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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

АРСЕН АВАКОВ:
«Агресор адаптується  

 до основних тенденцій 
сучасності — глобалізації 

та інформатизації, 
діє різновекторно, 

використовує цифровий 
простір з іншими 

агресивними діями 
задля впливу на 
нашу державу». 

Сховище допоможе 
заощадити 

ЯДЕРНЕ ПАЛИВО. Першу чергу Централізованого сховища відпра-
цьованого ядерного палива НАЕК «Енгергоатом» має ввести в експлу-
атацію цьогоріч у грудні. В.о. президента компанії Петро Котін запев-
нив, що графіка буде дотримано. Проте існують проблеми, що можуть 
вплинути на будівництво й завадити вчасному завершенню проєкту. 
Тож на нараді у Міненерго за участі керівництва Енергоатому й компа-
нії Holtec International НАЕК отримала кілька доручень для вчасного за-
вершення будівництва. Ідеться про активізацію робіт з реалізації про-
єкту; щотижневі звіти про стан будівництва, наявні проблеми й ступінь 
їх розв’язання; щотижневі звіти до Міненерго й Holtec International про 
стан розрахунків; актуалізацію графіка будівництва ЦСВЯП.

«Будівництво ЦСВЯП — наймасштабніший проєкт у галузі ядерної 
енергетики. Із введенням власного сховища в експлуатацію Україна 
позбудеться монопольної залежності від Росії в контексті зберігання 
відпрацьованого ядерного палива. Використовуючи власне сховище, 
можна заощаджувати близько 200 мільйонів доларів на рік, які спла-
чуємо Російській Федерації», — наголосила в.о. міністра енергетики 
Ольга Буславець.

1,2 млн тонн
Таке виробництво цукру прогнозує 

цього маркетингового року 
Мінекономрозвитку. Це на 19% менше, 

ніж попереднього сезону
ПАЛИВО.  Старт вільного ринку газу в Україні затьмарило 
зростання тарифів для населення на 45%

Цінова не демократія 

Міністр внутрішніх справ про агресію Росії проти 
України зокрема й у вигляді жорсткої кібервійни

3 5
СУБОТНІ ЗУСТРІЧІ

Декан історичного факультету 
КНУ ім. Т. Шевченка Іван 
Патриляк: «Або Україна 
існуватиме як український проєкт, 
або не існуватиме взагалі»

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю 

Міжнародний літературний конкурс 
«Коронація слова» цього року 
святкує 20-річчя. Про популяризацію 
сучасного українського слова 
розмова з одним із засновників 
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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

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

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2020 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний передплатний індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 30 грн . . . . . . . . . . . . 52 грн

Триває 
передплата 

на II півріччя
2020 року.
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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ДОКУМЕНТИ

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

позицію «Головний спеціаліст, старші: оперуповноважений в особливо важливих спра-
вах, оперуповноважений з особливих доручень, слідчий в особливо важливих справах, ін-
спектор з особливих доручень» після слів «оперуповноважений з особливих доручень» 
доповнити словами «, дізнавач з особливих доручень, спеціаліст-криміналіст з особливих 
доручень, психолог з особливих доручень, юрисконсульт з особливих доручень»;

позицію «Старші: оперуповноважений, слідчий, інспектор, інженер, психолог, рефе-
рент, юрисконсульт» після слова «оперуповноважений» доповнити словами «, дізнавач, 
спеціаліст-криміналіст»;

позицію «Оперуповноважений, слідчий, інспектор, інженер, психолог, референт, юрис-
консульт» після слова «оперуповноважений» доповнити словами «, дізнавач, спеціаліст-
криміналіст»;

4)  у розділі «Найменування посади» додатка 5:
позицію «Старші: оперуповноважений в особливо важливих справах, інспектор з осо-

бливих доручень; помічник начальника Департаменту; головний спеціаліст територіаль-
ного відділу» після слів «оперуповноважений в особливо важливих справах» доповни-
ти словами «, дізнавач з особливих доручень, психолог з особливих доручень, юрискон-
сульт з особливих доручень»;

позицію «Старші: оперуповноважений, інспектор, інженер, юрисконсульт» після слова 
«оперуповноважений» доповнити словами «, дізнавач, психолог»;

позицію «Оперуповноважений, інспектор, інженер, агент, юрисконсульт» після слова 
«оперуповноважений» доповнити словами «, дізнавач, психолог»;

5) у розділі «Найменування посади» додатка 6:
позицію «Старший інспектор з особливих доручень; начальники: пункту, сектору у 

складі міського, районного, міжрайонного відділу, відділу поліції охорони об’єктів стра-
тегічного значення, помічник начальника Департаменту» доповнити словами «, юрискон-
сульт з особливих доручень»;

6) у розділі «Найменування посади» додатка 7:
позицію «Старші: оперуповноважений, слідчий, інспектор, дільничний офіцер  поліції, 

інженер, психолог» викласти в такій редакції:
«Поліцейський офіцер громади; старші: оперуповноважений, дізнавач, спеціаліст-кри-

міналіст, слідчий, інспектор, дільничний офіцер поліції, інженер, психолог»;
позицію «Оперуповноважений, слідчий, інспектор, дільничний офіцер поліції, інженер, 

психолог» після слова «Оперуповноважений» доповнити словами «, дізнавач, спеціаліст-
криміналіст»;

7) у позиції «Поліцейський (інспектор): патрульної поліції, поліції особливого призна-
чення» розділу «Найменування посади» додатка 10 слово «(інспектор)» замінити слова-
ми «, командир відділення».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА  

від 23 вересня 2020 р. № 866 
Київ

Про внесення змін до Порядку сплати збору на 
обов’язкове державне пенсійне страхування з 

окремих видів господарських операцій
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окре-

мих видів господарських операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 3 листопада 1998 р. № 1740 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 44, ст. 1632; 1999 р., 
№ 34, ст. 1778; 2018 р., № 29, ст. 1027), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 23 вересня 2020 р. № 866

ЗМІНИ, 
що вносяться до Порядку сплати збору на обов’язкове  

державне пенсійне страхування з окремих видів  
господарських операцій

1. Пункт 152 доповнити підпунктами «в» і «г» такого змісту:
«в) особа придбаває житло вперше, що підтверджується заявою фізичної особи про 

те, що вона не має та не набувала права власності на житло (в тому числі не приватизову-
вала, не успадковувала, не отримувала у дар, не купувала, зокрема як частку в спільному 
майні подружжя), та відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме май-
но (з урахуванням відомостей з невід’ємної архівної складової частини цього Реєстру про 
набуття, зміну і припинення речових прав на нерухоме майно, про внесені зміни до відпо-
відних записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно) про відсутність за-
реєстрованих за такою особою прав власності на житло, а також даними про невикорис-
тання житлових чеків для приватизації або використання їх для приватизації частки майна 
державних підприємств і земельного фонду. Документом, що підтверджує невикористан-
ня житлових чеків для приватизації державного житлового фонду, є довідки з місць про-
живання (після 1992 року);

г) особа перебуває у черзі на одержання житла, що підтверджується документом, ви-
даним органом, до компетенції якого належить ведення обліку громадян, які потребують 
поліпшення житлових умов.».

2. Пункт 153 доповнити абзацом такого змісту:
«Нотаріальне посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна здійснюється 

без документального підтвердження сплати збору на обов’язкове державне пенсійне стра-
хування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна за наявності зазначених у підпунк-
тах «в» і «г» пункту 152 цього Порядку інформації та документів, що підтверджують звіль-
нення від сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування».

3. Абзаци п’ятий і шостий пункту 19 замінити абзацами такого змісту:
«Звіти, передбачені цим пунктом, подаються у вигляді електронного документа (через 

веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України) з використанням кваліфікова-
ного електронного підпису.

Порядок подання звітів, передбачених цим пунктом, через веб-портал електронних по-
слуг Пенсійного фонду України затверджується правлінням Пенсійного фонду України.

У разі неможливості подання звіту у вигляді електронного документа він подаєть-
ся у паперовій формі, завірений підписом керівника оператора стільникового рухомого 
зв’язку, казенного підприємства пробірного контролю, завідувача державної нотаріальної 
контори або нотаріуса та скріплений печаткою (за наявності).

У разі надсилання звіту поштою таке відправлення на адресу відповідного органу Пен-
сійного фонду України проводиться не пізніше ніж за десять днів до закінчення гранич-
ного строку подання звіту.

Якщо до закінчення граничного строку подання звіту виявлено помилку у звіті, нотарі-
ус може повторно подати сформований звіт. Чинним вважається останній примірник зві-
ту, поданий до закінчення граничного строку.

Якщо помилку виявлено у звіті після закінчення граничного строку його подання, но-
таріус повинен подати за період, у звіті за який була допущена помилка, звіт із позна-
чкою «уточнений».».

4. У додатку 4 до Порядку:
1) після слів і цифр «за ___________ 20__ р.»
                                 (квартал)
доповнити словами «первинний/уточнений (необхідне підкреслити)»;
2) пункт 3 доповнити абзацами такого змісту:
«у тому числі з підстав придбання житла вперше:
у першому місяці кварталу
у другому місяці кварталу

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

у третьому місяці кварталу»;
3) пункт 4 доповнити абзацами такого змісту:
«у тому числі вартість нерухомого майна, зазначена в договорах купівлі-продажу тако-

го майна, за якими платники звільняються від сплати збору на обов’язкове державне пен-
сійне страхування з підстав придбання житла вперше:

у першому місяці кварталу
у другому місяці кварталу
у третьому місяці кварталу».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА  

від 23 вересня 2020 р. № 869 
Київ

Про внесення змін до Положення  
про Державну екологічну інспекцію України  

та визнання такими, що втратили чинність, деяких 
постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до Положення про Державну екологічну інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2017 р. № 275 (Офіційний вісник Укра-
їни, 2017 р., № 36, ст. 1131; 2019 р., № 6, ст. 193, № 36, ст. 1260), зміни, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно 
з переліком, що додається.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім абзаців третього і чет-
вертого підпункту 1 пункту 1 змін, затверджених цією постановою, який набирає чиннос-
ті з 1 січня 2021 року.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 23 вересня 2020 р. № 869

ЗМІНИ, 
що вносяться до Положення про Державну екологічну інспекцію України 

1. У пункті 4:
1) у підпункті 2:
у підпункті «а»: 
абзац п’ятий викласти в такій редакції:
«про моніторинг, звітність та верифікацію викидів парникових газів;»;
абзац шостий виключити;
підпункт «е» викласти в такій редакції:
«е) про охорону, використання та відтворення водних біоресурсів;»;
доповнити підпункт підпунктом «п» такого змісту:
«п) у сфері озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів;»;
2) доповнити пункт підпунктом 52 такого змісту: 
«52) вимагає затримання судна в установленому законом порядку;»;
3) підпункт 11 викласти в такій редакції:
«11) проводить у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон пере-

вірку дотримання вимог законодавства про радіаційну безпеку в разі виявлення органом 
(підрозділом) Держприкордонслужби транспортних засобів, вантажів та іншого майна з 
перевищенням допустимого рівня іонізуючого випромінювання та надає дозвіл або забо-
роняє пропуск через державний кордон транспортних засобів, вантажів та іншого майна 
за результатами такої перевірки;».

2. Пункт 10 викласти в такій редакції:
«10. Держекоінспекцію очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з 

посади Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства про державну службу.».
3. Пункт 13 викласти в такій редакції:
«13. Голова Держекоінспекції має заступників, у тому числі одного першого, які при-

значаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України відповідно до 
законодавства про державну службу.».

ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів України  

від 23 вересня 2020 р. № 869
ПЕРЕЛІК  

постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 березня 1995 р. № 198  

«Про здійснення екологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон» (ЗП 
України, 1995 р., № 6, ст. 143).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 р. № 704 «Про внесен-
ня змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань здійснення екологічного 
контролю в пунктах пропуску через державний кордон» (Офіційний вісник України, 1997 
р., число 28, с. 96).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. № 1429 «Про здійснення 
екологічного контролю у зоні діяльності митниць призначення та відправлення» (Офіцій-
ний вісник України, 2001 р., № 44, ст. 1977).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 р. № 1788  
«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 1995 р.  
№ 198» (Офіційний вісник України, 2002 р., № 1, ст. 12).

5. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. № 433 (Офіційний вісник 
України, 2002 р., № 14, ст. 743).

6. Пункт 1 змін, що вносяться до деяких постанов Кабінету Міністрів України, затвер-
джених постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2009 р. № 499 (Офіційний ві-
сник України, 2009 р., № 39, ст. 1300).

7. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 748 (Офіційний вісник Укра-
їни, 2013 р., № 82, ст. 3041).

8. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України щодо здійснен-
ня екологічного та радіологічного контролю, затверджених постановою Кабінету Міністрів 
України від 13 жовтня 2015 р. № 953 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 94, ст. 3205).

9. Пункт 2 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених поста-
новою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2018 р. № 455 (Офіційний вісник України, 
2018 р., № 49, ст. 1708).

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про застосування остаточних антидемпінгових 

заходів щодо імпорту в Україну сталевих кріплень 
походженням з Китайської Народної Республіки

Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від дем-
пінгового імпорту» (далі — Закон) згідно із заявою ПрАТ «Дружківський завод метале-
вих виробів» рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) від 
02.12.2019 № АД-434/2019/4411-03 порушено антидемпінгове розслідування щодо імпор-
ту в Україну сталевих кріплень походженням з Китайської Народної Республіки (далі — 
розслідування).

Зазначеним рішенням Комісії об’єктом розслідування встановлено товар, що має та-
кий опис: 

вироби з чорних металів, з різьбою, а саме: гвинти, болти та гайки, що класифікують-
ся за кодами 7318 15 69 90, 7318 15 81 90, 7318 15 89 90, 7318 15 90 90, 7318 16 91 90,  
7318 16 99 90 згідно з УКТЗЕД, походженням з Китайської Народної Республіки.

Проведення розслідування доручено Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сіль-
ського господарства України (далі — Міністерство). 

За результатами проведення розслідування встановлено, що національний товарови-
робник не виробляє деякі види сталевих кріплень, які входять до товару, визначеного рі-
шенням Комісії від 02.12.2019 № АД-434/2019/4411-03 об’єктом розслідування. 

У зв’язку з цим уточнено опис та класифікацію товару, що є об’єктом розслідуван-
ня (далі — товар):

вироби з чорних металів, з різьбою (гвинти, болти та гайки), а саме:
болти (гвинти) з шестигранним шліцом (внутрішнім шестигранником) діаметром від 

6 мм до 20 мм (включно), що класифікуються за кодом 7318 15 68 90 згідно з УКТЗЕД;
болти з шестигранною головкою діаметром від 6 мм до 30 мм (включно), що класифі-

куються за кодом 7318 15 82 90 згідно з УКТЗЕД;
болти з шестигранною головкою або шестигранною головкою та фланцем діаметром 

від 6 мм до 30 мм (включно), що класифікуються за кодом 7318 15 88 90 згідно з УКТЗЕД;
болти (гвинти) з квадратним підголовком або вусом, діаметром від 6 мм до 20 мм 

(включно), що класифікуються за кодом 7318 15 95 90 згідно з УКТЗЕД;
гайки шестигранні або шестигранні з фланцем діаметрами від 6 мм до 12 мм (включно), 

від 14 мм до 36 мм (включно), що класифікуються за кодами 7318 16 92 90, 7318 16 99 90 
згідно з УКТЗЕД.

Відповідно до Закону Комісія розглянула поданий Міністерством звіт та матеріали про 
результати проведення розслідування і дійшла таких висновків:

ПрАТ «Дружківський завод металевих виробів» є належним національним товарови-
робником у розумінні положень пункту 16 статті 1 Закону, оскільки його частка в загаль-
ному виробництві подібного товару в Україні становить понад 50 %;

товар, який виробляється національним товаровиробником, у розумінні положень 
пункту 26 статті 1 Закону є подібним до товару, що є об’єктом розслідування;

протягом періоду розслідування імпорт в Україну товару походженням з Китайської На-
родної Республіки здійснювався за демпінговими цінами. Установлені такі розміри дем-
пінгової маржі:

— для Haining Hisener Trade Co., Ltd. — 32,47 %;
— для Ningbo Jinding Fastening Piece Co., Ltd. — 38,37 %;
— для інших виробників-експортерів — 93,05 %;
метод, на підставі якого визначено демпінгову маржу, є обґрунтованим; 
за період дослідження відбулося зростання обсягів демпінгового імпорту товару похо-

дженням з Китайської Народної Республіки в абсолютних показниках — на 33,2 %, від-
носно споживання товару на внутрішньому ринку України — на 21,9 %, відносно загаль-
них обсягів виробництва товару в Україні — на 108,3 %;

демпінговий імпорт в Україну товару походженням з Китайської Народної Республіки 
впливав на ціни подібного товару національного товаровиробника, а саме не давав належ-
ної можливості зростанню цін національного товаровиробника з метою досягнення пози-
тивного рівня рентабельності. Середні ціни демпінгового імпорту товару протягом періоду 
дослідження були нижчими за середні ціни та собівартість продажу подібного товару на-
ціонального товаровиробника на внутрішньому ринку;

національному товаровиробникові заподіяно істотної шкоди, що підтверджується по-
гіршенням ряду фінансово-економічних показників за період дослідження, а саме: обся-
ги виробництва скоротилися на 40,1 %, обсяги виробничих потужностей зменшилися на 
33,2 %, рівень використання виробничих потужностей знизився на 10,3 %, знизився рі-
вень зайнятості на 11,7 %, знизився рівень продуктивності праці на 32,1 %, рівень запа-
сів товару на складах збільшився на 175,5 %, обсяг здійснених інвестицій зменшився на 
58,1 %, фінансовий результат від продажу товару на внутрішньому ринку зменшився на 
190,5 %, рівень рентабельності реалізації на внутрішньому ринку знизився на 308,3 %, рі-
вень ліквідності знизився на 26,0 %;

інші фактори не мали визначального впливу на стан національного товаровиробника;
між демпінговим імпортом в Україну товару походженням з Китайської Народної Рес-

публіки та заподіянням істотної шкоди національному товаровиробнику наявний причин-
но-наслідковий зв’язок;

національні інтереси України потребують застосування остаточних антидемпінгових за-
ходів.

Основні факти та висновки Міністерства в рамках проведення розслідування надіслано 
всім заінтересованим сторонам та забезпечено право надати коментарі.

Беручи до уваги зазначене та керуючись положеннями статті 16 Закону, Комісія при-
йняла рішення від 21.09.2020 № АД-465/2020/4411-03 «Про застосування остаточних ан-
тидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну сталевих кріплень походженням з Китай-
ської Народної Республіки», згідно з яким вирішила застосувати остаточні антидемпінго-
ві заходи щодо імпорту в Україну товару походженням з Китайської Народної Республі-
ки, що має такий опис:

вироби з чорних металів, з різьбою (гвинти, болти та гайки), а саме:
болти (гвинти) з шестигранним шліцом (внутрішнім шестигранником) діаметром від 

6 мм до 20 мм (включно), що класифікуються за кодом 7318 15 68 90 згідно з УКТЗЕД;
болти з шестигранною головкою діаметром від 6 мм до 30 мм (включно), що класифі-

куються за кодом 7318 15 82 90 згідно з УКТЗЕД;
болти з шестигранною головкою або шестигранною головкою та фланцем діаметром 

від 6 мм до 30 мм (включно), що класифікуються за кодом 7318 15 88 90 згідно з УКТЗЕД;
болти (гвинти) з квадратним підголовком або вусом, діаметром від 6 мм до 20 мм 

(включно), що класифікуються за кодом 7318 15 95 90 згідно з УКТЗЕД;
гайки шестигранні або шестигранні з фланцем діаметрами від 6 мм до 12 мм (включно), 

від 14 мм до 36 мм (включно), що класифікуються за кодами 7318 16 92 90, 7318 16 99 90 
згідно з УКТЗЕД.

Остаточні антидемпінгові заходи застосовуються щодо імпорту в Україну товару, що є 
об’єктом застосування остаточних антидемпінгових заходів, строком на п’ять років шля-
хом запровадження справляння остаточного антидемпінгового мита за ставками:

для Haining Hisener Trade Co., Ltd. (Китайська Народна Республіка, Чжецзян, Хайнін, 
Хайчжоу Джімдао, Будинок Цзинхуі, Вежа А, Блок 702), який є постачальником виробника 
Hisener Industrial Co., Ltd. (Китайська Народна Республіка, Чжецзян, Хайнін, м. Діньк’яо, с. 
Лянфенг, Міцзячанг, № 31) — 32,47 %;

для постачальника Ningbo Jinding Fastening Piece Co., Ltd. (Китайська Народна Респу-
бліка, пров. Чжецзян, м. Нінбо, р-н. Чженьхай, с. Цзюлунху, Сіцзінтан, вул. Сіхе, № 188) 
— 38,37 %;

для інших постачальників — 67,40 %.
Остаточне антидемпінгове мито справляється у відсотках до митної вартості товару, що 

є об’єктом застосування остаточних антидемпінгових заходів.
Сплата остаточного антидемпінгового мита здійснюється в готівковій чи безготівковій 

формі, або шляхом унесення суми мита на депозит, або оформлення відповідного борго-
вого зобов’язання, якщо інше не передбачено законодавством України.

Остаточне антидемпінгове мито стягується митними органами незалежно від сплати ін-
ших податків і зборів (обов’язкових платежів).

Застосування остаточних антидемпінгових заходів не повинно створювати перешкод 
для здійснення митного оформлення товару, що є об’єктом застосування остаточних ан-
тидемпінгових заходів.

Імпорт на митну територію України товару, що є об’єктом застосування остаточних ан-
тидемпінгових заходів, без сертифіката про походження або інших документів про по-
ходження товару, визначених міжнародними угодами про вільну торгівлю, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та у разі неможливості визначен-
ня його походження, здійснюється зі сплатою остаточного антидемпінгового мита за най-
вищою ставкою.

Рішення Комісії набирає чинності з 29 вересня 2020 року.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як обви-
нуваченого Півоварова Василя Степановича (останнє відоме місце реє-
страції: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Лисичанська, 5a/36), 
Друзя Дмитра Олександровича (останнє відоме місце реєстрації: Луган-
ська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, 10/191), Балабу Андрія 
Олександровича (останнє відоме місце реєстрації: Луганська область, 
м. Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, 23а/68) у судове засідання з розгля-
ду кримінальної справи №428/3174/20 за обвинуваченням Півоваро-
ва Василя Степановича, Друзя Дмитра Олександровича, Балаби Андрія 
Олександровича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 1 ст. 
263, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1  
ст. 438, ч. 2 ст. 260 КК України, яке відбудеться 02.10.2020 року об 11 
годині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська область,  
м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів,19.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого передбаче-
ні ст. 139 КПК України, а також ст. 323 КПК України. У разі відсутнос-
ті можливості прибути до суду у встановлений день та час обвинува-
чений зобов’язаний повідомити про неможливість з’явлення  до суду 
шляхом  подання заяви на адресу суду, в тому числі на офіційну елек-
тронну адресу суду: inbox@sdm.lg.court.gov.ua або на факс суду (06452) 
70-25-80.

Суддя Олійник В.Н.

Наказом Міністра оборони України від 21.09.2020 № 344 

прийнято рішення про ліквідацію Державної установи «Центр 

оборонних закупівель Міністерства оборони України», ЄДРПОУ 

26629250. Претензії кредиторів ДУ «Центр оборонних закупі-

вель Міністерства оборони України» приймаються за адресою: 

04070, місто Київ, вулиця Дегтярівська, будинок 13/24, протя-

гом двох місяців з дня опублікування оголошення. 

Розшукуються спадкоємці 
гр. КУНЬ Петра Степановича, 

18 березня 1953 року народження, померлого 05 липня 2020 року у м. Львові. 
Спадкоємцям, які мають намір прийняти спадщину після померлого Кунь Петра 
Степановича, необхідно звернутися у строк до 05 січня 2021 року у приміщення, 
що є робочим місцем приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального 
округу Стецьків О.О. за адресою: 79053, місто Львів, вулиця Айвазовського, 11.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
ПІДОЗРЮВАНОГО БОНДАРЧУКА СЕРГІЯ ВАСИЛЬОВИЧА

Національне антикорупційне бюро України, відповідно до вимог ст.ст. 
133, 135, 137 КПК України, викликає 01 жовтня 2020 року о 12:00 підозрю-
ваного Бондарчука Сергія Васильовича, 31.10.1971 р.н., зареєстрованого за 
адресою: м. Київ, вулиця Сабурова, 3-Б, 7, кв. 120 до детектива Національ-
ного бюро Ліпи О.П. (тел.: (044) 246-33-59) за адресою: м. Київ, вул. В. Су-
рикова, 3, каб. 422 для проведення слідчих та процесуальних дій у кримі-
нальному провадженні № 42014000000000640 від 19.07.2014 та допиту як 
підозрюваного. 

Наслідки неприбуття на виклик слідчого та поважні причини неприбуття 
особи на виклик передбачено ст. ст. 138-139 КПК України.

15 вересня 2020 року мною, приватним нотаріусом 
Бориспільського міського нотаріального округу Київ-
ської області, відкрита спадкова справа за № 19/2020 
після АНДРУШЕНКА Артура Олександровича, 12 черв-
ня 1977 року народження, який помер 26 березня 2020 
року в місті Олава, Республіка Польща.

Прошу всіх спадкоємців звертатися за адресою: Ки-
ївська область, місто Бориспіль, вулиця Європейська, 
будинок 7. Приватний нотаріус Бориспільського місь-
кого нотаріального округу Лазоренко Лідія Євгенівна.

Втрачений диплом  

бакалавра

КВ № 35520277 від 06 лю-

того 2009 р. на ім’я Дол-

боносової Олександри 

Миколаївни,

вважати недійсним. 
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 27 вЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +11 +16 +15 +20 Черкаська +10 +15 +15 +20

Житомирська +10 +15 +14 +19 Кіровоградська +11 +16 +18 +23
Чернігівська +11 +16 +15 +20 Полтавська +10 +15 +17 +22
Сумська +11 +16 +15 +20 Дніпропетровська +11 +16 +19 +24
Закарпатська +5 +10 +12 +17 Одеська +14 +19 +20 +25
Рівненська +10 +15 +12 +17 Миколаївська +12 +17 +20 +25
Львівська +9 +14 +11 +16 Херсонська +13 +18 +19 +24
Івано-Франківська +9 +14 +11 +16 Запорізька +12 +17 +19 +24
Волинська +9 +14 +11 +16 Харківська +10 +15 +18 +23
Хмельницька +10 +15 +12 +17 Донецька +12 +17 +20 +25
Чернівецька +10 +15 +12 +17 Луганська +11 +16 +19 +24
Тернопільська +10 +15 +12 +17 Крим +13 +18 +20 +25
Вінницька +10 +15 +15 +20 Київ +13 +15  +18 +20

Укргiдрометцентр

ПОГОДА НА ЗАВТРА
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11..16
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10..15

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ грозаІнформаційне повідомлення  
АТ «УКРСИББАНК»

АТ «УКРСИББАНК» (надалі — Банк) 
повідомляє про внесення до:

— Правил (договірних умов) спо-
живчого кредитування позичальни-
ків АТ «УКРСИББАНК» з можливіс-
тю відкриття та розрахунково-касово-
го обслуговування карткових (поточ-
них) рахунків  (далі — Правила), які 
розміщені для ознайомлення на сайті  
www.my.ukrsibbank.com та на ін-
формаційних стендах у примі-
щеннях установ Банку, та опублі-
ковані в газеті «Урядовий кур’єр»  
№ 105 від 09.06.2017 р. з усіма наступ-
ними змінами та доповненнями наступ-
них змін, а саме:

1. У зв’язку із запровадженням мож-
ливості надання кредитних коштів для 
подальшого їх спрямування Клієнтом 
на купівлю вживаного авто:

1.1. Перед підпунктом 5.1.1. пункту 
5.1. Розділу 5 Правил доповнити новим 
абзацом такого змісту:

«Для цілей пункту 5.1. під «тран-
спортним засобом» слід розуміти но-
вий транспортний засіб, який не був в 
користуванні/експлуатації, не має актів 
державної реєстрації уповноважених 
органів, у тому числі іноземних, які да-
ють право на його експлуатацію.»;

1.2. Після пункту 5.1. Розділу 5 Пра-
вил доповнити новим пунктом 5.2. та-
кого змісту:

«5.2. Загальні умови споживчого кре-
дитування на подальше придбання По-
зичальником вживаного транспортно-
го засобу за Договорами типу Б

Для цілей пункту 5.2. під «вживаним 
транспортним засобом» слід розумі-
ти вживаний транспортний засіб, який 
був в користуванні/експлуатації, має/
мав акти державної реєстрації уповно-
важених органів, у тому числі інозем-
них, які дають право на його експлуата-
цію, придатний для подальшого корис-
тування та щодо якого відсутні підста-
ви для заборони експлуатації. 

5.2.1. Банк надає споживчий кредит 
на умовах та порядку встановленим 
Кредитним договором та Правилами. 
Правовідносини за даним видом Кре-
дитного договору стосуються винятко-
во наданням Позичальнику споживчо-
го кредиту.

5.2.2. Позичальник отримує кредит 
та після отримання Кредиту самостійно 
укладає договори/угоди щодо виник-
нення у Позичальника права власності 
на вживаний транспортний засіб, укла-
дення договорів/угод страхування, за-
стави транспортного засобу, здійснює 

процедуру реєстрації (перереєстрації) 
транспортного засобу в уповноваже-
них органах. 

5.2.2.1. Укладення договорів/угод 
щодо виникнення права власності По-
зичальником на вживаний транспорт-
ний засіб, укладення договорів/угод 
страхування, застави транспортного 
засобу, його реєстрація (перереєстра-
ція) тощо не регулюється даними Пра-
вилами та Кредитним договором між 
Банком та Позичальником про надан-
ня кредиту, або іншим договором між 
Банком та Позичальником, а здійсню-
ються Позичальником за власною іні-
ціативою та від власного імені.

5.2.3. Банк надає кредит/здійснює 
фінансування виключно за умови:

— надання Позичальником досто-
вірних документів, що підтверджують 
надану ним під час укладення цього 
Договору інформацію щодо особи По-
зичальника, його матеріального стану, 
кредитної історії, ділової репутації та ін. 
відповідно до переліку, визначеного в 
Письмовому підтвердженні Банку про 
можливість надання кредиту або іншо-
му документі, наданому Банком Пози-
чальнику, що містить перелік необхід-
них документів для надання кредиту;

—  добросовісного підтвердження та 
виконання Клієнтом умови, що подаль-
ше спрямування/використання кредит-
них коштів, отриманих за Кредитним 
договором, буде спрямоване на при-
дбання транспортного засобу для задо-
волення власних потреб, не пов’язаних 
з підприємницькою діяльністю.

5.2.4. За користування кредитни-
ми коштами за кредитом понад вста-
новлений Кредитним договором тер-
мін процентна ставка встановлюється 
в розмірі, який зазначається в Кредит-
ному договорі. Такий розмір процент-
ної ставки застосовується до всієї про-
строченої суми кредиту за Кредитним 
договором та починає нараховуватись 
на прострочену суму кредиту з дати ви-
никнення прострочення,  а саме — з 
наступного дня після дня несплати або 
не повної сплати ануїтетного платежу, і 
нараховуються до моменту погашення 
такої заборгованості.

5.2.5. За невиконання або неналежне 
виконання зобов’язань за Кредитним 
договором Позичальник несе відпові-
дальність всім своїм майном в межах 
усіх зобов’язань за Кредитним догово-
ром відповідно до чинного законодав-
ства України.

5.2.5.1. За невиконання Позичальни-

ком зобов’язань за Кредитним догово-
ром Банк має право вимагати від По-
зичальника сплатити пеню в розмірі 
подвійної облікової ставки НБУ від су-
ми не сплаченого в строк грошового 
зобов’язання, але в будь-якому випад-
ку такий розмір пені або сукупна сума 
неустойки (пеня та/або штраф) не мо-
же перевищувати розмір, встановле-
ний чинним законодавством України на 
момент її нарахування.

5.2.5.2. У випадку невиконання або 
неналежного виконання Позичальни-
ком зобов’язання щодо погашення за-
боргованості по кредиту в строк більше 
ніж 90 днів з моменту виникнення про-
строченої заборгованості Позичальни-
ка за кредитом та/або відсотками за йо-
го користування Банк має право вима-
гати від Позичальника сплатити штраф 
у розмірі, передбаченому в Кредитно-
му договорі, але в будь-якому випадку 
такий розмір штрафу або сукупна сума 
неустойки (пеня та/або штраф) не мо-
же перевищувати розмір, встановле-
ний чинним законодавством України на 
момент його/її нарахування. 

5.2.6. Позичальник має право до-
строково погашати кредит в порядку, 
передбаченому пунктом 3. Розділу II 
цих Правил.

5.2.7. За умовами, передбаченими 
Кредитним договором між Банком та 
Позичальником, може бути встановле-
но, що Банком може застосовуватись 
зменшений розмір (сума) ануїтетного 
платежу та/або комісії та/або процентів 
до сплати Позичальником.»;

2. У зв’язку зі змінами, передбачени-
ми пунктом 1.2. цього Інформаційного 
Повідомлення, — змінити нумерацію 
підпунктів та пунктів 5.2. вважати від-
повідно підпунктами та пунктами 5.3.;

3. У зв’язку із кадровими змінами 
у Банку вважати Правила підписани-
ми  Заступником  Голови Правління АТ 
«УКРСИББАНК» — Начальником Юри-
дичного департаменту Полянчук О.В.

Датою публікації змін до Правил є 
публікація цього повідомлення в офі-
ційному друкованому виданні, а саме: 
26.09.2020 р.

Датою початку дії змін до Правил  є  
26.09.2020 р.

Заступник голови Правління -
Начальник Юридичного  

департаменту 
Полянчук О.В

Південно-західне міжобласне територіальне відділення Антимоно-

польного комітету України повідомляє, що адміністративною коле-

гією відділення 17.07.2020 року розпорядженням №72/22-рп/к роз-

почато розгляд справи №72/21-20 відносно ТОВ «ПРОФЕСІОНАЛ 

ПЛЮС» (ідентифікаційний код — 36751471), ПП «Науково-виробни-

ча фірма «КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код — 36346417).

Південно-західне міжобласне територіальне відділення Антимоно-

польного комітету України повідомляє, що адміністративною коле-

гією відділення 26.06.2020 року розпорядженням №72/21-рп/к роз-

почато розгляд справи №72/20-20 відносно ТОВ «ТОМ — ІнвестБуд» 

(ідентифікаційний код — 33282104), ТОВ «Західтернобуд» (ідентифі-

каційний код — 42029273).

Південно-західне міжобласне територіальне відділення Антимоно-

польного комітету України повідомляє, що адміністративною коле-

гією відділення 26.06.2020 року розпорядженням №72/20-рп/к роз-

почато розгляд справи №72/19-20 відносно ТОВ «Релакс-Компані» 

(ідентифікаційний код — 38203918), ТОВ «КУА «Ефективні інвести-

ції» (ідентифікаційний код — 34717659).

Південно-західне міжобласне територіальне відділення Антимо-
нопольного комітету України повідомляє, що 03.07.2020 року адмі-
ністративною колегією відділення прийнято рішення №72/25-р/к у 
справі №02-06/07-19 про порушення законодавства про захист еконо-
мічної конкуренції та накладення штрафу на ПП «ІБК «Дедал» (іден-
тифікаційний код — 35505111) у розмірі 14 983,00 (чотирнадцять ти-
сяч дев’ятсот вісімдесят три) гривні та ТОВ «АлТеКо» (ідентифіка-
ційний код — 36631296) у розмірі 29 966,00 (двадцять дев’ять тисяч 
дев’ятсот шістдесят шість) гривень.

Південно-західне міжобласне територіальне відділення Антимо-
нопольного комітету України повідомляє, що 26.06.2020 року адмі-
ністративною колегією відділення прийнято рішення №72/20-р/к у 
справі №02-06/24-19 про порушення законодавства про захист еконо-
мічної конкуренції та накладення штрафу на ТОВ «Торговий дім «АН-
ШАР» (ідентифікаційний код — 40764556) у розмірі 68 000,00 (шіст-
десят вісім тисяч) гривень та ТОВ «МІРОС ГРУП» (ідентифікаційний 
код — 41474495) у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

В провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває кримінальне проваджен-
ня, внесене 06 червня 2014 року до ЄРДР за № 12014100000000845 відносно Дьячен-
ка Геннадія Володимировича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 
ст. 191 КК України, та відносно Радика Івана Львовича, 20.03.1975 року народження, 
обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою від 25.11.2019 постановлено здійснювати  спеціальне судове проваджен-
ня стосовно обвинуваченого Дьяченка Геннадія Володимировича, 06.06.1967 р.н. 

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 10.12.2019 обвинувальний акт призна-
чено до судового розгляду  у даному  кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного Вищий антикорупційний суд викликає в судові за-
сідання  на 09 год. 00 хв. 02 жовтня 2020 року, 08 год. 15 хв. 12 жовтня 2020 року 
обвинуваченого Дьяченка Геннадія Володимировича, 06.06.1967 року народження, 
для розгляду вищезазначеного кримінального провадження (судове засідання від-
будеться  в приміщенні Вищого антикорупційного суду за адресою: м. Київ, вул. Хре-
щатик, 42-А).

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації за-
гальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним чи-
ном ознайомленим з її змістом.  

Головуючий суддя: Мойсак С.М. Судді: Крикливий В.В., Хамзін Т.Р.

Приватне акціонерне товариство «КИЇВСЬКИЙ 
РІЧКОВИЙ ПОРТ» повідомляє, що на території ПрАТ «КИ-
ЇВПОРТ» за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Лугова, 2, було 
виявлено безхазяйне нерухоме майно, а саме: судно, яке зовні 
та за технічними характеристиками має ознаки понтону при-
чального або дебаркадеру з габаритними розмірами довжина 
25 метрів та ширина 8 метрів.

Прохання можливих власників зазначеного майна звернути-
ся з підтверджуючими правовими документами на право влас-
ності до ПрАТ «КИЇВПОРТ» за адресою: м. Київ, вул. Електри-
ків, 12.

Втрачене посвідчення

учасника бойових дій серія ЮА № 045299 на ім’я Строган 

Олександр Михайлович, 

вважати недійсним.
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