого судового засідання у складі головуючого судді Янголь Є.В. та суддів Сидоренко А.П., Сибільов О.В. відносно Вакал Максима Анатолійовича за ч.2, 3, 4,
5 ст. 191, ч.1, 2 ст. 366 КК України.
Явка до суду Вакал М.А. обов’язкова. У разі неявки Вакал
М.А. до суду, з моменту опублікування повістки про виклик,
останній вважається належним чином ознайомлений з її змістом, а кримінальне провадження буде розглянуто без участі обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

проводить аукціон з реалізації майна платника податків, що перебуває в податковій заставі ГУ ДПС у Львівській області та належить на праві власності ПАТ
«Дрогобицький машинобудівний завод», код ЄДРПОУ 00153362, а саме:
Лот № 335/20
Нежитлова будівля кузні (Х-1) площею 505.4 кв.м
Нежитлова будівля трансформаторної підстанції (Р-1) площею 58,3 кв.м
Нежитлова будівля компресорної (С-1) площею 280,2 кв.м
Нежитлова будівля комори (І-1) площею 214,9 кв.м.
Нежитлова будівля стружкопереробного цеху (Ц-1) площею 385,6 кв.м
Нежитлова будівля (Е-1) площею 1475,0 кв.м.
Нежитлова будівля РММ (М-1) площею 392,4 кв.м.
Нежитлова будівля овочесховища (Л-1) площею 190,2 кв.м.
Нежитлова будівля насосної оборотного постачання (Т-1) площею 218,9 кв.м.
Нежитлова будівля котельні (П-1) площею 525,7 кв.м
Нежитлова будівля перекачування конденсату (О-1) площею 11,4 кв.м.
Місцезнаходження майна: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Бориславська ,
буд. 51/1
Стартова ціна 2 812 505,50 грн з ПДВ.
Аукціон проводитиметься 07.12.2020 року о 12:00 год., в м. Львів, вул. Княгині Ольги, буд. 114.
Реєстрація учасників з 11:00 до 11:30

ТБ «Міжрегіональна товарно-промислова біржа»

проводить біржові торги з продажу майна платника податків, що перебуває
в податковій заставі Головного управління ДПС у Полтавській області
і належить ТОВ ФІРМА «ХАС», код ЄДРПОУ 21237338 а саме:
Лот № 338/20: Нафта — 97.812 тонн, стартова ціна лота 551632,32 грн. без
ПДВ Місцезнаходження власників активів: Київська область, м. Миронівка,
вул. Соборності, 48.
Біржові торги проводитимуться 14.12.2020 р. об 11:00 год. в м. Київ, пров. Виноградний, буд.4, оф.41.
Реєстрація учасників з 10:00 до 10:30
Для участі в торгах необхідно:
- подати заявку до Товарної біржі «Міжрегіональна товарно-промислова біржа», згідно з Правилами біржової торгівлі, за адресою: м. Київ, пров. Виноградний, буд. 4, оф. 41. Прийняття заяв для участі у торгах закінчується за один робочий день до початку проведення.
- сплатити на IBAN UA363808050000000026004624349 в АТ «Райффайзен
Банк Аваль» у м. Києві, МФО 380805, одержувач — ТБ «МТПБ», код ЄДРПОУ
41690510, платежі у відповідності до Правил біржової торгівлі, гарантійний внесок — 10% від стартової ціни лота, реєстраційний збір — 17 грн.
Додаткова інформація за тел. (068)916-51-14
та на сайті біржі mtpbirzha@gmail.com.
Слідчий відділ Управління СБ України в Запорізькій області викликає
Медведєва Михайла Васильовича, 25.03.1966 року народження, зареєстрованого за адресою: Запорізька обл., Чернігівський район, смт Чернігівка, вул. Пушкіна, буд. 24 для ознайомлення із матеріалами кримінального провадження № 22017080000000080 від 24.10.2017 за підозрою Медведєва М.В. у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України, отримання обвинувального акта та реєстру матеріалів провадження на 09 год.
00 хв. 27.11.2020 року у кабінет №103 слідчого відділу УСБУ в Запорізькій
області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62.

Втрачені документи
на судно марки «Maxum» №USKF81NRL899, реєстраційний номер
«АК ЯК», видані на ім’я Таха Ділявер Саїд-Ісламович,
вважати недійсними.

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року
Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» —
61035, 40227 (соціальний)
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ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачена Скляренко Людмила Володимирівна, 07 липня 1967 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 як обвинувачена в підготовчому судовому засіданні кримінального провадження
№22017050000000284 від 25 вересня 2017 року за обвинуваченням Скляренко Людмили Володимирівни 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, 25 листопада 2020 року о 13:30 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.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО,
відносно якого здійснювалось спеціальне досудове розслідування

ТБ «Міжрегіональна товарно-промислова біржа»

ПОГОДА НА ЗАВТРА

Вважати втраченими:
Диплом молодшого спеціаліста,
виданий Кременчуцьким коледжем
КДПУ у 2008 р., диплом бакалавра
Кременчуцького Державного
Політехнічного Університету
ім. Остроградського ТА №39669833,
виданий у 2010 р., та диплом
магістра Київського Національного
Торговельно-економічного
Університету КВ № 41256285,
виданий у 2011р.
на ім’я Грищинського Олега
Ярославовича.

Оголошення № 286/5/8443-НЕР
про проведення конкурсу щодо закупівлі квартир
на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України
1. Замовник:
1.1. найменування: Міністерство оборони України;
1.2. ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00034022;
1.3. місцезнаходження: Повітрофлотський проспект, 6, м. Київ,
03168.
2. Опис предмета конкурсу:
2.1. найменування предмета закупівлі: закупівля квартир на умовах
пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України;
2.2. лоти: лот 1 — м. Дніпро, до 30 квартир; лот 2 — м. Луцьк, до 45
квартир; лот 3 — м. Ужгород, до 10 квартир; лот 4 — м. Запоріжжя, до
10 квартир; лот 5 — м. Івано-Франківськ, до 50 квартир; лот 6 — м. Київ, до 50 квартир; лот 7 — м. Одеса, до 20 квартир; лот 8 — м. Полтава, до 20 квартир; лот 9 — м. Рівне, до 10 квартир; лот 10 — м. Суми,
до 10 квартир; лот 11 — м. Тернопіль, до 20 квартир; лот 12 — м. Черкаси, до 20 квартир; лот 13 — м. Чернігів, до 35 квартир; лот 14 — м.
Маріуполь Донецької області, до 19 квартир; лот 15 — м. Бердичів Житомирської області, до 20 квартир; лот 16 — м. Новоград-Волинський
Житомирської області, до 20 квартир; лот 17 — м. Мелітополь Запорізької області, до 10 квартир; лот 18 — м. Мукачеве Закарпатської області, до 10 квартир; лот 19 — м. Коломия Івано-Франківської області,
до 10 квартир; лот 20 — м. Васильків Київської області, до 30 квартир;
лот 21 — м. Стрий Львівської області, до 10 квартир; лот 22 — м. Самбір Львівської області, до 20 квартир; лот 23 — м. Білгород-Дністровський Одеської області, до 10 квартир; лот 24 — м. Конотоп Сумської
області, до 10 квартир; лот 25 — м. Дубно Рівненської області, до 35
квартир; лот 26 — м. Шепетівка Хмельницької області, до 20 квартир;
лот 27 — м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області, до 70 квартир; лот 28 — м. Умань Черкаської області, до 20 квартир; лот 29 — м.
Сарни Рівненської області, до 10 квартир; лот 30 — с. Подвірки Харківської області, до 50 квартир; лот 31 — м. Бориспіль Київської області,
до 10 квартир; лот 32 — смт Гостомель Київської області, до 10 квартир; лот 33 — м. Ірпінь Київської області, до 10 квартир.
3. Адреса веб-сайту, на якому Замовником розміщується інформація
про конкурс: www.mil.gov.ua, розділ «Державні закупівлі» — Конкурсна комісія з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир.
4. Термін передачі квартир: на вторинному ринку — до 21.12.2020;
на умовах пайової участі — до 15.03.2021 (термін оформлення права
власності на квартири за Державою Україна в особі Міністерства оборони України — до 31.03.2021);
термін дії договорів: на вторинному ринку — до 31.12.2020; на умовах пайової участі — до 31.12.2021.
5. Подання і розкриття конкурсних пропозицій:
5.1. місце: пр-т Перемоги, 55/2, м. Київ, 03113, Департамент державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України, 2 поверх;
5.2. подання: термін — до 12:00 02.12.2020, кімната 207;
5.3. розкриття: час і дата — о 14:30 02.12.2020, кімната 227.
6. Строк дії конкурсних пропозицій: 90 календарних днів.
7. Посадові особи Замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з
учасниками: Бітян Юлія Миколаївна, Тимошенко Олена Леонідівна,
Присяжнюк Вікторія Іванівна, тел. (044) 4547459, zhytlo@mil.gov.ua, Телятникова Наталія Олександрівна, тел. (044) 3843273, (094) 9290273.

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступники головного редактора:
Павло БЕБА
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 22 ЛИСТОПАДА
Oбласть

Нiч

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

+2 -3
+2 -3
0 -5
0 -5
-3 -8
+2 -3
-1 -6
-1 -6
+2 -3
0 -5
0 -5
0 -5
0 -5

День
0 +5
0 +5
-1 +4
-1 +4
0 +5
+1 +6
+1 +6
+2 +7
+1 +6
+1 +6
+1 +6
+1 +6
0 +5

Oбласть

Нiч

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

0 -5
0 -5
0 -5
0 -5
+2 -3
+2 -3
+2 -3
+2 -3
-1 -6
-1 -6
-1 -6
-2 +3
-1 +1

День
0 +5
0 +5
-1 +4
0 +5
+1 +6
0 +5
0 +5
-1 +4
-2 +3
-2 +3
-2 +3
+1 +6
+1 +3

Укргiдрометцентр

Втрачені документи: судновий білет СБ017031 на човен марки
«МКМ» бортовий номер НІГ0992-К, власник Поліщук Ігор Анатолійович, судновий білет ДБ 010034 на човен марки «Романтика» бортовий номер НІГ0543-К, власник Поліщук Ігор Анатолійович та Посвідчення водія малого/маломірного судна на ім’я Поліщук Ігор Анатолійович, вважати недійсними.

Приватний нотаріус Харківського районного нотаріального
округу Харківської області Шило І.В. розшукує громадянку Пономаренко Ларису Миколаївну з питання спадкування після померлої 30 квітня 2020 року
Коц Людмили Тихонівни.
Звертатись за адресою: Харківська область, Харківській район,
смт Покотилівка, вулиця Тімірязєва, 24.
Інформація для абонентів ПрАТ «Фарлеп-Інвест»
(код ЄДРПОУ — 19199961)!
Інформуємо, що з 01 грудня 2020 року змінюються умови окремих тарифних планів телефонії для фізичних осіб та послуг доступу
до мережі Інтернет для юридичних осіб.
Детальна інформація — в Особистому кабінеті абонента або за
телефоном (044) 507 00 00 або 177 (з телефонних ліній Vega)

Повідомляємо, що відкрито спадкову справу після померлого
14 червня 2020 року
Ксенофонтова Олександра Геннадійовича,
09 листопада 1966 року народження. Усіх спадкоємців запрошуємо до приватного нотаріуса Ірпінського міського нотаріального
округу Київської області Бова Т.В. Київська область, місто Ірпінь,
вулиця Соборна, 103.
В провадженні Господарського суду Вінницької області перебуває
справа №902/1722/14 про банкрутство ПАТ «Південьзахідшляхбуд»
(код ЄДРПОУ 03449841, 21036, м. Вінниця, вул. 40-річчя Перемоги,
буд. 27). В зв’язку з погашенням заборгованості по заробітній платі (вимоги першої черги) прошу колишніх працівників підприємствабанкрута (ПАТ «Південьзахідшляхбуд») надіслати на адресу ліквідатора Голубенко О.В.: 21018, місто Вінниця, вулиця Родіона Скалецького, 7 офіс 411; elena.delizioso@gmail.com інформацію про свої актуальні банківські реквізити.

Aдреса в Iнтернетi: www.ukurier.gov.ua
Адреса редакцiї: 01008, Київ, вул. Михайла Грушевського, 14
Телефон для довiдок: 253-12-95.
Телефони вiддiлу реклами: 253-55-09,
факс: 230-06-71, e-mail: adv@ukcc.com.ua
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