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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 14 вересня 2021 року
USD 26.692 EUR 31.4472 RUB 3.6623 / AU 47755.99 AG 630.48 PT 25507.68 PD 57527.4

за 1 долар США за 1 євро за 10 рублів за 1 тройську унцію

Головний державний санітарний лікар про відсутність 
нових штамів і прогнозів щодо складнішого перебігу 
сезонної хвороби

Карантинна 
постанова зазнає змін

ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ. За останній тиждень кількість нових випад-
ків COVID-19 зросла на 6 тисяч, а кількість госпіталізацій — на 1,5 
тисячі. Високі темпи захворюваності в Чернівецькій, Волинській, 
Львівській, Тернопільській областях, де швидко зростає заванта-
женість ліжок із киснем, а кількість госпіталізацій за тиждень збіль-
шилася на 60%. 

«Надзвичайно важливо прискорити темпи вакцинації вчителів 
та інших працівників закладів освіти. Профільні міністерства ма-
ють активно опрацювати цю тему з регіонами, адже вже найближ-
чим часом країна перейде до «жовтої» зони», — цитує  департа-
мент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів слова Прем’єр-
міністра Дениса Шмигаля під час селекторної наради щодо запо-
бігання поширенню хвороби COVID-19. Обговорено ключові зміни 
до постанови уряду №1236 «Про встановлення карантину та за-
провадження обмежувальних протиепідемічних заходів із метою 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». Но-
вовведення буде ухвалено найближчим часом. 

ІГОР КУЗІН: 

ЦИФРА ДНЯ

72 000 
одиниць продукції, що не відповідала 

встановленим вимогам, виявила 
Держпродспоживслужба за 8 місяців 

року. Це електричне, електронне  та 
радіообладнання, іграшки, взуття

«У 2021—2022 роках 
очікується такий 
самий епідемічний 

сезон грипу, як і торік. 
Циркулюватимуть 

штами B/Washington, 
H1N1 та H3N2».

Світовий банк  
допомагає Україні 
будувати краще майбутнє

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ. Сторони підписали критично 
важливі угоди у сферах енергетики та освіти

2

3  5 
АГРОПЕРСПЕКТИВА

Заробляти на переробці сміття, 
що накопичується вздовж 
берегів річок, можуть навчити в 
Нижньоворітській територіальній  
громаді на Закарпатті

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Про те, як на Полтавщині за 
підтримки держави та обласної влади 
розвивають садівництво  і ягідництво, 
«Урядовому кур’єру» розповів голова 
галузевої асоціації Віталій Цінченко

ЦИТАТА ДНЯ

Майбутнє за воднем: чи застовпимо нішу?
НАУКА І ПРАКТИКА. Україна може стати значущим його виробником і вдало експортувати  
цей товар за кордон

Олег ГРОМОВ, 
«Урядовий кур’єр»

Згідно з Указом Президента 
України Володимира Зелен-

ського №452 від 28 серпня 2021 
року, до кінця року уряд має 
схвалити водневу стратегію на-

шої країни та затвердити план 
заходів щодо її виконання.

Як неодноразово заявляв го-
лова правління «Нафтогазу 
України» Юрій Вітренко, у на-
шої держави великий потенці-
ал для виробництва так звано-
го зеленого водню, також мож-

ливості чималого його експорту 
за кордон.

«Урядовий кур’єр» вирішив 
розібратися, чи так це насправ-
ді та що може дати розвиток ви-
робництва водню Україні? 

Що таке водень і чому він та-
кий важливий у сучасному роз-

витку світової та вітчизняної 
економік?

Водень у вільному стані в при-
роді не зустрічається, тому, як 
зазначають експерти, він не 
пряме джерело енергії, а енерго-
носій. Але виробляє так звану хі-
мічну енергію. 

У звіті Міжнародного енерге-
тичного товариства (МЕА) зна-
ходимо цікаву інформацію, що 
водень нині перебуває в центрі 
уваги урядів різних країн, які 
виробляють свої націо-
нальні стратегії його роз-
витку. 4
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У присутності Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля й віцепрезидента Світового банку у справах регіону Європи  
та Центральної Азії Анни Б’єрде було укладено дві важливі для України угоди



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua6 

документи   
ПОВІДОМЛЕННЯ 

про застосування остаточних 
антидемпінгових заходів щодо імпорту  

в Україну цементу походженням з Турецької 
Республіки

Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від 
демпінгового імпорту» (далі — Закон) за скаргою ПрАТ «Дікергофф Цемент Укра-
їна», ПрАТ «Кривий Ріг Цемент», ПрАТ «Миколаївцемент», ПАТ «Подільський це-
мент» та ТОВ «Цемент», підтриманою ПрАТ «Івано-Франківськцемент», рішенням 
Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) від 02.09.2020 № АД-
463/2020/4411-03 порушено антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну 
цементу походженням з Турецької Республіки (далі — розслідування).

Згідно з зазначеним рішенням Комісії об’єктом розслідування встановлено товар 
походженням з Турецької Республіки, що має такий опис:

цемент, зокрема, клінкери цементні та портландцемент, що класифікуються за та-
кими кодами УКТ ЗЕД: 2523 10 00 00, 2523 21 00 00, 2523 29 00 00.

У рамках проведення розслідування Міністерство економіки України (далі — Мі-
ністерство) не встановило наявності виробництва в Україні товару, подібного до 
цементу білого походженням з Турецької Республіки, що класифікується згідно з 
УКТ ЗЕД за кодом 2523 21 00 00.

Як наслідок, уточнено опис товару, що був об’єктом розслідування, а саме:
клінкери цементні та портландцемент, що класифікуються згідно з УКТ ЗЕД за ко-

дами 2523 10 00 00 та 2523 29 00 00 (далі — товар).
Країною походження товару є Турецька Республіка.
Факти щодо наявності та величини шкоди, що заподіюється національному то-

варовиробнику, встановлювались за період дослідження: 01.01.2017 — 30.06.2020.
Факти щодо наявності та величини демпінгу при імпорті в Україну товару встанов-

лювались за період розслідування: 01.07.2019 — 30.06.2020.
Відповідно до Закону Комісія розглянула подані Міністерством звіт та матеріали 

про результати проведення розслідування та встановила таке:
товар, що виробляється національним товаровиробником, у розумінні положень 

пункту 26 статті 1 Закону, є подібним до товару, що є об’єктом розслідування;
ПрАТ «Дікергофф Цемент Україна», ПрАТ «Кривий Ріг Цемент», ПрАТ «Микола-

ївцемент», ПрАТ «Івано-Франківськцемент» та ПАТ «Подільський Цемент» є належ-
ним національним товаровиробником, у розумінні положень пункту 16 статті 1 і стат-
ті 11 Закону, оскільки їх частка в загальному виробництві подібного товару в Украї-
ні становила понад 50 %. Відповідно до пункту 1 частини першої статті 11 Закону по-
казники ТОВ «Цемент» не враховувалися під час визначення національного товаро-
виробника;

протягом періоду розслідування імпорт в Україну товару походженням з Турець-
кої Республіки здійснювався за демпінговими цінами. Відповідно до положень стат-
ті 30 Закону та з огляду на участь у розслідуванні значної кількості іноземних екс-
портерів, дослідження фактів наявності демпінгового імпорту було обмежено тими 
експортерами, які здійснювали найбільші обсяги експорту в Україну товару протягом 
періоду розслідування. Для інших експортерів, які належним чином співпрацювали 
у рамках проведення розслідування, відповідно до положень частини сьомої статті 
16 Закону демпінгова маржа встановлювалася на рівні середньозваженої величини 
індивідуальної демпінгової маржі, розрахованої для експортерів з найбільшими об-
сягами експорту. Демпінгова маржа для експортерів, які здійснювали найбільші об-
сяги експорту в Україну товару протягом періоду розслідування, визначалась шля-
хом справедливого порівняння нормальної вартості та експортної ціни товару у роз-
різі окремих його різновидів. У випадках, коли не мав місце продаж подібного това-
ру у звичайних торговельних операціях або коли цей продаж був незначним, нор-
мальна вартість визначалась відповідно до частини п’ятої статті 7 Закону. Зроблено 
позитивний висновок щодо обґрунтованості методу, на підставі якого було визначе-
но демпінгову маржу;

протягом періоду дослідження національний товаровиробник перебував у фазі 
відновлення від істотної шкоди, заподіяної попереднім демпінговим імпортом з Ро-
сійської Федерації, Республіки Білорусь та Республіки Молдова. Однак вплив дем-
пінгового імпорту походженням з Турецької Республіки завадив його повноцінно-
му відновленню;

існує загроза заподіяння істотної шкоди національному товаровиробнику, про що 
вказують значний темп приросту обсягів демпінгового імпорту в Україну товару похо-
дженням з Турецької Республіки, значні обсяги незадіяних виробничих потужностей 
у Турецькій Республіці, які більш ніж у 5,5 раза перевищують обсяги видимого спо-
живання в Україні, зменшення рівня внутрішнього споживання в Турецькій Республі-
ці на 33,88 % та переорієнтація турецьких виробників на експортні ринки (зростання 
у 2,8 раза), у тому числі, на ринок України;

наявний причинно-наслідковий зв’язок між демпінговим імпортом в Україну това-
ру походженням з Турецької Республіки та загрозою заподіяння істотної шкоди наці-
ональному товаровиробнику з огляду на те, що:

обсяги демпінгового імпорту в Україну товару походженням з Турецької Респу-
бліки за період дослідження зросли в абсолютних показниках на 184,58 %, відносно 
споживання подібного товару на внутрішньому ринку України — на 182,10 %, віднос-
но загальних обсягів виробництва подібного товару в Україні — на 182,79 %;

демпінговий імпорт в Україну товару походженням з Турецької Республіки здій-
снювався за цінами, що були нижчими як за ціни продажу подібного товару націо-
нального товаровиробника на внутрішньому ринку України, так і за його собівартість;

інші фактори, внаслідок одночасної дії яких може заподіюватися шкода, не мали 
визначального впливу на стан національного товаровиробника;

національні інтереси України потребують застосування остаточних антидемпінго-
вих заходів.

У ході проведення антидемпінгового розслідування інформація Sanko Dış Ticaret 
A.Ş., зазначена у відповіді на запитальник для іноземного виробника і/або експорте-
ра, зокрема щодо загальних, торгових, адміністративних витрат та прибутку, не була 
врахована, оскільки була визнана неповною та такою, що не давала можливості Мі-
ністерству зробити точні висновки щодо експортної ціни. Відповідно до вимог статті 
31 Закону заінтересовану сторону було поінформовано про причини відхилення за-
значеної інформації та надано можливість надати додаткові коментарі. Подані Sanko 
Dış Ticaret A.Ş. додаткові коментарі були недостатніми для зміни відповідних висно-
вків Міністерства.

Основні факти та висновки Міністерства в рамках проведення розслідування наді-
слано всім заінтересованим сторонам та надано можливість надати коментарі.

Коментарі заінтересованих сторін не містили достатньо суттєвих та обґрунтованих 
аргументів і фактів, що могли б вплинути на зміну висновків, зроблених щодо наяв-
ності факту демпінгу, загрози заподіяння істотної шкоди національному товарови-
робнику та причинно-наслідкового зв’язку між ними.

Пропозиції добровільних письмових зобов’язань від Bartın Çimento Sanayi 
ve Ticaret Anonim Şirketi, Sanko Dis Ticaret A.Ş., VEZIRHAN ÇIMENTO 
MADENCILIK SANAYI VE TICARET A. Ş. та OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. 
про перегляд їх цін визнано незадовільними, оскільки вони не забезпечують ліквіда-
ції впливу демпінгу, який заподіює шкоду, а також з огляду на невідповідність їх при-
йняття національним інтересам України.

Пропозиції добровільних письмових зобов’язань від Adoçim Çimento Beton 
Sanayi ve Ticaret A. Ş., KAVÇİM ÇİMENTO SANAYİ VE TİC. A. Ş., ASKALE 
CIMENTO PAZARLAMA SANAYI VE TICARET A. Ş. та BURSA ÇIMENTO 
FABRIKASI A. Ş. про перегляд їх цін є неприйнятними з огляду на невідповідність 
їх прийняття національним інтересам України.

Беручи до уваги зазначене та керуючись положеннями статті 16 Закону, Комісія 
прийняла рішення від 27.08.2021 № АД-499/2021/4411-03 «Про застосування оста-
точних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну цементу походженням з Ту-
рецької Республіки», згідно з яким вирішила застосувати остаточні антидемпінго-
ві заходи щодо імпорту в Україну товару походженням з Турецької Республіки, що 
має такий опис:

клінкери цементні та портландцемент, що класифікуються згідно з УКТЗЕД за ко-
дами 2523 10 00 00 та 2523 29 00 00.

Остаточні антидемпінгові заходи застосовуються строком на п’ять років шляхом 
запровадження справляння остаточного антидемпінгового мита за ставкою:

для виробника-експортера Adoçim Çimento Beton Sanayi ve Ticaret A. Ş. 
(Dereboyu Cad. Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1 Kat:13 Maslak / İstanbul, 
Turkey) — 40,73 %;

для виробника-експортера Bartın Çimento Sanayi ve Ticaret A. Ş. (Gölbucağı 
Mahallesi, 114. Cadde, No: 72/8 74200 Bartın, Turkey) — 32,64 %;

для експортера Sanko Dış Ticaret A. Ş. (Burak Mah. Sani Konukoğlu Bulvarı 
No:223 Şehitkamil, Gaziantep / Turkey) стосовно експорту товару виробника 
Bartın Çimento Sanayi ve Ticaret A. Ş. (Gölbucağı Mahallesi, 114. Cadde, No: 72/8 
74200 Bartın, Turkey) — 32,64 %;

для виробника-експортера AKÇANSA Çimento Sanayi ve Ticaret A. Ş. (Barbaros 
Mah., Kardelen Sok., No:2 D. 124-125, Palladium Tower, Ataşehir, İstanbul/Turkey) 
— 36,91 %;

для виробника-експортера KAVÇİM ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A. Ş. 
(Bekdemir Mah.Yukarı Bekdemir Sok. No: 53-1 Kavak-Samsun, Turkey) — 36,91 %;

для експортера ASKALE CIMENTO PAZARLAMA SANAYI VE TICARET A. 
Ş. (Yeşilova Mah. Trabzon Yolu 3.Km Aşkale / Erzurum / Turkey) стосовно експор-
ту товару виробника KAVÇİM ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A. Ş. (Bekdemir 
Mah.Yukarı Bekdemir Sok. No: 53-1 Kavak-Samsun, Turkey) — 36,91 %;

для виробника-експортера BURSA ÇIMENTO FABRIKASI A. Ş. (Yeni Mahalle 
Uludağ Caddesi No:170 Kestel / Bursa) — 36,91 %;

для виробника-експортера ÇIMSA Çimento Sanayi ve Ticaret A. Ş. 
(Küçükbakkalköy Mahallesi, Kayışdağı Caddesi, No:1/90, 34750 Ataşehir/Istanbul, 
Turkey) — 36,91 %;

для виробника-експортера VEZIRHAN ÇIMENTO MADENCILIK SANAYI VE 
TICARET A. Ş. (Minareliçavus OSB Mahallesi, N.113 Sk. No:17/_Nilüfer / Bursa / 
Turkey) — 36,91 %;

для виробника-експортера OYAK Çimento Fabrikaları A. Ş. (Çukurambar 
Mahallesi 1480 Sokak No:2A/55 Çankaya Ankara) — 36,91 %;

для інших виробників та експортерів — 50,54 %.
Виробник-експортер має бути одночасно виробником, експортером товару та сто-

роною зовнішньоекономічного контракту, укладеного з резидентами України на по-
ставку товарів в Україну.

Експортер (стосовно експорту товару виробника) має бути одночасно експорте-
ром товару та стороною зовнішньоекономічного контракту, укладеного з резидента-
ми України на поставку товарів в Україну.

Остаточне антидемпінгове мито справляється у відсотках до митної вартості то-
вару.

Сплата остаточного антидемпінгового мита здійснюється в готівковій чи безготів-
ковій формі, або шляхом унесення суми мита на депозит, або оформлення відповід-
ного боргового зобов’язання, якщо інше не передбачено законодавством України.

Остаточне антидемпінгове мито стягується митними органами України незалежно 
від сплати інших податків і зборів (обов’язкових платежів)

Застосування остаточних антидемпінгових заходів не повинно створювати пере-
шкод для здійснення митного оформлення товару.

Імпорт на митну територію України товару, що є об’єктом застосування антидем-
пінгових заходів, без сертифіката про походження або інших документів про похо-
дження товару, визначених міжнародними угодами про вільну торгівлю, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та в разі неможливості визна-
чення його походження здійснюється зі  сплатою остаточного антидемпінгового ми-
та за найвищою ставкою.

Рішення Комісії набирає чинності через 30 днів з дня опублікування цього пові-
домлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про застосування спеціальних заходів  

щодо імпорту в Україну проводів незалежно 
від країни походження та експорту

Відповідно до Закону України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпор-
ту в Україну» (далі — Закон) за заявою публічного акціонерного товариства «ОДЕСЬ-
КИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД «ОДЕСКАБЕЛЬ» та публічного акціонерного товариства 
«ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ» (далі — Заява) рішенням Міжвідомчої комісії з міжнарод-
ної торгівлі (далі — Комісія) від 24.07.2020 № СП-458/2020/4411-03  порушено спе-
ціальне розслідування щодо імпорту в Україну проводів незалежно від країни похо-
дження та експорту. 

Зазначеним рішенням Комісії об’єктом розслідування встановлено: 
проводи ізольовані, кабелі та інші ізольовані електричні провідники без 

з’єднувальних деталей; кабелі волоконно-оптичнi, складені з волокон з інди-
відуальними оболонками, що можуть класифікуватись згідно з УКТЗЕД за ко-
дами 8544 49 20 00, 8544 49 91 00, 8544 60 10 10, 8544 60 10 98, 8544 60 90 10,  
8544 60 90 90, 8544 70 00 10, 8544 70 00 90.

Період розслідування становить 01.01.2017 — 30.06.2020, до якого входять на-
ступні річні періоди:  

1-й період: 01.01.2017 — 31.12.2017;
2-й період: 01.01.2018 — 31.12.2018;
3-й період: 01.01.2019 — 31.12.2019;
4-й період: 01.07.2019 — 30.06.2020.
Відповідно до Закону Комісія розглянула подані Мінекономіки звіт та матеріали 

про результати спеціального розслідування щодо імпорту в Україну проводів неза-
лежно від країни походження та експорту, та за результатами розгляду встановила:

Публічне акціонерне товариство «ОДЕСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД «ОДЕСКА-
БЕЛЬ» та публічне акціонерне товариство «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ»  (далі — Заяв-
ник) є належним національним товаровиробником у розумінні пункту 11 статті 1 За-
кону, оскільки його частка в загальному виробництві товару в Україні за період роз-
слідування становила понад 50 %;

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, національно-

го товаровиробника, а також розрахункових даних, було проведено дослідження об-
сягів імпорту в Україну товару, що є об’єктом розслідування в абсолютних показни-
ках, а також відносно виробництва та споживання товару в Україні.

Водночас слід зазначити, що обсяги імпорту в Україну товару, що є об’єктом роз-
слідування, відрізняються від даних національного товаровиробника, наданих у Зая-
ві. Така різниця пов’язана з тим, що Мінекономіки брало до уваги обсяги імпорту ви-
ключно товару, що є об’єктом розгляду, за його описом на підставі детальних даних 
митної статистики Держмитслужби. 

На виконання двосторонніх та міжнародних домовленостей не враховувались об-
сяги імпорту з ряду країн, які слід виключити з-під дії можливих спеціальних захис-
них заходів.

Разом з цим, Мінекономіки не враховувало обсяги імпорту товару, які здійснюва-
лись вітчизняними підприємствами, з метою об’єктивного дослідження факту зрос-
тання імпорту в Україну, що може заподіювати значну шкоду або загрожувати запо-
діянням значної шкоди національному товаровиробнику.

Відповідно до даних митної статистики Мінекономіки встановлено, що протягом 
періоду розслідування зросли: 

обсяги імпорту на 128,84 %;
частка імпорту у загальному виробництві в Україні на 180,42 %,  у споживанні на 

74,79 %.

Щодо наявності непередбачуваних обставин
Відповідно до статті XIX ГАТТ 1994 досліджено непередбачувані обставини, які 

призвели до значного збільшення обсягів імпорту товару, що завдало значної шкоди 
національному товаровиробнику.

Зростання імпорту товару в Україну було обумовлено такими непередбаченими 
обставинами, як зростання виробництва, збільшення складських залишків та експор-
ту товару з Китайської Народної Республіки, загостренням торгової напруженості між 
Китаєм та США, спад попиту в Республіці Білорусь, світовими тенденціями розвитку 
галузі відновлюваної енергетики та впровадження технології 4G.

В результаті сукупності факторів іноземні виробники почали переорієнтовувати 
свої ринки збуту, що, безпосередньо, вплинуло на обсяги імпорту товару в Україну.

Таким чином є підстави стверджувати про наявність фактів, щодо ймовірного не-
передбачуваного, 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 наявності факту заподіяння значної шкоди національному това-
ровиробнику

Аналіз стану на внутрішньому ринку національного виробника свідчить про не-
стабільну його позицію на ринку. Впродовж першого-третього періодів спостеріга-
ється деяке покращення соціально-економічних показників Заявника. Проте, в умо-
вах значно зростаючого імпорту та зростання його частки, в останньому річному пе-
ріоді до попереднього погіршився ряд показників діяльності національного товаро-
виробника: 

- обсяги виробництва скоротились в останньому періоді на 7,28 %;
- обсяги продажу на внутрішній ринок зменшились на 8,57 %; 
- прибуток від продажу подібного товару на внутрішній ринок скоротився на  

38,85 % (у гривневому еквіваленті) та на 37,98 % (у доларовому еквіваленті);
- ціни продажу подібного товару на внутрішньому ринку знизились на 9,17 %, при 

зростанні собівартості на 3,03 %; 
-  показник рентабельності зменшився  на 30,77 %;
-  рівень продуктивності праці скоротився на 6,20 %;
- запаси на складах на кінець періоду збільшились на 3,16 % (на 29,02 % за пе-

ріод розслідування);
- коефіцієнт поточної ліквідності погіршився на 5,09 % (на 35,21 % за період роз-

слідування);
- рівень зайнятості зменшився на  1,12 %;
- сума сплачених податків та зборів у бюджети усіх рівнів скоротилась на  

16,25 %.

Повідомляю спадкоємців, що відкрилась спадщина щодо майна 
померлої 21 лютого 2021 року Шірмовської Ніни Степанівни, 29 верес-
ня 1935 року народження, що на момент смерті мешкала за адресою: 
м. Харків, вул. Паращука Юрія (вулиця Івана Минайленко — колиш-
ня), буд. № 7, кв. 177. Мною, Лантьєвою Вірою Валентинівною, при-
ватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Хар-
ківської області, заведено спадкову справу за № 30/2021 від 16 серп-
ня 2021 року. Спадкоємці можуть звертатись до нотаріуса за адресою:  
м. Харків, просп. Московський, буд. 196/1, кв. 26, тел. (057) 762 75 31.

Втрачене свідоцтво на право власності серія САЕ №806664, вида-
не Головним управлінням житлового забезпечення (Київська міська 
державна адміністрація) від 11.10.2012р. на ім’я Ходико Ніни Тимофі-
ївни за адресою: м. Київ, вул. Є. Чавдар, 6, кв. 66, вважати недійсним.

Після смерті Полохало Ігоря Михайловича, 1951 р.н., 
відкрито спадкову справу. Спадкоємцям звертатися до нотаріуса 

Сергієнко Н.В. за адресою: м. Харків, вул. Гіршмана, буд. 4, 
протягом 30-ти днів від публікації оголошення.

Втрачений договір дарування 3-986 від 28.08.2010 р. на квартиру 
за адресою: м. Київ, вул. Володимиро-Либідська, буд.16, кв. 23, виданий 

Київською державною нотаріальною конторою №2 на ім’я Сабадаш 
Крістіни Тарасівни, номер запису 2523 в книзі 25-224, вважати недійсним.

Втрачене службове посвідчення 04.09.2021 року КС№ 004143 

полковника Замана Наталії Олександрівни, видане Державною 

Прикордонною службою 04.02.2019 року, вважати недійсним.

ОгОЛОШЕННЯ

Сукупна оцінка наведених факторів дає підстави зробити висновок щодо наявнос-
ті факту заподіяння значної шкоди національному товаровиробникові.

Щодо наявності причинно-наслідкового зв’язку
Протягом періоду розслідування обсяги імпорту товару в Україну демонструють 

значне зростання, яке є достатньо раптовим, різким та нещодавнім для заподіяння 
значної шкоди національному товаровиробнику. 

Так, обсяг імпорту товару в Україну щороку зростав і загалом збільшився у чет-
вертому річному періоді на 128,84 %. 

Тенденції зростання за період розслідування обсягів імпорту корелюються із тен-
денціями зростання їх частки в споживанні (на 74,79 %) та у виробництві товару в 
Україні (на 180,42 %). Дана тенденція відбувається при одночасному зростанні обся-
гів споживання товару в Україні на 30,92 % та зменшенні частки Заявника у спожи-
ванні майже на 8%.

Одночасно, в останньому періоді відносно попереднього прослідковується значно 
більше зниження ціни імпорту стосовно ціни подібного товару в Україні.

Аналіз стану на внутрішньому ринку національного виробника свідчить про неста-
більну його позицію на ринку. Впродовж першого-третього періодів спостерігається 
деяке покращення соціально-економічних показників Заявника. Проте в умовах зна-
чно зростаючого імпорту та зростання його частки, в останньому річному періоді до 
попереднього погіршився ряд показників діяльності національного товаровиробни-
ка: обсяги виробництва, рівень використання виробничих потужностей, обсяг про-
дажу на внутрішньому ринку та частка ринку, коефіцієнт ліквідності, фінансовий ре-
зультат, сплачені податки, зайнятість тощо.

Щодо відповідності застосування спеціальних заходів національним 
інтересам України

Інтереси національного товаровиробника
На переконання національного товаровиробника, незастосування спеціальних за-

ходів загрожує призвести до закриття/банкрутства національного товаровиробника, 
що значно збільшить залежність України від імпортної продукції, зменшить надхо-
дження до державного бюджету та місцевих бюджетів, та збільшить бюджетні ви-
трати на забезпечення соціального захисту безробітних.

Економічні збитки, завдані українським товаровиробникам, незворотньо призве-
дуть до негативних наслідків для національних суміжних галузей (будівництво, енер-
гетика, телекомунікація). І все це може стати додатковим негативним чинником зрос-
тання соціальної напруги у регіонах.

Національний товаровиробник наголошує, що застосування спеціальних заходів 
дозволить захистити підприємства галузі від зростаючого імпорту, що є проявом не-
добросовісної конкуренції та загрожує завдати ще більшої шкоди національному то-
варовиробнику.

Інтереси споживачів
На переконання національного виробника застосування спеціальних заходів від-

повідатиме інтересам споживачів. У даний час потужності національного товарови-
робника, за умови достатнього завантаження можуть повністю задовольнити потре-
би України, навіть враховуючи можливе збільшення такої потреби у майбутньому. 
Більше того, якість товару, що випускається в Україні національним товаровироб-
ником, відповідає світовим стандартам, тобто інтереси українських споживачів по-
вністю захищені.

У разі запровадження спеціальних заходів національний товаровиробник зможе 
створити конкурентну сировинну базу, яка допоможе йому усунути серйозну шкоду, 
заподіяну значним імпортом та адаптуватись до умов конкуренції.

Крім того, кожне окреме підприємство національного товаровиробника планує 
окремо запровадити низку інвестиційних проектів для модернізації та покращення 
виробництва товару.

Міжнародні економічні інтереси України та усунення впливу диспропорції у тор-
гівлі.

Застосування спеціальних заходів стосовно зростаючого імпорту, який запо-
діює значну шкоду національному товаровиробнику не суперечить міжнародним 
зобов’язанням, узятим Україною.

Застосування спеціальних заходів позитивно вплине на відновлення конкуренції 
на внутрішньому ринку України та призведе до усунення негативного впливу диспро-
порції в торгівлі.

Беручи до уваги зазначене та керуючись положеннями статей 16, 17 Закону, Комі-
сія прийняла рішення від 23.04.2021 № СП-491/2021/4411-03, яким вирішила засто-
сувати спеціальні заходи щодо імпорту в Україну товару незалежно від країни похо-
дження та експорту, що має такий опис:

проводи ізольовані, кабелі та інші ізольовані електричні провідники без 
з’єднувальних деталей; кабелі волоконно-оптичнi, складені з волокон з індивідуаль-
ними оболонками, що класифікуються згідно з УКТЗЕД за кодами 8544 49 20 00, 
8544 49 91 00, 8544 60 10 10, 8544 60 10 98, 8544 60 90 10, 8544 60 90 90, 8544 70 
00 10, 8544 70 00 90.

Спеціальні заходи застосовано строком на 3 роки шляхом запровадження спеці-
ального мита у розмірі: 

з дня застосування спеціальних заходів — 23,5%;
через 12 місяців із дня застосування спеціальних заходів — 22,3%;
через 24 місяці з дня застосування спеціальних заходів — 21,2%.
Дія спеціальних заходів не поширюється на імпорт в Україну товару походжен-

ням з таких країн: Республіка Ісландія, Князівство Ліхтенштейн, Королівство Нор-
вегія, Швейцарська Конфедерація, Чорногорія, Азербайджанська Республіка, Рес-
публіка Вірменія, Республіка Казахстан, Киргизька Республіка, Республіка Молдова, 
Республіка Узбекистан, Республіка Таджикистан, Туркменістан, Ісламська Республі-
ка Афганістан, Ангола, Бангладеш, Бенін, Бутан, Буркіна-Фасо, Бурунді, Камбоджа, 
Центральноафриканська Республіка, Чад, Союз Коморських Островів, Демократична 
Республіка Конго, Джибуті, Держава Еритрея, Федеративна Демократична Республі-
ка Ефіопія, Гамбія, Гвінея, Гвінея-Бісау, Гаїті, Республіка Кірибаті, Лаоська Народно-
Демократична Республіка, Королівство Лесото, Республіка Ліберія, Мадагаскар, Ма-
лаві, Малі, Мавританія, Мозамбік, М’янма, Непал, Нігер, Руанда, Демократична Рес-
публіка Сан-Томе і Принсіпі, Сенегал, Сьєрра-Леоне, Соломонові Острови, Федера-
тивна Республіка Сомалі, Республіка Південний Судан, Республіка Судан, Демокра-
тична Республіка Східний Тимор, Того, Тувалу, Уганда, Об’єднана Республіка Танза-
нія, Єменська Республіка, Замбія, Федеративна Республіка Бразилія, Мексиканські 
Сполучені Штати, Республіка Індонезія.

Рішення Комісії від 23.04.2021 № СП-491/2021/4411-03 набирає чинності через 30 
днів з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі
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Розцінки вартості одиниці ефірного часу
на телевізійному каналі «1+1» 

для розміщення матеріалів передвиборної агітації 
під час виборчого процесу позачергових виборів  

депутатів міських рад, позачергових виборів  
сільських, селищних, міських голів  

31 жовтня 2021 року
(вартість розміщення 1 секунди (без ПДВ))

Проміжок часу Робочі дні Вихідні дні
06:00:00 - 07:00:00 402 грн. 340 грн.
07:00:00 - 08:00:00 1 598 грн. 718 грн.
08:00:00 - 09:00:00 1 500 грн. 1 058 грн.
09:00:00 - 10:00:00 1 037 грн. 933 грн.
10:00:00 - 11:00:00 1 353 грн. 1 160 грн.
11:00:00 - 12:00:00 1 543 грн. 1 467 грн.
12:00:00 - 13:00:00 1 473 грн. 1 657 грн.
13:00:00 - 14:00:00 1 557 грн. 1 782 грн.
14:00:00 - 15:00:00 1 630 грн. 1 680 грн.
15:00:00 - 16:00:00 1 682 грн. 1 710 грн.
16:00:00 - 17:00:00 1 587 грн. 1 693 грн.
17:00:00 - 18:00:00 3 153 грн. 2 317 грн.
18:00:00 - 19:00:00 3 407 грн. 2 630 грн.
19:00:00 - 20:00:00 4 138 грн. 2 872 грн.
20:00:00 - 21:00:00 4 853 грн. 4 813 грн.
21:00:00 - 22:00:00 4 952 грн. 5 773 грн.
22:00:00 - 23:00:00 3 663 грн. 5 693 грн.
23:00:00 - 24:00:00 2 278 грн. 3 623 грн.
24:00:00 - 01:00:00 847 грн. 1 197 грн.
01:00:00 - 02:00:00 513 грн. 612 грн.

Проміжки часу для розміщення матеріалів передвиборної агітації 
можуть бути змінені у зв’язку зі змінами законодавства України або 
сітки мовлення телевізійного каналу «1+1».

Розцінки вартості ефірного часу для розміщення 
матеріалів передвиборної агітації 2021 

на телевізійному каналі  
«ІНТЕР»/«ІНТЕР+»

Дні тижня Проміжок часу
Вартість розміщення                       

(за 1сек. без врахування ПДВ, 
грн.)

Пн - Нд 06:00 - 7:00 250

Пн - Нд 07:00 - 8:00 270

Пн - Нд 08:00 -  9:00 300

Пн - Нд 09:00 -10:00 300

Пн - Нд 10:00 - 11:00 330

Пн - Нд 11:00 - 12:00 340

Пн - Нд 12:00 - 13:00 360

Пн - Нд 13:00 - 14:00 340

Пн - Нд 14:00 - 15:00 450

Пн - Нд 15:00 -16:00 600

Пн - Нд 16:00 - 17:00 700

Пн - Нд 17:00 - 18:00 700

Пн - Нд 18:00 - 19:00 850

Пн - Нд 19:00 - 20:00 850

Пн - Нд 20:00 - 21:00 1000

Пн - Нд 21:00 - 22:00 850

Пн - Нд 22:00 - 23:00 700

Пн - Нд 23:00 - 24:00 600

Пн - Нд 00:00 - 01:00 300
* Вартість розміщення в регіональних блоках (за 1 сек., без врахування ПДВ) 

60,00 грн.

Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає Дитяткіна Єго-
ра Володимировича, 06.09.1996 року народження, зареєстрованого за 
адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Фрунзе, буд. 16, для про-
ведення слідчих дій за участю підозрюваного у кримінальному прова-
дженні №22021080000000026, внесеного до Єдиного реєстру досудо-
вих розслідувань 15.02.2021, за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 10 год. 00 
хв. 18.09.2021 у кабінет № 108 слідчого відділу УСБУ в Запорізькій об-
ласті за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62.

Південним міжобласним територіальним відділенням 
Антимонопольного комітету України, у зв’язку із неможливістю 

вручення вимоги № 65-02/3138 від 18.08.2021 про надання 
інформації щодо розміру доходу ТОВ «Абсолют-2016» 

(вул. Воробкевича, буд. 33, м. Чернівці, 58000, ідентифікаційний 
код юридичної особи -  40281953) за місцезнаходженням, 
вказана вимога розміщена на офіційному веб-сайті АМКУ 

(http://www.amcu.gov.ua).

Розшукуються спадкоємці громадянки Атанової Лідії Олександрів-
ни, 10 січня 1981 року народження, померлої 26 березня 2021 року в 
місті Балаклія Харківської області, з метою з’ясування підстав для за-
кликання їх до спадкування. Спадкоємців прошу звернутися протягом 
одного тижня з дня публікації цього оголошення до приміщення, що 
є робочим місцем приватного нотаріуса Бердянського міського нота-
ріального округу Запорізької області Чуєвої Т. Т. за адресою: 71112, 
Запорізька область, місто Бердянськ, вулиці Земська, будинок 6 а.  
Тел. (06153) 4-72-25.

П’ята Харківська міська державна нотаріальна контора 

(відокремлений підрозділ) у зв’язку з оформленням спадщини 

повідомляє про розшук можливих спадкоємців Хрипливця 

Олександра Євгеновича, 16 грудня 1971 року народження, 

який помер 09 квітня 2021 року. Зацікавлених осіб просимо в строк 

до 09 жовтня 2021 року звернутися до нотаріальної контори 

за адресою: м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, №26.

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинувачену Градову Ольгу Григорівну для 
розгляду кримінального провадження, внесеного 
до ЄРДР за № 42016000000002707 відносно Градо-
вої Ольги Григорівни, обвинуваченої у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 111  КК України, та по-
відомляє, що підготовче судове засідання відбудеть-
ся 22.09.2021 року о 09 год. 30 хв. в приміщенні Свя-
тошинського районного суду міста Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-А (зал. № 61).

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.  

Суддя Дячук С. І.

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинуваченого Михайлова Євгенія Анатолі-
йовича, 02.09.1951 року народження, для розгля-
ду кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 
за № 4201601000000045 відносно Михайлова Євге-
нія Анатолійовича, обвинуваченого у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та повідо-
мляє, що судовий розгляд відбудеться 22.09.2021 р. 
о 10:00 год. в приміщенні Святошинського районно-
го суду міста Києва за адресою: 03148, м. Київ-148, 
вул. Якуба Коласа, 27-А.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченої в порядку спеціального судово-
го провадження. 

Суддя Ясельський А. М.

Святошинський районний суд міста Києва викликає 
як обвинуваченого Няньчура Сергія Миколайовича (к/п 
№ 4201710000000061), обвинуваченого у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, для роз-
гляду кримінального провадження та повідомляє, що 
судовий розгляд по суті відбудеться: стосовно Няньчу-
ра С. М. — 27.09.2021 р. об 11 год. 45 хв. в приміщенні 
Святошинського районного суду міста Києва за адресою:  
м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-А, каб. 710. 

Няньчур С.М. повідомляється про те, що ухвалою суду 
від 23.01.2019 р. прийнято рішення про здійснення сто-
совно нього спеціального судового провадження. 

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
прова дження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження. 

Суддя Новик В. П.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Ки-
єва перебуває кримінальне провадження відносно Рога-
чова Дмитра Миколайовича, 09.06.1976 року народжен-
ня, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим в судове засідання викликається Ро-
гачов Дмитро Миколайович, 09.06.1976 року народжен-
ня, обвинувачений у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке відбу-
деться 21 вересня 2021 року о 09:30 год. в приміщен-
ні Солом’янського районного суду м. Києва за адресою:  
м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25, під головуванням 
судді Застрожнікової К. С.

У разі неявки обвинуваченого дане оголошення вва-
жається належним повідомленням, з кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутністю обвинува-
ченого в порядку спеціального судового провадження.

Оболонський районний суд м. Києва викликає обви-
нуваченого Синявського Олександра Володимирови-
ча, 12.03.1979 року народження, що обвинувачується у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 260 КК України у підго-
товче судове засідання яке відбудеться о 09 год. 30 хв. 
21.09.2021 року, в приміщенні Оболонського районного 
суду м. Києва, за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 
2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, 
свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені 
статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття 
обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, 
прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, по-
терпілого — статтею 325 КПК України, цивільного пози-
вача, цивільного відповідача та їх представників — стат-
тею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і 
експерта — статтею 327 КПК України.

Суддя Жежера О. В.

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвину-
ваченого Бурштейна Сергія Абрамовича у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України у підготовче судове засідання яке відбудеть-
ся об 11 год. 00 хв. 21.09.2021 року, в приміщенні Обо-
лонського районного суду м. Києва, за адресою: м. Київ, 
вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, 
свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені 
статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття 
обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, 
прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, по-
терпілого — статтею 325 КПК України, цивільного пози-
вача, цивільного відповідача та їх представників — стат-
тею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і 
експерта — статтею 327 КПК України.

Суддя Жежера О. В.

Оболонський районний суд м. Києва викликає обви-
нувачену Романову Любов Владиславівну, що обвинува-
чується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 
КК України у підготовче судове засідання яке відбудеть-
ся о 10:00 годині 22.09.2021 року, в приміщенні Оболон-
ського районного суду м. Києва, за адресою: м. Київ,  
вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, 
свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені 
статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття 
обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, 
прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, по-
терпілого — статтею 325 КПК України, цивільного пози-
вача, цивільного відповідача та їх представників — стат-
тею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і 
експерта — статтею 327 КПК України. 

Суддя О. В. Жежера

Повістка про виклик обвинуваченого до суду

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє, 
що о 16 год. 20 хв. 21 вересня 2021 року буде про-
водитися підготовче судове засідання у криміналь-
ному провадженні № 42021010000000005, за обви-
нуваченням Кабашного Олександра Володимирови-
ча, 13.03.1968 р.н., у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України.

У судове засідання викликається обвинувачений 
Кабашний Олександр Володимирович. Підготовче 
судове засідання буде проводитись під головуван-
ням судді Бондаренко М. С.

Адреса суду: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13, 
каб. 15. Адреса для листування: 02068, м. Київ, вул. 
О. Кошиця, 5-А.

Шевченківський районний суд м. Києва викли-
кає в судове засідання, яке відбудеться о 10 годи-
ні 00 хвилин 21 вересня 2021 року в приміщенні су-
ду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. 
№ 504, обвинуваченого Гелюха Анатолія Юрійовича, 
15 вересня 1979 року народження, в рамках кримі-
нального провадження № 22014000000000338, вне-
сеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 
17 травня 2014 року, за ознаками вчинення кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, 
ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 КК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду, дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження. 

Суддя Є. О. Мартинов

Голосіївський районний суд м. Києва викли-
кає Локтіонова Ігоря Валентиновича, 05.05.1956 
р.н., (останнє відоме місце проживання: вул. Фадє-
єва, 22/29, м. Севастополь, АР Крим), який обвину-
вачується у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підго-
товче судове засідання у кримінальну провадженні 
№22018011000000012, яке відбудеться в приміщен-
ні суду за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковни-
ка Потєхіна, 14-а, зал № 27 о 12 годині 21 вересня 
2021 року.

Явка обвинуваченого є обов’язковою. З моменту 
публікації даного оголошення, обвинувачений вва-
жається таким, що належним чином повідомлений 
про місце і час судового засідання. У разі неявки об-
винуваченого, розгляд кримінального провадження 
може бути здійснений в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Бойко О. В.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає 
Ніколаєнка Олега Миколайовича, 30.07.1972 р. н. 
(останнє відоме місце проживання: АР Крим, смт 
Мирний, вул. Сирнікова, 32, кв. 47), який обвинува-
чується у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, у під-
готовче судове засідання, яке відбудеться в примі-
щенні суду за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полков-
ника Потєхіна, 14-А, каб. № 39 о 14 годині 00 хвилин 
21 вересня 2021 року.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно 
мати паспорт або документ, який посвідчує особу. З 
моменту опублікування даного оголошення обвину-
вачений вважається належним чином повідомлений 
про місце, дату і час судового засідання.

Головуючий суддя Дідик М. В.

Голосіївський районний суд міста Києва викликає об-
винуваченого Філіпенка Ігоря Юрійовича, 08.09.1963 ро-
ку народження, (останнє відоме місце проживання: вул. 
Солов’яненко, 382, смт Козин, Обухівський район, Київ-
ська обл., 08711) у вчинені злочинів, передбачених ч. 1 
ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, у підготовче судове за-
сідання, яке відбудеться о 13 годині 30 хвилин 23 верес-
ня 2021 року.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні 
Голосіївського районного суду міста Києва за адресою: 
03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-а, зал №33, 
(головуючий суддя Дмитрук Наталія Юріївна).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту 
опублікування даного оголошення обвинувачений вва-
жається належним чином ознайомлений з його змістом.

Південно-західне міжобласне територіальне відділення 

Антимонопольного комітету України повідомляє, 

що адміністративною колегією Відділення 

23.07.2021 року розпорядженням №72/58-рп/к розпочато 

розгляд справи №72/53-21 відносно ПП «ФАРН-ЕКСПЕРТ» 

(ідентифікаційний код — 35512045) та ТОВ «МАЙСАН» 

(ідентифікаційний код 38917022).

Повідомлення про відкриття спадщини

Доводимо до відома Медер Геннадія Борисовича, 04.10.1956 року наро-
дження, що 24.04.2021 року відкрилась спадщина після померлого — Медер 
Бориса Борисовича, 01.04.1929 року народження. Якщо Ви бажаєте прийняти 
спадщину, просимо Вас до 24.10.2021 року звернутись особисто або надісла-
ти заяву про прийняття спадщини до Мельник О. Г., приватного нотаріуса За-
порізького міського нотаріального округу за адресою: 69035, Україна, м. За-
поріжжя, вул. Незалежної України, буд. 68а, прим. 36. У разі неотримання від 
Вас відповіді по закінченню вищезазначеного терміну, свідоцтво про право на 
спадщину буде видано іншим спадкоємцям, що прийняли спадщину.

Стрийський міськрайонний суд Львівський області повідомляє, що в проваджен-
ні суду перебуває обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань за реєстраційним №42016000000000932 
від 05.04.2016 стосовно Андруховця Ігоря Миколайовича, який обвинувачується у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 ст. 263, частиною 
3 ст. 365 КК України.

В судовому засіданні оголошено перерву до 15.30 год. 22 вересня 2021 року (в 
приміщенні Стрийського міськрайонного суду Львівської області за адресою: Львів-
ська область, м. Стрий, вул. Валова, 12).

Судом надіслано судову повістку обвинуваченому Андруховцю Ігорю Миколайо-
вичу на останню відому адресу місця проживання: вул. Багряного, 9/18, м. Стрий.

Головуючий суддя Сас С. С.
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Повідомлення про оприлюднення 
проєкту документа державного планування  
та Звіту про стратегічну екологічну оцінку

проєкту Закону України «Про Загальнодержавну цільову соціальну 
програму «Питна вода України» на 2022 — 2026 роки»

1. Повна назва документа державного планування та стислий виклад його 
змісту.

Проєкт Закону України «Про Загальнодержавну цільову соціальну програму 
«Питна вода України» на 2022 — 2026 роки» (далі — Програма). 

Програму розроблено з метою забезпечення гарантованих Конституцією 
України прав громадян на достатній життєвий рівень та екологічну безпеку шля-
хом забезпечення питною водою в необхідних обсягах та відповідно до встанов-
лених нормативів

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного 
планування — Верховна Рада України.

3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:
а) дату початку та строки здійснення процедури:
дата повідомлення про оприлюднення Звіту про стратегічну екологічну оцін-

ку та розміщення Звіту СЕО на офіційному веб-сайті Міністерства розвитку гро-
мад та територій України;

дата публікації повідомлення в друкованих засобах масової інформації:
в газеті Верховної Ради України «Голос України»;
в газеті Кабінету Міністрів України «Урядовий кур’єр».
Зауваження та пропозиції приймаються з 14 вересня по 14 жовтня 2021 ро-

ку включно.
б) способи участі громадськості
Громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати в 

письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження та пропози-
ції до Звіту СЕО та проєкту документа державного планування.

Письмові пропозиції подаються: фізичними особами — із зазначенням ПІБ, 
місця проживання, із особистим підписом; юридичними особами — із зазначен-
ням найменування та місця знаходження.

Анонімні зауваження та пропозиції не реєструються і не розглядаються.
в) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна 

ознайомитися з проєктом документа державного планування, звітом СЕО та еко-
логічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що сто-
сується документа державного планування

Ознайомитись з матеріалами проєкту документа державного планування та 
Звіту СЕО Програми можна на офіційному веб-сайті Міністерства розвитку гро-
мад та територій України «нормативно-правова база» — «громадське обгово-
рення» — «інформаційні повідомлення про проведення публічного громадсько-
го обговорення».

г) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, поштова та електронна 
адреси та строки подання зауважень і пропозицій

Зауваження і пропозиції до Звіту СЕО подаються до Міністерства розвитку 
громад та територій України.

Адреса: 01601, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9. 
Відповідальна особа: Медведь Тетяна Анатоліївна Medvedta@minregion.gov.ua, 

тел. 207-18-52; Журавльова Олена Степанівна Zhuravlovaos@minregion.gov.ua.  
тел. 207-18-51.

д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі 
здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Міністерство 
охорони здоров’я України.

4. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту доку-
мента державного планування.

Необхідність проведення транскордонних консультацій відсутня.

ДО УВАГИ:
БУЦКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
БУЦКО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
СІДЄЛЬНІКОВА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 
УЧАСНИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА  

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІКТОРІЯ»

1. Цим Повідомленням про скликання Загальних зборів учасників 
(далі «Повідомлення») повідомляємо Вас про скликання Загальних 
зборів учасників (далі «Зборів») Сільськогосподарського Товариства з 
обмеженою відповідальністю «ВІКТОРІЯ», код ЄДРПОУ: 30053690 (далі 
«СТОВ») на вимогу виконавчого органу СТОВ.

2. Наступні Збори будуть проведені:
Дата: «14» жовтня 2021 року.
Місце: 92252, Луганська обл., Білокуракинський район, село Неще-

ретове, провулок Світлий 1.
Час початку Зборів: 10 год. 00 хв.
3. Затверджено наступний порядок денний Зборів:
1) Про обрання Голови Зборів. 
2) Про надання згоди на вчинення правочинів — укладання дого-

ворів про передачу переважного права на купівлю земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення.

3) Про надання повноважень на укладення правочинів — договорів 
про передачу переважного права на купівлю земельних ділянок сіль-
ськогосподарського призначення. Зобов’язати директора товариства 
видати довіреність на представника для вчинення правочинів. 

4) Прийняття рішення про державну реєстрацію переважного пра-
ва купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення 
в ДРРП. Надання повноважень на проведення державної реєстрації в 
ДРРП.

5) Про розподіл чистого прибутку СТОВ «Вікторія» за 2020 рік. При-
йняття рішення про виплату дивідендів.

4. З метою підтвердження повноважень учасника фізичної особи 
такій особі необхідно пред’явити оригінал паспорта (іншого ідентифі-
каційного документа). Якщо представляти інтереси учасника фізичної 
особи на Зборах буде його представник, такому представнику потрібно 
мати оригінал нотаріально посвідченої довіреності та паспорта (іншого 
ідентифікаційного документа), що вказаний у довіреності.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Веселов Антон Петрович, 21.09.1987 року народження, останнє відо-

ме місце проживання: Донецька обл., м. Вугледар, вул. 13-ти Десант-
ників, 33, кв. 40, слідчий слідчого відділу УСБУ в Житомирській об-
ласті Коршак Ю. А., у відповідності до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК 
України повідомляє Вам про підозру у кримінальному провадженні 
№ 22017060000000023 від 05.07.2017 — в участі у невстановлений до-
судовим розслідуванням період часу, однак не пізніше з 20.05.2016 по 
даний час, у терористичній організації «Донецька народна республіка» 
та в участі у діяльності не передбаченого законом збройного форму-
вання — «Гвардійської оперативно-тактичної групи «Кольчуга» 1 Ар-
мійського корпусу Міністерства оборони терористичної організації «До-
нецька Народна Республіка» (військова частина 08802)», тобто у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 
ст. 260 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Веселов Антон Петрович, 21.09.1987 року народжен-

ня, останнє відоме місце проживання: Донецька обл., м. Вугледар, вул. 
13-ти Десантників, 33, кв. 40, на підставі ст.ст. 133, 135 КПК України, 
Вам необхідно з’явитись до слідчого слідчого відділу Управління Служ-
би безпеки України в Житомирській області Коршака Ю. А., за адресою: 
м. Житомир, вул. Фещенка-Чопівського, 7, тел. (0412) 405-268, для 
участі у слідчих та процесуальних діях у кримінальному провадженні 
№ 22017060000000023 як підозрюваному у вчиненні злочинів, передба-
чених ч. 1 ст. 2583 та ч. 2 ст. 260 КК України, о 12 год. 00 хв. 17.09.2021, 
о 12 год. 00 хв. 18.09.2021, о 12 год. 00 хв. 19.09.2021 (для отримання 
письмового повідомлення про підозру, допиту та проведення інших не-
обхідних слідчих та процесуальних дій). Нагадуємо про обов’язок за-
здалегідь повідомити про неможливість явки. Поважні причини та на-
слідки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України. 

Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини
29.03.2021 року приватним нотаріусом Сєвєродонецького район-

ного нотаріального округу Луганської обл. Глаговською О. В. була за-
ведена спадкова справа після смерті Горобцова Сергія Андрійовича, 
19.01.1961 р.н., який помер 13.03.2021 р., для встановлення кола спад-
коємців, які бажають прийняти спадщину в тому числі, які були заре-
єстровані з померлим на день його смерті, та представників малоліт-
ніх, недієздатних спадкоємців, а також спадкоємців за заповітом, всіх 
спадкоємців прошу з’явитися до приватного нотаріуса Глаговської О. В. 
за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Менделєєва, 31/1, 
інакше спадщина буде видана ЗА ЗАКОНОМ спадкоємцям, які прийня-
ли спадщину, подавши заяву нотаріусу.

Управління капітального будівництва ММР тел. (050) 250-34-51 
розшукує представників ТОВ «Львівська проектно-будівельна 

компанія» для врегулювання правовідносин в сфері інтелектуальної 
власності. 

Повістка про виклик обвинуваченої в судове засідання
Обвинувачена Лященко Людмила Миколаївна, 06.11.1965 року на-

родження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 1 ст. 258-3 КК України, відповідно до вимог ст. 323 КПК України, ви-
кликається в судове засідання, що відбудеться 16 вересня 2021 року о 
10 год. у приміщенні Ленінського районного суду м. Полтави за адре-
сою: м. Полтава, вул. А. Кукоби, 37, для участі в судовому засіданні як 
обвинуваченої.

Обвинувачена Лященко Л. М. зареєстрована за адресою: Донецька 
область, м. Лиман, вул. Леваневського, 42.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені 
ст. 138 КПК України.

Наслідки неприбуття обвинуваченої передбачені ст.ст. 139, 323 КПК 
України.

Після опублікування оголошення у пресі обвинувачена вважається 
повідомленою про дату, час та місце розгляду справи.

Суддя Н. Крючко

Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини
08.09.2021 року приватним нотаріусом Сєвєродонецького район-

ного нотаріального округу Луганської обл. Глаговською О. В. була за-
ведена спадкова справа після смерті Волошкова Сергія Макарови-
ча,12.11.1935 р.н., який помер 14.04.2021 р. Для встановлення кола 
спадкоємців, які бажають прийняти спадщину, в тому числі, які були 
зареєстровані з померлим на день його смерті, та представників ма-
лолітніх, недієздатних спадкоємців, а також спадкоємців за заповітом, 
всіх спадкоємців прошу з’явитися до Глаговської О. В, за адресою: Лу-
ганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Менделєєва, 31/1, інакше спадщи-
на буде видана ЗА ЗАКОНОМ спадкоємцям, які прийняли спадщину по-
давши заяву нотаріусу.

Інформаційне повідомлення
ДП «НАТРД ім. Лесі Українки» повідомляє актора 2 категорії Іллю По-

номаренка про його звільнення з підстав, передбачених  п. 4 ст. 40 КЗпП 
України. 

Для отримання копії наказу про звільнення та трудової книжки необ-
хідно прибути до відділу кадрів ДП «НАТРД ім. Лесі Українки» за адресою:  
вул. Б. Хмельницького, 5 у м. Києві. 

Після опублікування оголошення у пресі Пономаренко Ілля вважається 
належним чином повідомленим про накладення дисциплінарного стягнення 
за порушення трудової дисципліни та звільнення з займаної посади. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні досудового розслідування

Третім слідчим відділом (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіаль-
ного управління Державного бюро розслідувань, розташованого у міс-
ті Полтаві, здійснюється спеціальне досудове розслідування у кримі-
нальному провадженні № 42015040010000146 від 23.02.2015, за підо-
зрою Цендровського В. М. у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 408 КК України.

 На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України викликається підо-
зрюваний Цендровський Володимир Михайлович, 10.08.1972 р.н., за-
реєстрований за адресою: АРК, м. Сімферополь, вул. Мате Залки, буд. 
17б, кв. 121, 20.09.2021 об 11:00, 21.09.2021 об 11:00, 22.09.2021 об 
11:00 до слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Дні-
прі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, роз-
ташованого у місті Полтава, Захаренко Артура Олеговича за адресою: 
вул. Старокозацька, 52, м. Дніпро (каб. № 3) для отримання повідо-
млення про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 3 ст. 408 КК України, допиті як підозрюваного у криміналь-
ному провадженні № 42015040010000146 від 23.02.2015 за ч. 1 ст. 408 
КК України, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій по 
даному кримінальному провадженню. 

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані в ст. ст. 
138, 139 КПК України, у тому числі: можливість застосування приводу 
та здійснення спеціального досудового розслідування. 

Підозрюваний Лісунов Сергій Васильович, 18.01.1985 р.н., грома-
дянин України, м. Київ, бул. Гашека, 4, кв. 40, відповідно до ст.ст. 133, 
135 КПК України викликається із захисником 18.09.2021 на 10 год. 
до Державного бюро розслідувань у каб. № 610 по вул. Борисогліб-
ська, 18, м. Київ, для проведення огляду за участі підозрюваного та 
проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 42016000000000485 від 16.02.2016.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у  
ст.ст. 138-139 КПК України.

Слідчий ДБР І. Хоненко 
тел. 365-40-00

Національне антикорупційне бюро України, відповідно до вимог 
ст.ст. 133, 135, 137, 297-5 КПК України, викликає підозрюваного Квіреля 
Андрія Олександровича, 11.02.1982 р.н., зареєстрованого: 42704, Сум-
ська область, м. Охтирка, пров. Штагера, 14, 17 вересня 2021 року о 10 
год. 00 хв. до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Гене-
рального прокурора, за адресою: місто Київ, вул. Ісаакяна, 17 для отри-
мання обвинувального акта з додатками у кримінальному провадженні  
№ 42014200350000045 від 18 листопада 2014 року. 

Детектив Національного бюро: Фільштейн М. В.
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