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за 100 доларів США за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО: «Найкращим
 способом захисту 

Вільного Світу є захист 
України завдяки новим 
оборонним системам, 

підтримці реформ, новим 
санкціям і постійному 

дипломатичному 
тиску на Росію».

Риба у Дніпрі 
неодмінно буде

ЕКОЛОГІЯ. Понад 15 тонн мальків риби випущено в Київське во-
досховище поблизу урочища «Гористе», що в селі Лебедівка Виш-
городського району Київщини. До водойми потрапили 600 тисяч 
екземплярів коропа та рослиноїдних риб і близько п’яти тисяч ек-
земплярів щуки. На цей рік заплановано вселити понад 13 мільйо-
нів екземплярів риби, серед яких і червонокнижні, прокоментував 
подію перший заступник міністра аграрної політики та продоволь-
ства Максим Мартинюк. Масштаб і географію зариблення цьогоріч 
значно розширено. Вселення водних біоресурсів проводять не ли-
ше в межах регіону розташування рибовідтворювальних заводів, а 
й у різних областях: Київській, Запорізькій, Миколаївській та Дніпро-
петровській. 2018-го вперше за багато років з державного бюджету 
спрямовано 10 мільйонів гривень на реконструкцію херсонського й 
новокаховського заводів, щоб збільшити їх продуктивність на 20%. 
А впродовж наступних двох-трьох років передбачено збільшити за-
риблення водойм до 18 мільйонів екземплярів, додав голова Дер-
жавного агентства рибного господарства Ярослав Бєлов. 

2,85 млн доларів
гранту надає Міжнародний банк 

реконструкції та розвитку на поліпшення 
доступу вразливих груп населення  

до соцпослуг у 30 ОТГ  
Тернопільщини й Одещини

АГРАРНА ПОЛІТИКА. Виробництво молока в Україні,  
на жаль, надалі знижується, основні причини цього  
лежать у нормативній площині 

Молочні струмки 
перетворити на ріки

Президент про лідерство США в наданні практичної 
допомоги нашим Збройним силам
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Постанова Кабінету Міністрів України  
«Про затвердження Порядку використання 
коштів, передбачених у державному бюджеті 
для розвитку електронного урядування у сфері 
геодезії, картографії та кадастру»

Свого часу Володимир Сосюра 
засвідчив, що він і тисячі його 
ровесників пішли воювати  
в армію Петлюри під впливом 
прози Андріана Кащенка

ЛЮДИ І ЧАС

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

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2019 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 30 грн . . . . . . . . . . . . 52 грн
на 3 місяці . . . . . . . . . 90 грн . . . . . . . . . . 156 грн
на півроку . . . . . 180 грн . . . . . . . . . . 312 грн
на рік . . . . . . . . . . . 360 грн . . . . . . . . . . 624 грн

14 вересня 
стартувала 
передплата 
на 2019 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
зв’язку

Укрпошти.
Також її можна 

оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

УДППЗ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua
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оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

На розгляді Окружного адміністративного суду міста Києва перебуває адміністративна справа № 825/1194/18 за ад-
міністративним позовом Бригинеця Миколи Васильовича (далі - Позивач) до Кабінету Міністрів України, Міністерства 
оборони України про визнання протиправними актів КМУ № 1081 і № 728 частково, зобов’язання вчинити певні дії. 

У своєму адміністративному позові Позивач просить:
- визнати нормативно-правовий акт центрального органу виконавчої влади в особі Міністерства оборони України, 

зокрема, наказ Міністерства оборони України від 08.10.2015 № 542 “Про затвердження Змін до Інструкції про органі-
зацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями”, зареєстро-
ваний в Міністерстві юстиції України 28.10.2015 за № 1318/27763 (далі - наказ МОУ №542), яким відповідно п. п. 4.10 - 
4.18 внесено зміни до даного наказу Міністерства оборони України від 30.11.2011 № 737 «Про затвердження Інструкції 
про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями», 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.01.2012 за № 24/20337 (далі - наказ МОУ №737) і який виданий вій-
ськовим законодавцем безпосередньо на виконання постанови КМУ №728 - частково протиправним;

- зобов’язати Міністерство оборони України справедливо, законно виписати дану норму Закону в п.1.4 наказу МОУ 
№737 для категорії осіб, які перебувають на квартирному обліку датою постановки до 01.01.2005 ясно, конкретно за-
конно прописавши, що вони житлом забезпечуються у відповідності до базового Закону з житлового забезпечення 
МОУ №2011-ХІІ в редакції від 20.12.1991 і що їм житло надасться з урахуванням вимог ст.50 ЖКУ і тому мають закон-
не право на отримання житла в повному обсязі без відрахування жилої площі раніше отриманого житла та законно 
також виписати і дану норму Закону в п.п.4.10-4.18 даного наказу) МОУ №737 для категорії осіб, які перебувають на 
квартирному обліку датою постановки до 01.01.2005 ясно, конкретно законно прописавши, що вони житлом забезпе-
чуються у відповідності базового Закону з житлового забезпечення МОУ №2011-ХІІ в редакції від 20.12.1991 і що їм 
житло надасться з урахуванням вимог ст. 50 ЖКУ і тому мають законне право на отримання грошової компенсації за 
належне для отримання жиле приміщення також в повному обсязі;

- зобов’язати Міністерство оборони України справедливо, законно прописати дану норму Закону в наказі МОУ 
№542 від 08.10.2015, яким в п.п.4.10-4.18 внесено зміни до цього наказу МОУ №737 і який виписаний військовим за-
конодавцем безпосередньо на виконання постанови КМУ №728, ясно, конкретно законно зазначивши для категорії 
осіб, які перебувають на квартирному обліку датою постановки до 01.01.2005, що вони житлом забезпечуються у від-
повідності базового Закону з житлового забезпечення МОУ №2011-ХІІ в редакції від. 20.12.1991 і що їм житло надасть-
ся з урахуванням вимог ст.50 ЖКУ і тому мають законне право на отримання грошової компенсації за належне для 
отримання жиле приміщення в повному обсязі;

Підготовче судове засідання відбудеться 03.10.2018 о 13:30 год. за адресою м. Київ, вул. Петра Болбачана 8, корпус 
1, зал судового засідання № 32 Окружного адміністративного суду міста Києва.

Державне агентство резерву України оголошує 
повторний аукціон  

з  реалізації м’ясних та рибних консервів
Відпуск м’ясних консервів здійснюватиметься 

після закладення до державного резерву  аналогіч-
ної кількості продукції свіжого виробництва. 

Аукціон відбудеться 10 жовтня 2018 р. о 15.00 
год.

Контактні телефони осіб, відповідальних за про-
ведення аукціону: Горошко І.Я. (235-17-42), Холоди-
ло О. В. (235-60-87).

Детальна інформація про умови проведення аук-
ціону розміщена на офіційному веб-сайті Держре-
зерву України – www.gosrezerv.gov.ua.

Державне агентство резерву України оголошує 
аукціон з реалізації палива дизельного, опор та 

шпал залізобетонних
Аукціон відбудеться 29 жовтня 2018 р. о 15.00 

год.
Контактні телефони осіб, відповідальних за про-

ведення аукціону: Горошко І. Я. (235-17-42), Холо-
дило О. В. (235-60-87), Топко Т. В. (234-15-66).

Детальна інформація про умови проведення аук-
ціону розміщена на офіційному веб-сайті Держре-
зерву України – www.gosrezerv.gov.ua.

Примітка: паливо дизельне не відповідає вимо-
гам ДСТУ 4840-2007.

Згідно з рішенням зборів уповнова-
жених членів ГК «Азовський» (м. Дні-
про, вул.Азовська,12) за систематичну 
несплату членських внесків від 10 ро-
ків та більше за ст. 13 Закону України 
«Про кооперацію» та Уставу ГК «Азов-
ський» виключені з членів ГК «Азов-
ський» такі громадяни: 

- Ченіков Ю.А. – гараж №6   
 -Шерман В.А. – гараж №16
- Гришкіна Л.І – гараж № 39
- Трушевський С.Л. – гараж №68
- Абрашкевич С.С. – гараж №111
- Белан З. І. – гараж №114; 121
- Панкратов С.С. – гараж №159
- Проворний А. – гараж №184
- Худик С. – гараж №251

Голова правління ГК «Азовський»
Тел.:098-598-53-01; 066-777-88-69

Втрачені документи 
на нерухоме майно, а саме: технічний паспорт та договір 

купівлі-продажу на квартиру за адресою: м. Київ, 
вул. Сім’ї Ідзиковських, 37-А, кв. 12, на ім’я Мінакова  

Вадима Васильовича, вважати 
недійсними у зв’язку з втратою.

Втрачений договір 
купівлі-продажу квартири за адресою: м. Київ,  

пр-т Миру, 6, кв. 12, на ім’я Асєєва Світлана Антонівна,  
Асєєв Микола Петрович, 

вважати недійсним.
Я, Газін Ігор Олександрович, повідомляю про скли-

кання позачергових загальних зборів членів Обслуго-
вуючого Кооперативу «База відпочинку для дітей «Грін-
філд 2012» (код ЄДРПОУ 38315349), що відбудуться 18 
жовтня 2018 року об 11.00 год. за адресою: місто Київ,  
вул. Старик, буд. 3.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваче-
ну Адаменко Олену Григорівну, 06.08.1968 року народження, для роз-
гляду кримінального провадження, внесеного 06.10.2016 р. до ЄРДР за  
№ 42016000000002716 відносно Адаменко Олени Григорівни, обвину-
ваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та по-
відомляє, що судовий розгляд кримінального провадження відбудеть-
ся 02.10.2018 р. о 16.00 год. у приміщенні Святошинського районно-
го суду міста Києва за адресою: 03148, м. Київ-148, вул. Якуба Кола-
са, 27-А.

Суддя Ясельський A.M.
У разі неявки обвинуваченої до суду оголошення вважається належ-

ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись 
за відсутністю обвинуваченої в порядку спеціального судового прова-
дження.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваче-
ного Сокола Віктора Степановича, 18.10.1961 року народження, для 
розгляду кримінального провадження, внесеного 11.11.2016 р. до 
ЄРДР за № 42016000000003326 відносно Сокола Віктора Степановича, 
обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Укра-
їни та повідомляє, що судовий розгляд відбудеться 2 жовтня 2018 р. о 
16.30 год. у приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за 
адресою: 03148, м. Київ-148, вул. Якуба Коласа, 27-А.

Суддя Ясельський A.M.
У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається на-

лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюва-
тись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового 
провадження.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинува-
ченого Михайлова Євгена Анатолійовича, 02.09.1951 року народжен-
ня, для розгляду кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за  
№ 4201601000000045 відносно Михайлова Євгена Анатолійовича, об-
винуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Украї-
ни та повідомляє, що судовий розгляд відбудеться 03.10.2018 р. о 09.45 
год. у приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за адре-
сою: 01032, м. Київ-32, вул. Жилянська, 142.

Суддя Ясельський A.M.
У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається на-

лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюва-
тись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового 
провадження.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 26 вересня 2018 р. № 777 
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для розвитку 

електронного урядування у сфері геодезії, картографії  
та кадастру

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет 
Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бю-
джеті для розвитку електронного урядування у сфері геодезії, картографії та 
кадастру, що додається.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України  
від 26 вересня 2018 р. № 777

ПОРЯДОК  
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку 

електронного урядування у сфері геодезії, картографії та кадастру
1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті за програмою «Розвиток електронного урядування у сфе-
рі геодезії, картографії та кадастру» (далі – бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінагрополітики, розпо-
рядником бюджетних коштів нижчого рівня та відповідальним виконавцем бю-
джетної програми – Держгеокадастр.

3. Бюджетні кошти спрямовуються на придбання технічних засобів, необхід-
них для модернізації системи електронного документообігу для модернізації 
системи електронного документообігу в Держгеокадастрі.

4. Бюджетні кошти використовуються з урахуванням взятих на облік орга-
нами Казначейства бюджетних зобов’язань відповідно до паспорта бюджетної 
програми.

5. Закупівля товарів за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установ-
леному законом порядку.

Попередня оплата таких товарів проводиться з урахуванням положень бю-
джетного законодавства.

Остаточні розрахунки за товари здійснюються згідно з умовами договору 
на підставі актів приймання-передачі поставлених товарів з наданням завіре-
них копій первинних бухгалтерських документів, які підтверджують фактично 
понесені витрати, зазначені в актах приймання-передачі поставлених товарів.

6. Не допускається спрямування бюджетних коштів на придбання товарів, 
робіт і послуг, не пов’язаних з електронним урядуванням у сфері геодезії, кар-
тографії та кадастру.

7. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про 
отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, 
реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведен-
ня операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в 
установленому законодавством порядку.

8. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання 
бюджетних коштів, звіту про виконання паспорта бюджетної програми, а також 
контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установ-
леному законодавством порядку.

9. Держгеокадастр подає у місячний строк після закінчення бюджетного пе-
ріоду до Мінагрополітики та Мінфіну інформацію про результативні показни-
ки виконання бюджетної програми з відповідними поясненнями і висновками.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 26 вересня 2018 р. № 779 
Київ

Деякі питання запобігання виникненню надзвичайних 
ситуацій природного та техногенного характеру

Відповідно до статті 16 Кодексу цивільного захисту України та з ме-
тою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного та техно-

генного характеру (далі – надзвичайні ситуації), забезпечення стійкого  
функціонування об’єктів  в умовах особливого періоду Кабінет Міністрів 
України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Установити, що дія цієї постанови поширюється на органи управління 
цивільного захисту, а саме на центральні органи виконавчої влади, Раду мі-
ністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську 
міські, районні, районні у мм. Києві та Севастополі державні адміністрації, 
військово-цивільні адміністрації, органи місцевого самоврядування та об’єкти 
незалежно від форми власності, порушення функціонування яких може за-
вдати шкоди життєво важливим національним інтересам та які:

провадять діяльність та надають послуги в галузях енергетики, хімічної 
промисловості, транспорту, інформаційно-комунікаційних технологій, елек-
тронних комунікацій, у сферах централізованого водопостачання та водовід-
ведення, постачання теплової енергії, гарячої води, електричної енергії і при-
родного газу, виробництва харчових продуктів, охорони здоров’я;

включені до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне 
значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 83 (Офіційний вісник України, 
2015 р., № 20, ст. 555);

підлягають охороні та обороні в умовах надзвичайного стану і особливо-
го періоду;

є об’єктами підвищеної небезпеки.
2. Керівникам функціональних та територіальних підсистем єдиної дер-

жавної системи цивільного захисту та підприємствам, установам, організа-
ціям незалежно від форми власності, на які поширюється дія цієї постано-
ви, забезпечити:

уточнення планів реагування на надзвичайні ситуації і планів локалізації 
та ліквідації наслідків аварій, здійснення заходів щодо запобігання їх виник-
ненню;

готовність до здійснення оповіщення органів управління та сил цивільного 
захисту, населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної си-
туації та  інформування їх про межі поширення, наслідки, способи та методи 
захисту, а також дії  у зоні можливої надзвичайної ситуації;

спостереження та контроль за ситуацією на об’єктах, на які поширюється 
дія цієї постанови, територіях цих об’єктів та/або за їх межами, а також здій-
снення постійного прогнозування можливості виникнення надзвичайних си-
туацій, їх масштабів;

уточнення та здійснення заходів щодо захисту населення і територій у разі 
виникнення надзвичайних ситуацій;

готовність наявних сил і засобів цивільного захисту, можливість залучення 
додаткових сил і засобів у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

створення і використання матеріальних резервів для запобігання виник-
ненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків.

3. Керівникам суб’єктів господарювання, яких відповідно до законодав-
ства віднесено до категорій цивільного захисту (особливої важливості, пер-
шої або другої):

вжити заходів до забезпечення функціонування суб’єктів господарювання 
у разі загрози виникнення та/або виникнення надзвичайних ситуацій і в осо-
бливий період, продовження виробництва продукції, виконання робіт та на-
дання послуг у встановлених обсягах та відповідно до визначеної номенкла-
тури, а також здатності швидкого відновлення виробництва;

негайно інформувати про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій, по-
рушення функціонування суб’єктів господарювання та/або загрозу їх зупин-
ки (припинення виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг) 
органи управління цивільного захисту (Раду міністрів Автономної Республі-
ки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністра-
ції), територіальні органи Служби безпеки та Державної служби з надзвичай-
них ситуацій.

4. Підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власнос-
ті, які провадять діяльність та надають послуги у сфері централізованого во-
допостачання та водовідведення, забезпечити:

разом з органами місцевого самоврядування розроблення та затверджен-
ня плану спеціальних заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій, що 
можуть призвести до припинення централізованого водопостачання, в яко-
му передбачити застосування індивідуальних і групових засобів очищення і 
знезараження питної води, використання резервних джерел і систем водо-
постачання;

вжиття заходів до забезпечення охорони джерел та систем централізова-
ного водопостачання,  ліквідації причин і наслідків загроз виникнення надзви-
чайних ситуацій та організації роботи пунктів розливу питної води;

вирішення ситуаційних питань, пов’язаних з можливим порушенням функ-
ціонування систем централізованого водопостачання та водовідведення від-

повідно до плану оперативних дій із забезпечення споживачів питною водою 
у відповідному населеному пункті (районі).

5. Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству енергетики 
та вугільної промисловості, Міністерству аграрної політики та продовольства, 
Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства, Міністерству екології та природних ресурсів разом з Держав-
ною службою статистики та Державною службою з надзвичайних ситуацій 
утворити робочі групи для проведення відповідно до компетенції моніторин-
гу галузей (сфер), на які поширюється дія цієї постанови, прогнозування роз-
витку їх ринків у сфері конкуренції, виявлення можливих причин погіршення 
обстановки, підготовки пропозицій щодо її нормалізації з метою запобігання 
виникненню надзвичайних ситуацій та подавати щокварталу (а у разі загрози 
виникнення надзвичайної ситуації – негайно) до Державної служби з надзви-
чайних ситуацій аналітичні матеріали.

6. Державній службі з надзвичайних ситуацій узагальнювати аналітичні ма-
теріали та подавати їх для розгляду Державній комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для забезпечення координа-
ції заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій державно-
го рівня.

7. Фонду державного майна посилити заходи із здійснення контролю за 
виконанням умов договорів купівлі-продажу об’єктів приватизації покупця-
ми, які придбали зазначені об’єкти, у галузях (сферах), на які поширюється 
дія цієї постанови, щодо збереження основних видів діяльності таких об’єктів 
та забезпечити під час розроблення і затвердження умов їх продажу посилен-
ня зобов’язань покупця в частині збереження основних видів їх діяльності.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 28 вересня 2018 р. № 781 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 р. № 187

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 р.  

№ 187 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків 
на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних ін-
тересів у процесі функціонування ринку природного газу» (Офіційний вісник 
України, 2017 р., № 29, ст. 847, № 92, ст. 2783, № 100, ст. 3059; 2018 р., № 24, 
ст. 856, № 66, ст. 2234, № 70, ст. 2354) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 жовтня 2018 року.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 28 вересня 2018 р. № 781
ЗМІНИ, 

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України  
від 22 березня 2017 р. № 187

1. У пункті 3 постанови слова і цифри «до 1 жовтня 2018 р.» замінити сло-
вами і цифрами «до 18 жовтня 2018 р.».

2. У Положенні про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів рин-
ку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у проце-
сі функціонування ринку природного газу, затвердженому зазначеною поста-
новою:

1) в абзаці першому пункту 6 слова і цифри «до 1 жовтня 2018 р.» заміни-
ти словами і цифрами «до 18 жовтня 2018 р.»;

2) в абзаці першому пункту 7 слова і цифри «по 1 жовтня 2018 р.» заміни-
ти словами і цифрами «по 18 жовтня 2018 р.»;

3) в абзацах першому і другому пункту 10, абзацах першому та третьому 
пункту 12 слова і цифри «до 1 жовтня 2018 р.» замінити словами і цифрами 
«до 18 жовтня 2018 р.»;

4) у пункті 13:
в абзаці другому слова і цифри «до 1 жовтня 2018 р.» замінити словами і 

цифрами «до 18 жовтня 2018 р.»;
в абзаці одинадцятому слова і цифри «до 1 жовтня 2018 р.» замінити сло-

вами і цифрами «до 18 жовтня 2018 р.»;
5) в абзаці першому пункту 14 слова і цифри «до 1 жовтня 2018 р.» замі-

нити словами і цифрами «до 18 жовтня 2018 р.».
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ОГОЛОШЕННЯ
Інформаційне повідомлення АТ «УкрСиббанк»

АТ «УкрСиббанк» повідомляє про внесення до Правил (договірних умов) спо-
живчого кредитування позичальників  АТ «УкрСиббанк» з можливістю відкриття 
та розрахунково-касового обслуговування карткових (поточних) рахунків, опублі-
кованих в газеті «Урядовий кур’єр», № 105 від 08.06.2017 р., з усіма наступними 
змінами та доповненнями (надалі — Правила) наступних змін, а саме:

1. Викласти термін «Картковий рахунок» в наступній редакції:
 «Картковий рахунок» — поточний рахунок, до якого випускається платіжна 

картка, що відкривається Позичальнику на умовах цих Правил, на якому встанов-
люється та обслуговується ліміт кредитування;»

2. Викласти термін «Продукти Банку» (або «Сервіси»)» в наступній редакції:
 «Продукти Банку» (або «Сервіси») — послуги Банку щодо відкриття та веден-

ня поточних, у тому числі Карткових, та вкладних рахунків клієнтів Банку, здій-
снення їх розрахунково-касового обслуговування, залучення коштів у депозити та 
надання і обслуговування кредитів (в тому числі овердрафтів),  а також інші по-
слуги/набір банківських послуг, що надаються Банком клієнтам на підставі Дого-
вору або іншого договору, укладеного між Сторонами;»

3. Викласти термін «система UKRSIB online» (або «СДБО»)» в наступній ре-
дакції:

 «система UKRSIB online» (або «СДБО») — комплексна система дистанційного 
обслуговування Банку за допомогою доступу через канали зв’язку, зокрема ме-
режі Інтернет, мобільного телефону тощо, призначена для управління, контролю 
та отримання клієнтами Сервісів Банку та інформації щодо Продуктів Банку, зо-
крема щодо укладених Позичальниками Кредитних договорів та стану обслугову-
вання заборгованості за ними.

Для отримання Позичальниками доступу до системи UKRSIB online використо-
вуються Особистий ключ (логін) та Особистий пароль.»

4. Викласти термін «засоби ідентифікації та аутентифікації» в наступній редак-
ції:

 «засоби ідентифікації та аутентифікації» — по тексту Правил разом Особис-
тий ключ, Особистий пароль, ОТР та персональний безпечний номер мобільно-
го телефону;»

5. Викласти термін «Особистий ключ» (або «SMID»)» в наступній редакції:
 «Особистий ключ» (або «SMID») — унікальний десятизначний цифровий іден-

тифікатор (може використовуватись як логін при вході в систему UKRSIB online) 
Позичальника, що використовується для ідентифікації Позичальника у якості клі-
єнта Банку  як при особистому контакті зі співробітниками Банку (у відділенні Бан-
ку), так і при використанні дистанційних банківських послуг (дзвінки до інформа-
ційно-довідкової служби Банку, керування рахунками, отримання Сервісів Банку 
та інформації  щодо здійснених операцій з використанням системи UKRSIB online 
через Інтернет, тощо). Особистий ключ друкується на екземплярі Кредитного до-
говору Позичальника та/або видається Банком Позичальнику у відділенні Банку. 
Чинним вважається Особистий ключ, наданий Банком Позичальнику останнім. 
Даний термін не є тотожним терміну «Особистий ключ», що використовується у 
Законі України «Про електронний цифровий підпис;»

6. Викласти термін «Особистий пароль» в наступній редакції:
 «Особистий пароль» — унікальний цифровий пароль клієнта Банку (Пози-

чальника), що разом з Особистим ключем використовується для входу в систе-
му UKRSIB online. Особистий пароль встановлюється самостійно клієнтом Бан-
ку (Позичальником) при першому вході в систему UKRSIB online і відомий лише 
клієнту Банку (Позичальнику). Особистий пароль для першого входу в систему 
UKRSIB online надсилається Банком у вигляді інформаційного повідомлення на 
персональний  безпечний номер мобільного телефону, повідомлений Позичаль-
ником Банку в письмовій формі;»

7. Доповнити Розділ Правил «Терміни, що використовуються в Правилах» тер-
міном «OTP» наступного змісту:

 «OTP» — одноразовий пароль, що використовується Позичальником для до-
даткового підтвердження дій у системі UKRSIB online. Сторони домовились, що 
застосування ОТР є накладенням електронного підпису Позичальника на елек-
тронний документ. ОТР генерується автоматично і логічно пов’язаний з даними, 
що потребують підтвердження/підписання за допомогою ОТР, та надсилається 
Банком на персональний безпечний номер мобільного телефону Позичальника 
(шляхом надсилання інформаційного повідомлення);»

8. Доповнити Розділ Правил «Терміни, що використовуються в Правилах» тер-
міном «персональний безпечний номер мобільного телефону» наступного змісту:

 «персональний безпечний номер мобільного телефону» — номер телефо-
ну, що зазначений в Кредитному договорі та/або наданий Позичальником Бан-
ку  в письмовій формі  (в анкеті, що оформлюється Позичальником при звернен-
ні до Банку для отримання кредиту та/або в анкеті, що оформляється Позичаль-
ником в рамках ідентифікації/реідентифікації (уточнення інформації щодо іденти-
фікації) згідно внутрішніх процедур Банку та/або в заяві на зміну засобу іденти-
фікації або при оформленні відповідного запиту в банкоматі Банку, або в іншо-
му договорі/заяві Позичальника, що дає Позичальнику право користуватися по-
слугами Банку за допомогою системи UKRSIB online) та/або повідомлений Пози-
чальником при зверненні Позичальника  до Контакт-центру Банку  та зафіксова-
ний в системі Банку. Персональний безпечний номер мобільного телефону ра-
зом з Особистим паролем може використовуватись для входу в систему UKRSIB 
online у якості логіну.»

9. Викласти п. 1.2.2.1. Р. І. Правил в наступній редакції:
«1.2.2.1. Погашення кредиту за Договорами типу А та типу Б може здійснюва-

тись шляхом здійснення внесення готівкових коштів в касу Банку або іншого бан-
ку, здійснення безготівкового переказу коштів відповідно до вимог законодавства 
на рахунки, вказані у Договорі або повідомлені Банком у разі їх зміни Банком у ви-
падках, визначених законодавством, а також здійснення переказу за допомогою 
терміналу самообслуговування.»

10. Викласти п. 1.2.2.2.3. Р. І. Правил в наступній редакції:
«1.2.2.2.3. Зарахування коштів на погашення заборгованості за кредитом, які 

були внесені через термінали самообслуговування, здійснюється протягом 3 
(трьох) робочих днів, включаючи день внесення (якщо такий день був робочим). 
За наявності підключеної послуги SMS-інформування Позичальник отримає від-
повідне інформаційне повідомлення про поповнення рахунку або погашення кре-
дитної заборгованості через термінал самообслуговування.»

11. Доповнити п. 3 «Права та обов’язки Сторін» Розділу І Правил пунктом 3.1.6. 
наступного змісту з відповідною подальшою зміною нумерації пунктів даного 
розділу Правил:

«3.1.6. Змінити рахунки у випадках, встановлених законодавством. Про зміну 
рахунків Банк повідомляє Позичальників у порядку, визначеному Банком.»

12. Викласти п. 3.4.1. Р. І. Правил в наступній редакції:
«3.4.1. Використовувати кредит на зазначені у Договорі цілі, а також повернути 

суму кредиту, і сплатити плату за кредит й інші грошові платежі на рахунок Бан-
ку в порядку, строки, на умовах, передбачених Договором та на рахунки, вказа-
ні в Договорі або повідомлені Банком у разі їх зміни Банком у випадках, визначе-
них законодавством.

Кредит вважається повернутим в момент зарахування грошової суми в повно-
му обсязі на зазначений у Договорі або повідомлений Банком у разі зміни раху-
нок Банку для повернення кредиту.»

13. Викласти п. 3.4.7. Р. І. Правил в наступній редакції:
«3.4.7. Сплачувати платежі на користь третіх осіб в порядку та на умовах, ви-

значених законодавством України, зокрема «Порядком про порядок вчинення но-
таріальних дій нотаріусами України», в частині оплати нотаріальних дій, Законом 
України «Про страхування» в частині оплати страхових платежів при укладенні 
угод страхування, Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та про-
фесійну оціночну діяльність в Україні» в частині оплати послуг суб’єктів оціноч-
ної діяльності, Декретом Кабінету Міністрів «Про Державне мито» в частині спла-
ти державного мита, тощо.»

14. Доповнити п. 3 «Права та обов’язки Сторін» Розділу І Правил пунктом 
3.4.11. наступного змісту:

«3.4.11. За вимогою Банку надавати в строк не більш ніж 3 (три) календарні 
дні в повному обсязі достовірну інформацію, необхідну для проведення іденти-

фікації та вивчення Позичальника, уточнення інформації щодо ідентифікації та 
вивчення Позичальника, з’ясування особи Позичальника, суті діяльності та фі-
нансового стану.

Надання інформації з метою вивчення Позичальника та/або уточнення інфор-
мації про нього, може здійснюватись через систему UKRSIB online у порядку, ви-
значеному Правилами.»

15. Викласти п. 9.2. Р. І. Правил в наступній редакції:
«9.2. Сторони домовились про наступний порядок підписання Договору:
при підписанні/візуванні Договору, а також при листуванні Сторін можуть ви-

користовуватися на розсуд Сторони як власноручний підпис Сторони/уповнова-
женого представника Сторони, так і факсимільне відтворення підпису, при цьому 
в розділі Договору «Адреси, реквізити та підписи Сторін» використовується ли-
ше власноручний підпис (якщо Сторони попередньо не домовились про інше в 
порядку, передбаченому законодавством), який у випадку використання факси-
мільного відтворення підпису на інших сторінках Договору вважається зразком 
аналога власноручного підпису. При цьому особа, яка здійснила власноручний 
підпис, повинна співпадати з особою, підпис якої відтворюється. Для підписан-
ня Додаткових угод до Договору використовується лише власноручний підпис;

- після укладення Кредитного договору/Додаткової угоди до Кредитного дого-
вору кожна із Сторін зобов’язується завізувати кожну сторінку аркуша, на якій ви-
кладено умови Кредитного договору/Додаткової угоди до Кредитного договору, 
шляхом підписання кожної сторінки уповноваженим представником відповідної 
Сторони. При цьому допускається здійснення такого візування Стороною лише на 
аркушах екземпляру Кредитного договору/Додаткової угоди до Кредитного дого-
вору, який передається іншій Стороні, а також допускається не візування аркуша, 
на якому вже є підпис Сторони. Візуванню також підлягають усі додатки до Кре-
дитного договору, за виключенням цих Правил та тарифів Банку, які не візують-
ся та не підписуються Сторонами. Вимоги цього пункту Правил щодо візування 
Кредитних договорів/Додаткових угод до Кредитних договорів та додатків до них 
не застосовуються, якщо вони укладаються Сторонами в електронному вигляді.»

16. Викласти п. 7.1.5. Р. ІІ. Правил в наступній редакції:
«7.1.5. Позичальник зобов’язується щомісяця, у період з дня, наступного піс-

ля дати розрахунку мінімальної суми поповнення карткового рахунку (далі — Бі-
лінгової дати) до Дати платежу, зазначених в Кредитному договорі або в Індивіду-
альній угоді чи в Повідомленні, здійснювати поповнення Карткового рахунку  на 
суму, що не менша мінімальної суми поповнення карткового рахунку (далі – Міні-
мальна сума поповнення Карткового рахунку), яку Банк зазначає в інформаційно-
му повідомленні, що направляється Банком Позичальнику на персональний без-
печний номер мобільного телефону, або яку Позичальник може дізнатися, зате-
лефонувавши до Контакт-центру Банку, або  яка зазначається Банком у щомісяч-
ній виписці про операції з Кредитною карткою, яку Позичальник може отримати 
у  відділенні Банку.

При цьому Мінімальна сума поповнення Карткового рахунку, внесена По-
зичальником з дня наступного після чергової Білінгової дати до Дати платежу 
(включно), зараховується Банком в рахунок погашення заборгованості за Дого-
вором згідно черговості погашення заборгованості за Договором, передбаченої 
п. 7.2.12. цих Правил.

Мінімальна сума поповнення Карткового рахунку, невнесена Позичальником 
на Картковий рахунок з дня, наступного після Дати платежу, вважається простро-
ченою.»

17. Викласти п. 7. 1.12. Р. ІІ Правил в наступній редакції:
«7.1.12. Сторони домовились, що Банк може повідомити Позичальника про 

відмову у подовженні строку кредитування шляхом направлення відповідно-
го рекомендованого листа на адресу Позичальника, зазначену в цьому Догово-
рі, або інформування Позичальника  інформаційним повідомленням на персо-
нальний безпечний номер мобільного телефону. Наявність у Банку підтверджен-
ня відправки такого повідомлення є достатньою підставою вважати, що таке по-
довження не відбулося, незалежно від факту отримання такого повідомлення По-
зичальником.»

18. Викласти п. 7. 1.14. Р. ІІ Правил в наступній редакції:
«7.1.14. У випадках виникнення простроченої заборгованості Позичальника 

за будь-яким кредитом, отриманим Позичальником в Банку та/або  отримання 
Банком інформації щодо  негативної кредитної історії  з Бюро кредитних історій, 
що свідчитиме про погіршення фінансового стану Позичальника, Банк має пра-
во протягом тридцяти календарних днів з дати настання однієї з вищезазначених 
подій зменшити ліміт кредитування Позичальника,  до розміру фактично витра-
ченого Позичальником ліміту кредитування, повідомивши про це Позичальника 
шляхом направлення інформаційного повідомлення на персональний безпечний 
номер мобільного телефону, в день зменшення ліміту овердрафту.»

19. Викласти п. 7.1.15. Р. ІІ Правил в наступній редакції:
«7.1.15.  Банк має право припинити надання овердрафту та/або анулювати лі-

міт овердрафту у випадку:
- виникнення  простроченої заборгованості у Позичальника за цим Договором;
  - ініціювання Позичальником закриття карткового Рахунку, на якому встанов-

лено ліміт овердрафту  або направлення Позичальником Банку повідомлення про 
незгоду зі змінами до Договору;

- застосування до Позичальника обмежень  щодо розпорядження коштами 
на Картковому рахунку у вигляді арешту коштів на Картковому рахунку, надхо-
дження до Банку документів на примусове списання коштів з Карткового рахунку, 
будь-яких дій державних органів стосовно обмежень права Позичальника щодо 
розпорядження коштами на  Картковому рахунку, будь-яких дій кредиторів Пози-
чальника чи інших осіб, які мають на це право, щодо обмеження права розпоря-
джатися Картковим рахунком.  

Про припинення надання овердрафту та/або анулювання ліміту овердрафту 
Банк повідомляє Позичальника шляхом направлення на адресу Позичальника, 
зазначену в цьому Договорі,відповідного рекомендованого листа про  припинен-
ня надання овердрафту або направлення відповідного  інформаційного повідо-
млення на персональний безпечний номер мобільного телефону.

 У випадку усунення вищезазначених підстав припинення надання овердраф-
ту Банк відновлює можливість Позичальників користуватися лімітом овердраф-
ту, про  що Позичальники можуть дізнатися, зателефонувавши до Контакт-цен-
тру Банку.»

20. Викласти п. 7.2.5. Р. ІІ Правил в наступній редакції:
«7.2.5. Зарахування коштів на Картковий рахунок (поповнення Карткового ра-

хунку) без використання картки виконується за номером Карткового рахунку, 
який зазначений в Договорі-анкеті або в Кредитному договорі або заяві на від-
криття рахунку або в повідомлені про зміну рахунку Банком у випадках, визначе-
них законодавством, і може здійснюватися шляхом внесення готівки в касу Бан-
ку або в банкоматі з функцією «cash-in» або перерахуванням з будь-яких рахун-
ків, відкритих в Банку та/або в інших банках, за допомогою переказу коштів з ін-
ших рахунків Позичальника, а також з рахунків інших осіб за їх дорученнями, а 
також у порядку, передбаченому п. 1.2.2.2 Правил. Зарахування здійснюється не 
пізніше робочого дня, наступного за днем надходження грошових коштів у Банк.» 

21. Викласти п. 7.3.2. Р. ІІ. Правил в наступній редакції: 
«7.3.2. Картка передається Держателю  в неактивному стані (без можливості 

здійснення будь-яких операцій з її використанням до моменту активації)  одним 
з наступних варіантів:

 поштою з початковим ПІН-кодом «0000». В конверті разом з карткою Держа-
тель отримує інформаційний лист із описом процесу при-активації картки. Піс-
ля проведення при-активації картки в системі Банку картка може бути активо-
вана Держателем шляхом зміни початкового ПІН-коду «0000» на власний ПІН-
код в банкоматі.   

поштою  з подальшим отриманням спеціального конверта з ПІН-кодом у від-
діленні Банку. 

у відділенні Банку з одночасним отриманням ПІН-коду у спеціальному конверті 
або (у випадку, якщо встановлюється ПІН-код «0000») з інформаційним листом, 
що містить опис процесу при-активації картки та процесу зміни початкового ПІН-
коду на власний ПІН-код у банкоматі. 

В процесі при-активації картки буде використовуватися персональний безпеч-
ний номер мобільного телефону. Позичальник гарантує, що цей номер телефону 
є персональним та безпечним та  надає згоду Банку на передачу інформації По-

зичальнику  за вказаним телефоном (відкритим каналом зв’язку).  Банк не несе 
відповідальності за розголошення  та/або неотримання Позичальником інформа-
ції, що була направлена Банком за персональним безпечним номером мобільно-
го телефону. Сторони домовились, що персональний безпечний номер мобіль-
ного телефону використовується Банком як додатковий засіб ідентифікації По-
зичальника.

При отриманні спеціального конверта з ПІН-кодом Держатель повинен впев-
нитись в цілісності конверта, запам’ятати ПІН, знищити ПІН-конверт і надалі збе-
рігати ПІН-код у таємниці окремо від картки. За бажанням Держатель може змі-
нити ПІН-код в банкоматі. 

У випадку направлення Банком карти поштою, вона направляються Банком 
за адресою фактичного проживання Держателя, зазначеною в Кредитному до-
говорі, або, у разі зміни адреси, за адресою, про яку повідомив Держатель Бан-
ку при відвідуванні  відділення Банку та/або зателефонувавши до Контакт-цен-
тру Банку.»

22. Викласти  п.7.5.10. та п. 7.5.11. Р. ІІ. Правил в наступній редакції: 
«7.5.10. Надсилати повідомлення, та/або надавати інформацію Позичальнику 

з питань обслуговування Карткового рахунку, в тому числі конфіденційну інфор-
мацію та інформацію, що містить банківську таємницю, інформацію, необхідну 
для проведення процесу при-активації картки  на персональний безпечний но-
мер мобільного телефону.

7.5.11. Використовувати персональний безпечний номер мобільного телефо-
ну,  як засіб ідентифікації та вважати його персональним та безпечним.»

23. Викласти п. 7.5.15. Р. ІІ Правил в наступній редакції:
«7.5.15. У випадку перевипуску картки та випуску нової картки повідомити По-

зичальника про закінчення терміну дії попередньої картки та випуск нової карт-
ки не пізніше ніж за десять календарних днів до закінчення терміну  дії попере-
дньої картки шляхом направлення  інформаційного повідомлення на персональ-
ний безпечний номер мобільного телефону Позичальника.»

24. Викласти другий абзац п. 7.5.27. Р. ІІ. Правил в наступній редакції:
«У разі зміни номеру телефону, в тому числі персонального безпечного номе-

ру мобільного телефону, втрати телефону або передачі його третім особам не-
гайно повідомити про це Банк, зателефонувавши до Контакт-центру Банку. У ви-
падку не вчинення зазначених дій, Позичальник несе повну відповідальність за 
дії, що можуть бути вчинені третьою особою із використанням телефону Пози-
чальника.»

25. Викласти п. 9.1.1. та п. 9.1.2. Р. ІІ. Правил в наступній редакції:
« 9.1.1. Для цілей застосування цих Правил Банк за допомогою системи 

UKRSIB online здійснює дистанційне обслуговування Позичальника та забезпе-
чує обмін технологічною та іншою інформацією між Сторонами в частині надання 
Позичальнику інформації щодо отриманих на умовах цих Правил та Кредитного(-
их) договору(-ів) кредитів та інформації з питань обслуговування Позичальником 
кредитів, зазначених у цьому пункті Правил. 

Також система UKRSIB online використовується з метою формування та над-
силання до Банку електронних документів (в тому числі заяв, запитів), отримання 
електронних документів та повідомлень від Банку, обміну з Банком інформацією.

 Електронні документи можуть формуватися у системі UKRSIB online з ураху-
ванням її технічних можливостей.

9.1.2. Дистанційне обслуговування Продуктів та електронний обмін інформа-
цією з Банком за допомогою системи UKRSIB online здійснюється на підставі До-
говору, в тому числі відповідно до Інструкцій, та/або іншого договору, укладено-
го між Сторонами, та/або  відповідно до технічних можливостей системи UKRSIB 
online.» 

 26. Викласти п. 9.1.7. Р. ІІ. Правил в наступній редакції:
«9.1.7. Сторони домовились, що обслуговування в системі UKRSIB online для 

цілей цих Правил здійснюється з використанням засобів ідентифікації та аутенти-
фікації, що є достатніми та безпечними.»

27. Викласти п. 9.1.9. Р. ІІ. Правил в наступній редакції:
«9.1.9. З метою надсилання Позичальнику Особистого пароля для першого 

входу до системи UKRSIB online, в тому числі і після його зміни, та ОТР Банк ви-
користовує персональний безпечний номер мобільного телефону Позичальника.  

 Позичальник підтверджує, що такий номер є персональним та безпечним для 
отримання повідомлень, що містять у собі конфіденційну інформацію. 

У разі необхідності заміни персонального безпечного номеру мобільного теле-
фону на інший або у випадку, якщо такий номер мобільного телефону не був за-
значений у Кредитному договорі, Позичальник має звернутись до Контакт-центру 
для отримання інформації щодо порядку заміни або встановлення(надання) пер-
сонального безпечного номеру мобільного телефону.»

28. Викласти п. 9.1.11. Р.ІІ. Правил в наступній редакції:
«9.1.11. З метою надсилання Позичальнику Особистого пароля для першого 

входу до системи UKRSIB online, в тому числі і після його зміни, та ОТР Банк ви-
користовує персональний безпечний номер мобільного телефону Позичальника.  

 Позичальник підтверджує, що такий номер є персональним та безпечним для 
отримання повідомлень, що містять у собі конфіденційну інформацію. 

У разі необхідності заміни персонального безпечного номеру мобільного теле-
фону на інший або у випадку, якщо такий номер мобільного телефону не був за-
значений у Кредитному договорі, Позичальник має звернутись до Контакт-центру 
для отримання інформації щодо порядку заміни або встановлення(надання) пер-
сонального безпечного номеру мобільного телефону.»  

29. Доповнити п. 9 «Обслуговування в системі UKRSIB online» Р. ІІ. Правил 
п.9.1.12. та п. 9.1.13. наступного змісту з відповідною подальшою зміною нумера-
ції пунктів даного розділу Правил:

«9.1.12. Електронні документи, електронні договори та угоди, інформацій-
ні запити, електронні повідомлення, що направляються Позичальником у Банк 
із використанням системи UKRSIB online, повинні містити усі обов’язкові рекві-
зити, що визначені вимогами Договору, зокрема Інструкцій, законодавства, та 
обов’язково (якщо це передбачено) повинні бути підтверджені (посвідчені) за до-
помогою ОТР. Електронні документи, які не містять необхідних реквізитів та не 
підписані  (якщо це передбачено) електронним підписом, тобто не підтвердже-
ні (не посвідчені) за допомогою ОТР, Банком не розглядаються та в обробку не 
приймаються. Позичальник несе відповідальність за достовірність інформації, що 
міститься в електронному документі, який сформований Позичальником.

9.1.13.  Своїм підписом під Договором або відповідним документом Позичаль-
ник надає Банку безумовну та беззаперечну згоду на виконання та обробку елек-
тронних документів, що надсилаються та/або оформлюються Позичальником за 
допомогою системи UKRSIB online.»

30. Викласти п. 9.1.14. та п. 9.1.15. Р. ІІ. Правил в наступній редакції: 
«9.1.14. Сторони визнають достатнім та безпечним метод захисту каналів пе-

редачі даних за допомогою системи UKRSIB online, а Позичальник приймає на се-
бе ризики використання вказаного методу захисту, що підтверджується його під-
писом під цим Договором. 

При цьому укладення Договору свідчить, що Позичальник підтверджує та по-
вністю розуміє можливість несанкціонованого доступу до інформаційно-телеко-
мунікаційних систем, що використовуються для передачі/обміну даними Сторона-
ми, що містяться в текстах електронних документів, та, відповідно, розуміє мож-
ливість їх компрометації, та виникнення пов’язаних з цим збитків тощо, що мо-
же статися внаслідок відмови Позичальника від використання засобів ідентифі-
кації та аутентифікації та/або при незабезпеченні Позичальником належного збе-
рігання, контролю над носіями такої інформації  та захисту від доступу третіх осіб. 

У зв’язку з цим  Позичальник підтверджує, що не має та не буде мати до Бан-
ку будь-яких претензій та/або не буде вимагати від нього відшкодування будь-
яких збитків.

9.1.15. Своїм підписом під Договором або відповідним документом Позичаль-
ник визнає та приймає на себе ризики користування системою UKRSIB online із 
застосуванням засобів ідентифікації та аутентифікації, передбачених цими Прави-
лами, та забезпечує особисте використання та запобігання їх використанню тре-
тіми особами.»

31. Доповнити п. 9 «Обслуговування в системі UKRSIB online» Р. ІІ. Правил  
п. 9.1.16. та п. 9.1.17. наступного змісту з відповідною подальшою зміною нуме-
рації пунктів даного розділу Правил:

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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ОГОЛОШЕННЯ

Київський районний суд м. Харкова по криміналь-
ному провадженню № 640/17017/17 за обвинува-
ченням Йлдирим Сервер передбаченого ст. 115 ч. 
2 п. 6 КК України викликає до суду обвинувачено-
го Йлдирим Сервер (останнє відоме місце перебу-
вання: 61099, м. Харків, вул. Танкопія, 9/2, кв. 92) на 
03.10.2018 року о 09.30 годині.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Ки-
ївського районного суду м. Харкова за адресою:  
м. Харків, вул. Валентинівська, 7-Б, зал №2.

У разі неявки обвинуваченого справа буде розгля-
нута за його відсутності.

Суддя Зуб Г. А.

Приватний нотаріус Білоцерківського міського но-

таріального округу Київської області Іванчишина Л.Г., 

бульвар Олександрійський, 145, м. Біла Церква, Київ-

ська область, 09117, тел./факс: (04563) 6-10-39, по-

відомляє про відкриття спадщини на майно після по-

мерлої 28.04.2018 року АВДЄЄВОЇ НІНИ ПЕТРІВНИ, 

09.03.1954 р.н. Спадкоємці померлої викликаються 

до приватного нотаріуса для з’ясування повного ко-

ла спадкоємців.

Усім зацікавленим особам та кредиторам

Повідомляємо, що 21 вересня 2018 року 

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРІАДНА.» 

( код ЄДРПОУ 24526422) 

прийнято рішення про зменшення 

статутного капіталу.

Соснівський райсуд м. Черкаси викликає в судо-
ве засідання як відповідача Різника Андрія Михайло-
вича, останнє відоме місце проживання: м. Черкаси, 
вул. Олени Теліги, 9, кв. 166, по цивільній справі за 
позовом Сидоренка Сергія Миколайовича до Різни-
ка Андрія Михайловича про відшкодування матері-
альної шкоди, завданої внаслідок залиття квартири.

Судове засідання відбудеться 04.10.2018 року об 
11.00 год. у приміщенні Соснівського районного су-
ду м. Черкаси за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 
316 у кабінеті №211.

Явка обов’язкова, в разі неявки справа буде роз-
глядатися без участі відповідача.

Суддя В. А. Романенко

«9.1.16. Електронні документи, що підтверджені (посвідчені) за допомогою 
ОТР, мають рівну юридичну силу з паперовими письмовими документами та вва-
жаються такими, що підписані Позичальником власноручно. Укладення Догово-
ру свідчить, що Позичальник визнає достатнім метод захисту інформації за до-
помогою OTP, що використовуються при засвідченні документів у електронній 
формі, для підтвердження походження, достовірності та цілісності даних в елек-
тронній формі (в тому числі ідентифікації підписувача), у вигляді яких фіксуєть-
ся інформація в електронних документах, створюваних за допомогою та у систе-
мі UKRSIB online. 

9.1.17. Електронні документи без підтвердження (посвідчення) Позичальни-
ком за допомогою ОТР не мають юридичної сили, Банком не розглядаються і не 
приймаються. При цьому Сторони визнають, що підробка ОТР Позичальника не-
можлива без розповсюдження Позичальником такої інформації третім особам та 
при незабезпеченні Позичальником належного зберігання, контролю над носіями 
такої інформації  та захисту від доступу третіх осіб.»

32.  Викласти п. 9.1.19. – п. 9.1.21. Р. ІІ. Правил в наступній редакції:
«9.1.19. У випадках компрометації, несанкціонованого доступу, втрати, викра-

дання засобів ідентифікації та аутентифікації, в тому числі персонального безпеч-
ного номеру мобільного телефону або в разі виникнення такої підозри чи загро-
зи Позичальник негайно припиняє використання системи UKRSIB online, вживає 
термінових заходів щодо блокування скомпрометованих засобів ідентифікації та 
аутентифікації чи персонального безпечного номеру мобільного телефону та не-
гайно повідомляє про це Контакт-центр будь-яким зручним способом, а також 
Банк у найкоротший термін – письмово.

9.1.20. У випадках компрометації, несанкціонованого доступу, втрати, викра-
дання засобів ідентифікації та аутентифікації, в тому числі персонального безпеч-
ного номеру мобільного телефону, зазначеного в Договорі (Кредитному догово-
рі або у відповідному документі), або в разі виникнення такої підозри чи загро-
зи Банк негайно припиняє проведення обслуговування Позичальника в системі 
UKRSIB online, вживає термінових заходів щодо блокування скомпрометованих 
засобів ідентифікації та аутентифікації та повідомляє про це Позичальника будь-
яким зручним способом. 

9.1.21. Після повідомлення Позичальником Контакт-центру про випадок (або 
виникнення підозри чи загрози) компрометації, несанкціонованого доступу, втра-
ти, викрадання засобів ідентифікації та аутентифікації та/або персонального без-
печного номеру мобільного телефону Банк протягом 2-х годин вживає всіх необ-
хідних заходів для повного блокування засобів ідентифікації та аутентифікації По-
зичальника. До моменту блокування засобів ідентифікації та аутентифікації, в то-
му числі протягом часу, необхідного для повного блокування засобів ідентифіка-
ції та аутентифікації, Банк не несе відповідальності за дії Позичальника, що здій-
снені в системі UKRSIB online з використанням засобів ідентифікації та аутенти-
фікації Позичальника.»

33. Викласти п. 9.2.1.1. Р. ІІ. Правил в наступній редакції:
«9.2.1.1. Здійснювати обслуговування Позичальника в системі UKRSIB online, 

зокрема щодо кредитування на підставі електронних правочинів, вчинюваних 
Сторонами за допомогою та у системі  UKRSIB online, відповідно до Договору, в 
тому числі Інструкцій, та вимог законодавства.»

34. Викласти п. 9.2.1.4. Р. ІІ. Правил в наступній редакції:
«9.2.1.4. Надсилати повідомлення, та/або надавати інформацію Позичальнику 

з питань обслуговування Позичальника в системі UKRSIB online, в тому числі кон-
фіденційну інформацію та інформацію, що містить банківську таємницю, за пер-
сональним безпечним номером мобільного телефону.»

35.  Доповнити п. 9 «Обслуговування в системі UKRSIB online» Р. ІІ. Правил 
п.9.2.1.5. наступного змісту з відповідною подальшою зміною нумерації пунктів 
даного розділу Правил:

«9.2.1.5. Укладати Кредитні договори за допомогою та у системі UKRSIB online 
в електронному вигляді в порядку та на умовах, встановлених цим Договором.»

36. Викласти п.9.2.2.3. Р. ІІ. Правил в наступній редакції:
«9.2.2.3. Надсилати інформаційні повідомлення Позичальнику, що містять 

Особистий пароль та/або OTP, на персональний безпечний номер мобільного те-
лефону Позичальника.»

37. Викласти п. 9.2.2.6. Р. ІІ. Правил в наступній редакції:

«9.2.2.6.У разі звернення Позичальником до Банку щодо заміни засобів іденти-
фікації та аутентифікації, у порядку, передбаченому Договором, виконати наступ-
ні дії відповідно до такої заяви:

• згенерувати та забезпечити Позичальника новими засобами ідентифіка-
ції та аутентифікації (крім персонального безпечного номеру мобільного теле-
фону) та/або

• внести зміни до системи UKRSIB online та надсилати  інформаційні повідо-
млення, на персональний безпечний номер мобільного телефону. 

Забезпечення Позичальника новим Особистим ключем можливе лише у ра-
зі здійснення постійного (без можливості поновлення) блокування Банком або 
Позичальником існуючого Особистого ключа.»

38. Доповнити п. 9 «Обслуговування в системі UKRSIB online» Р. ІІ. Правил  
п. 9.2.2.8. наступного змісту з відповідною подальшою зміною нумерації пунк-
тів даного розділу Правил:

«9.2.2.8. У випадку надання пропозицій щодо укладення/укладення Кредит-
них договорів в електронному вигляді за допомогою системи UKRSIB online на-
давати всі необхідні та обов’язкові згідно законодавства документи погодже-
ним з Позичальником способом та з урахуванням технічних можливостей сис-
теми UKRSIB online.»

39. Викласти п. 9.2.3.1. та п. 9.2.3.2. Р. ІІ. Правил в наступній редакції:
«9.2.3.1. Отримувати послуги у межах можливостей системи UKRSIB online, 

в тому числі щодо кредитування на підставі електронних правочинів, відповід-
но до умов Договору. 

9.2.3.2. Отримати Особистий ключ та Особистий пароль для першого входу в 
порядку, передбаченому Договором.»

40.  Викласти п. 9.2.3.4. Р. ІІ. Правил в наступній редакції:
«9.2.3.4.У разі блокування Особистого ключа або Особистого пароля отри-

мати новий Особистий ключ та/або Особистий пароль у порядку, передбаче-
ному Договором.»

41.  Викласти п. 9.2.3.6. Р. ІІ. Правил в наступній редакції:
«9.2.3.6. Здійснювати зміну персонального безпечного номеру мобільного 

телефону Позичальника на новий у порядку, передбаченому Договором.»
42. Доповнити п. 9 «Обслуговування в системі UKRSIB online» Р. ІІ. Правил  

п. 9.2.4.3. наступного змісту з відповідною подальшою зміною нумерації пунк-
тів даного розділу Правил:

«9.2.4.3. Забезпечити контроль та унеможливити доступ до пристрою та за-
собів ідентифікації та аутентифікації, з застосуванням яких Позичальник здій-
снює доступ та отримує послуги за допомогою системи UKRSIB online.»

43. Доповнити п. 9 «Обслуговування в системі UKRSIB online» Р. ІІ. Правил 
пунктом 9.3. з відповідними підпунктами наступного змісту:

«9.3. Особливості кредитування на споживчі цілі за допомогою системи 
UKRSIB online

9.3.1. Кредити на споживчі цілі за допомогою системи UKRSIB online можуть 
бути надані Позичальникам, які відповідають у сукупності наступним вимогам:

- з Позичальником вже був укладений та обслуговується Кредитний договір 
на умовах Розділу ІІ цих Правил; 

- Позичальника підключено до (він зареєстрований) та Позичальник вико-
ристовує послуги Банку за допомогою системи UKRSIB online; 

- Позичальника ідентифіковано Банком та строк уточнення інформації щодо 
його ідентифікації ще не настав.

9.3.2. Кредити на споживчі цілі надаються на підставі та на умовах Кредит-
них договорів, що укладаються в електронному вигляді за допомогою систе-
ми UKRSIB online. 

9.3.3. Сторони домовились про наступний порядок посвідчення Кредитних 
договорів та документів в електронному вигляді, які укладаються/оформляють-
ся  за допомогою системи UKRSIB online, та оформлення, надання яких По-
зичальнику передбачено згідно з вимогами законодавства у сфері споживчо-
го кредитування: 

- зі сторони Позичальника вказані у цьому пункті Правил документи посвідчу-
ються з застосуванням ОТР;

- зі сторони Банку вказані у цьому пункті Правил документи посвідчуються 
шляхом використання аналогу власноручного підпису уповноваженої особи та 
печатки Банку (факсиміле), що наведені  нижче:

Начальник Департаменту з продажу продуктів споживчого  
кредитування АТ «УкрСиббанк»  

Трегубов Б. Ю.

та/або
Старший менеджер групи продажів кредитних карткових продуктів Центру 
маркетингу та прямих продажів споживчого кредитування  Департаменту  

з продажу продуктів споживчого кредитування АТ «УкрСиббанк»  

Ломадзе В. В.  
 При цьому Сторони визнають та підтверджують, що вказані у цьому пункті 

Правил документи, в тому числі  Кредитний договір, укладений Сторонами за до-
помогою системи UKRSIB online у вигляді електронного документа, посвідчені в 
порядку, наведеному у цьому пункті Правил, мають рівну юридичну силу з папе-
ровими письмовими документами та вважаються такими, що підписані власно-
ручно Позичальником та уповноваженими особами Банку.

9.3.4. Передача Позичальнику його примірника Кредитного договору та доку-
ментів в електронному вигляді, які укладаються/оформляються  за допомогою 
системи UKRSIB online, та оформлення, надання яких Позичальнику передбачено 
згідно з вимогами законодавства у сфері споживчого кредитування, здійснюєть-
ся за вибором Позичальника наступним способом: 

- відразу після оформлення та підписання шляхом забезпечення засобами 
системи UKRSIB online доступності для завантаження або можливості роздруку-
вання зазначених у цьому пункті Правил документів; та/або

- відразу після оформлення та підписання шляхом передачі на електронну 
адресу Позичальника, зазначену ним та зафіксовану у системі UKRSIB online та/
або Договорі, та/або відповідному документі, наданому Банку.

Для отримання Позичальником в подальшому засвідчених відповідно до зако-
нодавства копій електронних документів, зазначених в цьому пункті Правил,  в па-
перовому вигляді Позичальник може звернутись до будь-якого відділення Банку.

9.3.5. Сторони домовились, що зазначені у даному Розділі Правил документи 
в електронному вигляді вважаються отриманими Позичальником з моменту за-
безпечення засобами системи UKRSIB online їх доступності для завантаження або 
можливості роздрукування.»

Датою публікації змін до Правил  є публікація цього повідомлення в офіційно-
му друкованому виданні, а саме: 29.09.2018 р.

Датою початку дії змін до Правил є 29.09.2018 р.

Заступник Голови Правління — 
Начальник Юридичного департаменту             С. М. Панов

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Кіровоградська регіональна торгово-промислова палата спільно з Кіровоградською митницею ДФС  
проводить 18 жовтня 2018 року о 12-00 год. 

за адресою: 25022, м.Кропивницький, вул. Преображенська, 79-А, кім. 215 
аукціон з продажу майна, що перейшло у розпорядження митниці.

Номер лота Найменування майна, його характеристика, місцезнаходження
Одиниця
виміру Кількість

Вартість май-
на за оцінкою 
суб’єкта оці-
ночної діяль-
ності (грн.)

1

Одна комплектна пакувальна лінія “benhil” у кількості 1 шт., яка складається з: 
- однієї повністю автоматично пакувальної машини “benhil cartomart 8562” для 
додаткового пакування брикетів у обгортальний картонний короб; -однієї по-
вністю автоматичної системи керування роботи лінії; - одного універсально-
го напівавтоматичного пакувальника у картонні короби“benhil” тип 8507. Па-
кувально-фасувальний автомат “benhil” німецького виробництва, обладна-
ний системною панеллю для автоматизації виробництва, призначений для фа-
сування харчових продуктів (вершкове масло, маргарин, спред тощо) в брике-
ти різних форматів, обгортання пакувальним матеріалом та укладкою в гоф-
рокартонні ящики вагою до 10 кг. Продуктивність шт/хв-195-220. Об’єм паку-
вального матеріалу гр.100-250.Розмір мм 4200*2800*200. Обладнання не екс-
плуатувалося

шт. 1    24939719.20

            
Стартова ціна продажу 24 939 719.20 грн., з урахуванням ПДВ. 
Майно знаходиться за адресою: м. Кропивницький, вул. Лавандова (Торези), 27-б. Ознайомитись з майном можна що-

денно за попередньою домовленістю з організатором аукціону з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 17-00 год., перерва з 13-00   
до 14-00 год. за місцезнаходженням майна.

Учасники аукціону сплачують реєстраційний внесок 17 грн. шляхом безготівкових розрахунків на р/р 26000052906524 в Кірово-
градській філії ПАТ «Приватбанк» в м. Кропивницький,  МФО 323583, отримувач Кіровоградська регіональна торгово-промислова 
палата, код ЄДРПОУ 02944863. 

Прийом заяв на участь в аукціоні разом з документом  про сплату реєстраційного внеску  проводиться за адресою: м. Кропив-
ницький, вул.Преображенська, 79-А,  та закінчується за три робочі дні до початку його проведення.

Організатор аукціону: м. Кропивницький, вул. Преображенська, 79-А, тел. (0522) 35-18-56, (050)488-44-43; з 9-00 год.  
до 18- 00 год., крім вихідних (субота, неділя).

Оголошення
щодо продажу активів (майна)  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІМЕКСБАНК»

 
Номер лота Короткий опис активів (майна) в лоті
F22GL34196 Права вимоги за договором кредиту №981/КД/2008 від 12.08.2008

F22GL34197 Права вимоги за кредитним договором про відкриття кредитної лінії №198-07-КЛ  
від 08.10.2007

F22GL34198 Права вимоги за договором кредиту №534/КД/2006 від 17.03.2006
F22GL34199 Права вимоги за кредитним договором №91-07 від 30.08.2007
F22GL34200 Права вимоги за договором кредиту №70-ф від 30.03.2007
F22GL34201 Права вимоги за договором кредиту №200 від 06.06.2007

F22GL34202 Права вимоги за кредитним договором про відкриття кредитної лінії №221-07-КЛ  
від 12.11.2007

F22GL34203 Права вимоги за договором кредиту №068/08 від 26.03.2008
F22GL34204 Права вимоги за договором кредиту №70/2007 від 05.07.2007
F22GL34205 Права вимоги за договором кредитної лінії №12 від 04.02.2007
F22GL34206 Права вимоги за договором кредиту №55-07 від 30.05.2007
F22GL34207 Права вимоги за договором непоновлювальної кредитної лінії №2003 від 19.12.2007

F22GL34209 Права вимоги за кредитним договором про відкриття кредитної лінії №231-07-КЛ  
від 20.11.2007

Дата проведення відкритих торгів    Перші відкриті торги (аукціон) – 14.11.2018
(аукціону)/електронного аукціону   
Електронна адреса для доступу до відкритих               www.prozorro.sale
торгів (аукціону)/електронного аукціону  
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/   Точний час початку проведення відкритих торгів
електронного аукціону   (аукціону)/електронного аукціону по кожному лоту 
     вказується на веб-сайті www.prozorro.sale  
Детальна інформація щодо лоту   http://www.fg.gov.ua/assets-selling

Приватне Підприємство «ОККО-БІЗНЕС КОНТРАКТ» по-
відомляє: печатку з інформаційним наповненням Приват-
не Підприємство «ОККО-БІЗНЕС КОНТРАКТ», для наклад-
них, №7, № 33614922, Україна, вважати втраченою з 22 ве-
ресня 2018 року.

Посвідчення помічника адвоката 
Грішиної Наталії Олександрівни, №000115, 

видане Радою адвокатів міста Києва 08.09.2017 р. 
на ім’я Надієнко Інеси Миколаївни, 

вважати недійсним у зв’язку з втратою.

Кагарлицький районний суд Київської області викликає як відповідачку  
гр. Коробенко Наталію Василівну по цивільній справі № 368/760/18 за позо-
вом Коробенко Ніни Михайлівни до Коробенко Наталії Василівни про усунен-
ня перешкод у користуванні майном, визнання особи такою, що втратила пра-
во на житло, для розгляду даної справи по суті. Фактичне місце проживан-
ня невідоме.

Судове засідання відбудеться 11 жовтня 2018 року о 12 год. 00 хв. у м. Ка-
гарлик у приміщенні Кагарлицького районного суду Київської області за адре-
сою: Київська область, м. Кагарлик, вул. Володимира Великого-3, головуючий 
по справі суддя Закаблук О. В.

У разі неявки відповідачки гр. Коробенко Наталії Василівни в судове засі-
дання, справа буде розглянута в її відсутність.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області по кримі-
нальному провадженню № 185/4519/18 за обвинуваченням Панкова Віталія 
Володимировича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 1 ст. 258-3 КК України, викликає обвинуваченого Панкова Віталія Володи-
мировича в підготовче судове засідання, яке призначене на 4 жовтня 2018 ро-
ку о 09.00 год., та яке буде проводитися головуючим суддею Самоткан Н. Г. у 
приміщенні Павлоградського міськрайонного суду за адресою: Дніпропетров-
ська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135.

Після опублікування об’яви в пресі обвинувачений вважається повідомле-
ним про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого кри-
мінальне провадження буде розглянуто за його відсутності.
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 30 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч День

Київська -1  +4 +12  +17
Житомирська -1  +4 +12  +17
Чернігівська +0  +5 +12  +17
Сумська +0  +5 +12  +17
Закарпатська +1  +6 +13  +18
Рівненська -1  +4 +12  +17
Львівська -2  +3 +12  +17
Івано-Франківська -2  +3 +12  +17
Волинська -2  +3 +12  +17
Хмельницька -1  +4 +12  +17
Чернівецька -1  +4 +12  +17
Тернопільська -2  +3 +12  +17
Вінницька +1  +6 +12  +17

Oбласть Нiч День

Черкаська +3    +8 +12  +17
Кіровоградська +3    +8 +12  +17
Полтавська +3    +8 +12  +17
Дніпропетровська +4    +9 +12  +17
Одеська +5  +10 +15  +20
Миколаївська +5  +10 +15  +20
Херсонська +5  +10 +15  +20
Запорізька +5  +10 +15  +20
Харківська +4    +9 +12  +17
Донецька +5  +10 +12  +17
Луганська +5  +10 +12  +17
Крим +7  +12 +14  +19
Київ +3    +5 +14  +16

Укргiдрометцентр
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«Технар», який творив 
українську кібернетику 

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

ПОСТАТІ. Серед тих, хто творив українську кібернетику і славу 
вітчизняної науки, є незаслужено забуті сучасниками. Один із них 
— Юрій Мітулінський, якому цими днями в Золотоноші на Черка-
щині відкрито меморіальну дошку. Тут, на вулиці Січова, де мину-
ли дитячі роки Юрія, зібралися посадовці та громадські активісти 
міста, аби вшанувати пам’ять науковця. Приїхали й син Тарас із 
дружиною Анною, донькою Оксаною та внучкою Анечкою. 

Саме його, мало кому відомого інженера Юрія Мітулінсько-
го, наприкінці 1950-х разом з іншою талановитою молоддю взяв 
під своє крило легендарний академік Глушков. Незабаром Юрій 
став керівником інженерно-конструкторського відділу, а згодом 
і директором Спеціального конструкторського бюро (СКБ) ма-
тематичних машин і систем у складі новоствореного Інституту 
кібернетики. Про масштаби діяльності організації дає уявлен-
ня кількість її працівників — понад три тисячі. То був потужний 
комплекс із власними науковими підрозділами, конструктор-
ським бюро та дослідним заводом. Саме у стінах СКБ побачили 
світ перші українські ЕОМ (електронно-обчислювальні машини). 

Свою посаду Мітулінський обіймав 20 років. Було чимало ве-
ликих звершень і перемог, серед яких і забезпечення управління 
космічним польотом «Союз—Аполлон». За час роботи Юрій Та-
расович брав участь у розробленні комплексу елементів «Мир-1» 
і «Мир-2», конструюванні та впровадженні першої в СРСР обчис-
лювальної машини «Дніпро». Під його керівництвом створювали 
відомі серії обчислювальних машин «Київ», «Промінь» та інших. 
Опублікував 22 роботи в галузі обчислювальної техніки.

Щойно відкрита меморіальна дошка в Золотоноші

У жовтні дощ — з грибами борщ
ТРАДИЦІЇ. До свята Сергія-Капустяника господині печуть 
на листах королеви грядок хліб і пироги

Павло ЛАРІОНОВ 
для «Урядового кур’єра»

За спостереженнями си-
ноптиків, останніми ро-

ками характерні лише ре-
корди підвищення темпе-
ратури. Але якщо раніше 
теплові «піки» тривали не-
довго, то нинішнє літо ви-
явилося найспекотливі-
шим за останні 137 років. 
Пожежонебезпечним був 
навіть перший місяць осе-
ні. І не лише в Україні, а 
й на далеких континентах 
вогнеборцям доводилося 
приборкувати масштабні 
стихійні лиха, спричине-
ні спекою. Як це було, на-
приклад, в Австралії, Ка-
ліфорнії, Чорногорії. 

Причини глобального по-
тепління на нашій плане-
ті відомі: забруднення ат-
мосфери Землі шкідливи-
ми промисловими викида-
ми, безперервні воєнні кон-
флікти із використанням 
забороненої зброї. На жаль, 
одні наукові світила закли-
кають керманичів держав 
вирішувати проблеми за-
хисту довкілля спільни-
ми зусиллями, а інші в цей 
час мізкують над створен-
ням ще новішого нищівного 
озброєння і безкарно його 
випробовують у так званих 
гарячих точках. У пересіч-
ного громадянина вини-
кає просте запитання: як-
що мирозахисні демокра-
тичні інституції більшості 
держав створили Організа-
цію Об’єднаних Націй (чер-
гову календарну дату від-
значаємо цього місяця), то 
чому такий високоповаж-
ний міжнародний орган не 
вживає рішучих впливо-
вих заходів щодо порушни-
ків не лише її статуту, а й 
законів міжнародного пра-
ва, у яких прописано недо-
торканність кордонів будь-
якої суверенної держави? 
Росія безпардонно загар-
бала Придністров’я, части-
ну Грузії, в Україні — Ав-
тономну Республіку Крим 
і четвертий рік продовжує 
загарбницьку війну на схо-

ді нашої держави, яку на-
зивають гібридною. Тобто 
безкінечною? Подовжен-
ня прийнятих міжнарод-
ною демократичною спіль-
нотою санкцій проти Ро-
сії також поступово стає гі-
бридним. То невже проти 
агресора досі не можна бу-
ло вжити більш рішучих 
заходів?

За попередніми прогно-
зами синоптиків, погода 
у жовтні буде мінливою, 
з дощами, а під кінець мі-
сяця з пониженням ніч-
ної температури до міну-
сової позначки. Знаковими 
для прогнозування погоди 
до кінця осені й на наступ-
ні зиму та літо старі люди 
вважають спостереження 
у такі дні релігійних свят 
цього місяця: Трохима (2); 
Дениса. Свято мірошників 
(3); Сергія-Капустяника 

(8); Покрови Пресвятої Бо-
городиці.

«На Трохима не прохо-
дить щастя мимо: куди 
Трохим — і воно за ним», 
— каже народне прислів’я. 
Цей день вважається щас-
ливим для новонародже-
них. Колись, саме на Тро-
хима, парубки та дівча-
та на вечорницях остаточ-
но домовлялися, чи брати-
муть шлюб на Покрову. За 
давньою традицією, між 
заручинами і шлюбом мав 
пройти відповідний час — 
не менш ніж місяць. Па-
січники в цей день повинні 
оглянути вулики. Зверта-
ють увагу на те, як бджоли 
заліпили воском чи пропо-
лісом вічка. Якщо старанно 
— то зима буде суворою, а 
якщо не дуже — теплою.

Від Дениса настає вітря-
на погода. Спостерігайте в 

цей день, звідки дме вітер: 
якщо з півночі — на холод, 
якщо з півдня — на тепло, 
якщо зі сходу — до кінця 
місяця утримається гар-
на погода, західний вітер 
принесе холодні дощі. По-
гожий теплий день з тума-
ном і павутинням на стер-
нях — провісник теплої 
погоди до кінця місяця.

До свята Сергія-Капус-
тяника господині печуть 
на листах королеви грядок 
хліб і пироги. Це традицій-
ний день заготівлі білока-
чанної на зиму. Її шатку-
ють, перемішують з морк-
вою або червоним буря-
ком і засолюють у випа-
рених діжках для зимово-
го зберігання і споживан-
ня. У народі кажуть: «Хто 
капусту щодня спожи-
ває, той себе добре почу-
ває». У сирому і квашено-
му вигляді цю городину лі-
карі рекомендують дорос-
лим і дітям з проблемами 
здоров’я. Недаремно по-
бутує прислів’я: «Капуста 
друг від семи недуг». Як-
що гарна погода на Сергія-
Капустяника, такою во-
на утримається ще кілька 
днів, а наступне літо буде 
вологим. 

Покрова Пресвятої Бо-
городиці вважається сво-
єрідним оберегом України 
з часів запорозьких коза-
ків. З надією та кращими 
сподіваннями звертаємося 
ми до святої покровитель-
ки сьогодні в час підступ-
ної російської агресії про-
ти нашої держави. Спаси і 
захисти нас, Пресвята Бо-
городице, від зловісного 
сусіда-окупанта, а на ньо-
го пошли заслужену гос-
подню кару.

«Яка Покрова — така й 
зима», — кажуть старі лю-
ди. Дощ на Покрову — во-
лога погода протримається 
до кінця осені. Якщо день 
теплий — зима настане не 
скоро; якщо листя з бере-
зи і дуба опаде на Покрову 
— літо буде врожайним, а 
якщо утримається до кін-
ця місяця — посушливим. 

НАШ КАЛЕНДАР
1 жовтня —  Міжнародний день людей похилого віку; Все-

світній день Хобітат (Міжнародний день житла)
2 жовтня —  Міжнародний день ненасилля
4—10 жовтня — Всесвітній тиждень космосу
5 жовтня —  Всесвітній день учителів
7 жовтня — День працівників освіти
8 жовтня — День юриста
9 жовтня — Всесвітній день пошти
10 жовтня — День працівників стандартизації та метрології
11 жовтня — Міжнародний день дівчаток
13 жовтня — Міжнародний день зі зменшення небезпеки лих
14 жовтня —  День захисника України; День українського ко-

зацтва; Покрова Пресвятої Богородиці; День 
художника; День працівників державної епіде-
міологічної служби

15 жовтня — Міжнародний день сільських жінок
15—21 жовтня — Європейський тиждень місцевої демократії; 
16 жовтня — Всесвітній день продовольства
17 жовтня —  Міжнародний день боротьби за ліквідацію бід-

ності
20 жовтня —  День працівників целюлозно-паперової промис-

ловості; Всесвітній день боротьби із захворю-
ванням на рак молочної залози; Всесвітній день 
статистики

21 жовтня — День працівників харчової промисловості
24 жовтня —  День Організації Об’єднаних Націй; Всесвітній 

день інформації про розвиток
24—30 жовтня — Тиждень роззброєння
25 жовтня — Європейський день цивільного правосуддя
27 жовтня — Всесвітній день аудіовізуальної спадщини
28 жовтня —  День визволення України від фашистських за-

гарбників; День автомобіліста і дорожника
30 жовтня — Всесвітній день міст

 Сподіваємося на добрий врожай грибів нинішньої осені


