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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ОМЕЛЯН:
 «У проекті бюджету 

2019 року закладено 
500 млн грн для 

Укрпошти — вперше 
за десятиліття. Ці 

гроші спрямують 
виключно на 

фінансування зарплати 
листоношам 

«останньої милі».

ЧЛЕН ПРЕДСТАВНИЦТВА УКРАЇНИ 
ПРИ ЄС НАЗАР БОБИЦЬКИЙ:
«Торгівля з ЄС  
є потужним двигуном 
для економіки України»

Показники зростання торгівлі між Україною і ЄС, які 
були оприлюднені у звіті Європейської Комісії й не-

щодавно озвучені в Києві Єврокомісаром з питань роз-
ширення Йоганнесом Ганном, є більш ніж оптимістич-
ними і безпрецедентними для всієї історії двосторонніх 
відносин. Про те, що дозволило досягти такого зростан-
ня, та про переваги Угоди про асоціацію і створення по-
глибленої й всеосяжної зони вільної торгівлі з ЄС Укрін-
форму розповів керівник відділу з економічних питань 
Представництва України при ЄС Назар Бобицький.

— Близько 30 відсотків зростання експорту та до 23 
відсотків — імпорту в торгівлі України з ЄС. Коли ре-
зультати такі райдужні, завжди виникає запитання: це 
справді крок уперед або ж до того все було погано?

— Так, це останні дані порівняно з попереднім роком. 
Відомості, які наведені у звіті Європейської Комісії про 
імплементацію двосторонньої угоди про вільну торгів-
лю, підтверджують, що наш експорт, як і імпорт, справді 
зростають, ми дедалі більше «набираємо розгону».

Цю ситуацію варто порівнювати з 2014—2015 роками, 
коли наша економіка, торгівля та підприємства пережи-
ли страшний шок від дій Російської Федерації й фактич-
ного закриття російського ринку. Зараз ми бачимо 
завершення цього великого розвороту від Сходу на 
всі інші азимути нашої зовнішньої торгівлі.

66,4 млн тонн
зернових і зернобобових намолотили 

вітчизняні аграрії. Це перевищує 
попередній найвищий показник  

2016 року

ЧАС, ЩО ОБРАВ НАС. Україна відзначає п’яту річницю початку 
масових акцій громадянського протесту

Не посягайте 
на гідність мільйонів

Міністр інфраструктури про безперебійну доставку 
пенсій і збереження робочих місць
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Ціни на бензин в Україні  
й далі падають і, за прогнозами 
експертів, до нового року 
можуть знизитися до 30 
гривень за літр на А-95

РИНОК

Полтавські науковці б’ють на 
сполох: від родючих місцевих 
ґрунтів може залишитися 
лише згадка в обласному 
краєзнавчому музеї
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Європа посилює увагу до акваторії Азова
Відділ новин 

«Урядового кур’єра» 

СОЛІДАРНІСТЬ. Ініціати-
ву посилити допомогу від Єв-
ропейського Союзу на соці-
ально-економічний розви-
ток українського Приазов’я 
схвально оцінив Президент 
Петро Порошенко. Рішен-
ня засідання Ради ЄС на рів-
ні міністрів закордонних справ 
«підтвердили пріоритетну ува-
гу ЄС до підтримки України у 
відсічі російської агресії та від-
новленні територіальної ціліс-

ності та суверенітету нашої 
держави», — написав він на 
своїй сторінці у Facebook.

Рада ЄС уперше обговори-
ла питання агресивних дій Ро-
сії в Азовському морі. Крім то-
го, Президент високо оцінив 
тверду позицію Ради ЄС що-
до засудження незаконних ви-
борів на тимчасово окупова-
них Росією територіях Донба-
су та готовності запровади-
ти додаткові санкції за циніч-
не порушення мінських домов-
леностей та суверенітету на-
шої країни.

Зі свого боку, вітчизняне 
МЗС закликало Європейський 
Союз і надалі залишати на по-
рядку денному проблему ро-
сійської агресії в Азовському 
морі та Керченській протоці. 

Напередодні Високий пред-
ставник ЄС з питань зовніш-
ньої політики та політики без-
пеки Федеріка Могеріні за ре-
зультатами зустрічі глав МЗС 
заявила, що в Євросоюзі роз-
глядають конкретні й ціле-
спрямовані заходи надання 
допомоги Україні через завда-
ну шкоду, спричинену затрим-

ками й перевірками росіяна-
ми торговельних суден в Азов-
ському морі. Певних дій, за її 
словами, слід очікувати най-
ближчими тижнями.

Адже від агресивних дій ро-
сіян потерпає не лише Украї-
на, а й країни-члени ЄС, суд-
на під прапорами яких також 
ходять згаданою акваторією. 
«Ми передаємо чітке повідо-
млення нашим колегам в Ро-
сійській Федерації про очіку-
вання, що це буде припине-
но», — цитує УНІАН слова па-
ні Могеріні. 
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області перебуває кри-
мінальне провадження № 426/13449/18 стосовно Череватого Андрія Миколайови-
ча, 12.05.1964 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Череватий A. M. зареєстрований за 
адресою: м. Луганськ, пров. Уральський, буд. 9.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України Сватівський районний суд Луганської 
області викликає Череватого Андрія Миколайовича в судове засідання, яке від-
будеться 3 грудня 2018 року о 12.00 годині в залі Сватівського районного суду 
Луганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пе-
ремоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючий суддя Скрип-
ник С. М., судді Половинка В. О., Попова О. М.

Повістка про виклик обвинуваченої  
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області знаходиться кримі-
нальне провадження № 426/7658/2017 стосовно Швачки Оксани Анатоліївни, 26.12.1980 
року народження, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК 
України, по якому здійснювалось спеціальне досудове розслідування в порядку, перед-
баченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачена Швачка Оксана Анатоліївна зареєстро-
вана за адресою: Луганська область, м. Луганськ, кв-л Героїв Сталінграда, б. 4, кв. 10.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сватівський районний суд Луганської 
області викликає Швачку Оксану Анатоліївну в судове засідання, яке відбудеться 4 груд-
ня 2018 року об 11.30 годині в залі судових засідань Сватівського районного суду Лу-
ганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого судді Половинки В. О., 
суддів Попової О. М., Скрипника С. М.

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області — судді Половинки В. О. 
знаходиться спеціальне кримінальне провадження № 426/19010/17 стосовно Апалькова 
Сергія Миколайовича, 14.07.1979 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Апальков С. М. зареєстрований за 
адресою: Луганська область, м. Луганськ, кв-л Героїв Сталінграда, буд. 2/248.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватівський районний суд Луганської 
області викликає Апалькова Сергія Миколайовича в підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 4 грудня 2018 року о 14.30 год. у залі Сватівського районного суду Луган-
ської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого судді Половинки В. О., 
суддів Осіпенко Л. М., Попової О. М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області перебуває 
кримінальне провадження № 426/18452/18 стосовно Козлова Сергія Івановича, 
07.11.1963 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України. Обвинувачений Козлов С. І. 
зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Краснодон, вул. Шевченка,  
буд. 38, кв. 43.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України Сватівський районний суд Луганської 
області викликає Козлова Сергія Івановича в судове засідання, яке відбудеться  
3 грудня 2018 року о 14.00 годині в залі Сватівського районного суду Луганської 
області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючий суддя Скрип-
ник С. М., судді Половинка В. О., Попова О. М.

Повістка про виклик обвинуваченої  
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області знаходиться кри-
мінальне провадження № 426/12131/2016-к стосовно Костенко Олени Миколаївни, 
13.11.1968 року народження, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 109, ч. 2 ст. 110 та ст. 258-3 ч. 1 КК України, по якому здійснювалось спеціальне до-
судове розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачена 
Костенко Олена Миколаївна зареєстрована за адресою: Луганська область, Краснодон-
ський район, вул. Ювілейна, б. 9.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сватівський районний суд Луганської 
області викликає Костенко Олену Миколаївну в підготовче судове засідання, яке розгля-
дається в порядку спеціального судового провадження та відбудеться 4 грудня 2018 ро-
ку о 12.00 годині в залі судових засідань Сватівського районного суду Луганської облас-
ті за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого судді Половинки В. О., 
суддів Юрченко С. О., Попової О. М.

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області знаходиться кри-
мінальне провадження № 426/8738/2016-к стосовно Малихіна Олександра Сергійови-
ча, 12.01.1981 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого  
ст. 258-3 ч. 1, ст. 110 ч. 2 КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудове 
розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений Мали-
хін Олександр Сергійович зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Луганськ,  
кв-л Південний, б. 4-а, кв. 76.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сватівський районний суд Луганської 
області викликає Малихіна Олександра Сергійовича в підготовче судове засідання, яке 
розглядається в порядку спеціального судового провадження та відбудеться 5 груд-
ня 2018 року о 09.30 годині в залі судових засідань Сватівського районного суду Лу-
ганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого судді Половинки В. О., 
суддів Попової О. М., Скрипника С. М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області перебуває 
кримінальне провадження № 426/1375/16-к стосовно Улезька Володимира 
Івановича, 01.01.1959 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Улезько В. І. зареє-
стрований за адресою: м. Луганськ, вул. Ленінградська, буд. 50.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України Сватівський районний суд Луган-
ської області викликає Улезька Володимира Івановича в судове засідання, 
яке відбудеться 3 грудня 2018 року о 15.00 годині в залі Сватівського ра-
йонного суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове,  
пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючий суддя 
Скрипник С. М., судді Попова О. М., Юрченко С. О.

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області – судді Поло-
винки В.О. знаходиться спеціальне кримінальне провадження № 426/2696/18 сто-
совно Верещаги Дмитра Олександровича, 15.02.1980 року народження, обвинува-
ченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинуваче-
ний Верещага Д. О. зареєстрований за адресою: Луганська область, Антрацитів-
ський район, смт Маломиколаївка, кв-л Сиволапа, 9/13.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватівський районний суд Лу-
ганської області викликає Верещагу Дмитра Олександровича в підготовче судо-
ве засідання, яке відбудеться 4 грудня 2018 року о 10.30 год. у залі Сватівсько-
го районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове,  
пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого судді Поло-
винки В. О., суддів Скрипника С. М., Попової О. М.

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області знаходиться кри-
мінальне провадження № 426/4976/16-к стосовно Ткаченка Леоніда Леонідовича, 
31.08.1971 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1  
ст. 258-3 КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудове розслідування в по-
рядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений Ткаченко Леонід Леоні-
дович зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Фрунзе, б. 4, 
кв. 61.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сватівський районний суд Луганської 
області викликає Ткаченка Леоніда Леонідовича в підготовче судове засідання, яке від-
будеться 5 грудня 2018 року об 11.30 годині в залі судових засідань Сватівського ра-
йонного суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого судді Половинки В. О., 
суддів Попової О. М., Юрченко С. О.

19.09.2018 р. адмінколегією Черкаського облас-
ного територіального відділення Антимонопольно-
го комітету України прийнято рішення №73/12-р/к у справі  
№03-22-02/18 про порушення ТОВ «ЦЕНТР ПІДГОТОВ-
КИ ЕНЕРГОМЕНЕДЖЕРІВ» (вул. Смоленська, 31/33, м. 
Київ, 03056, код ЄДРПОУ 25290973) та ТОВ «ДУВК»  
(код ЄДРПОУ 23033723) законодавства про захист економічної 
конкуренції, передбаченого п. 1 ст. 50 та п. 4 ч. 2 ст. 6 Закону 
України «Про захист економічної конкуренції».

На ТОВ «ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ ЕНЕРГОМЕНЕДЖЕРІВ» накла-
дено штраф у розмірі 68 000 грн.

Повний текст рішення оприлюднено на офіційному суб-сайті 
тервідділення (http://www.amc.gov.ua).

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що в м. Вінниці за адресою:  

вул. Грушевського, 17, у залі судових засідань № 13, 26.11.2018 року о 14.20 годині відбу-
деться підготовче судове засідання в кримінальному провадженні по обвинуваченню Мухут-
дінова Дмитра Михайловича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК 
України, відомості про які внесено до ЄРДР за №42016020420000224 від 03.10.2016 року.

У судове засідання викликається обвинувачений Мухутдінов Дмитро Михайлович, який 
зареєстрований та проживає за адресою: АР Крим, Кіровський район, м. Старий Крим, вул. 
Жовтнева, 148.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможливості з’явитися до суду, просимо по-
відомити про причини неможливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься колегіально судом у складі: судді-доповідача Іванченка Я. М., 
суддів Романчук Р. В., Антонюка В. В.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова викликає Дудіна Миколу Ми-
колайовича, 28.10.1991 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, по обвинувальному акту, внесе-
ному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 42016220000001040 від 
24.11.2016 року, справа № 644/6463/17-к, провадження № 1-кп/644/638/17, у 
підготовче судове засідання, призначене на 4 грудня 2018 року о 10 годині 00 
хвилин, головуючий суддя Горчакова О. І. Судове засідання відбудеться в при-
міщенні суду за адресою: м. Харків, вул. Бібліка (вул. 2-ї П’ятирічки), 18 (кор-
пус №2 суду), зал судового засідання 5.

У разі неявки в судове засідання, справа буде розглянута без участі Дудіна 
Миколи Миколайовича.

правління державного банку визначаються на умовах конкурсного відбору у поряд-
ку, встановленому наглядовою радою державного банку. Повноваження правління 
державного банку визначаються статутом державного банку. Порядок скликання і 
проведення засідань, голосування, прийняття і оформлення рішень правління дер-
жавного банку визначається статутом державного банку та положенням про прав-
ління державного банку. Голова та члени правління державного банку повинні сум-
лінно виконувати покладені на них обов’язки, діяти в інтересах державного банку 
та уникати конфлікту інтересів. Голова та члени правління державного банку пови-
нні відповідати вимогам цього Закону та нормативно-правових актів Національного 
банку України щодо професійної придатності та ділової репутації.

Фінансова звітність державного банку підлягає обов’язковій перевірці аудитор-
ською фірмою відповідно до положень статті 70 цього Закону. 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фі-
нансової політики, має право отримувати будь-яку інформацію про фінансово-гос-
подарську діяльність державного банку, у тому числі інформацію, що становить 
банківську таємницю, необхідну для здійснення моніторингу діяльності державно-
го банку та стану виконання стратегії розвитку державного банку.

Між державним банком та Кабінетом Міністрів України може укладатися рамко-
ва угода про взаємодію, якою врегульовуються питання взаємодії між державним 
банком, Кабінетом Міністрів України та центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної фінансової політики. Від імені державного бан-
ку рамкову угоду про взаємодію підписують голова наглядової ради державного 
банку та голова правління державного банку. Рамкова угода про взаємодію підля-
гає опублікуванню на офіційних веб-сайтах державного банку та центрального ор-
гану виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

Державний банк не повинен надавати необґрунтовані переваги окремим клієн-
там або вчиняти правочини з клієнтами на умовах, що не є поточними ринкови-
ми умовами.

На державний банк не поширюється обов’язок складати і виконувати річний фі-
нансовий план відповідно до Господарського кодексу України.

У разі набуття державою права власності на 100 відсотків акцій банку положення 
цієї статті починають застосовуватися до такого банку через один рік після набуття 
державою права власності на 100 відсотків акцій банку. Члени наглядової ради та-
кого банку, обрані до початку застосування до нього положень цієї статті, здійсню-
ють свої повноваження протягом строку, на який вони були обрані, якщо їх повно-
важення не були припинені відповідно до закону, але не більше трьох років з мо-
менту призначення.

У разі часткового або повного відчуження державою належних їй акцій держав-
ного банку такий банк втрачає статус державного на наступний день після такого від-
чуження. З дня втрати банком статусу державного положення цієї статті не застосо-
вуються до такого банку, при цьому статут та внутрішні положення такого банку за-
стосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону, іншим законам України та 
нормативно-правовим актам Національного банку України. Акціонери зобов’язані 
привести статут та діяльність банку, що втратив статус державного, у відповідність 
з вимогами цього Закону, інших законів України та нормативно-правових актів На-
ціонального банку України. Наглядова рада банку, що втратив статус державно-
го, зобов’язана протягом одного місяця з дня втрати банком статусу державного 
скликати загальні збори акціонерів з метою приведення статуту та діяльності бан-
ку у відповідність з вимогами цього Закону, інших законів України та нормативно- 
правових актів Національного банку України. Наглядова рада та правління банку, 
що втратив статус державного, продовжують здійснювати свої повноваження до 
припинення їх повноважень у встановленому законом порядку»;

2) у частині четвертій статті 15:
слово «державний» виключити;
доповнити реченням такого змісту: «Додавати до свого найменування слово 

«державний», використовувати зображення Державного Герба України, Державно-
го Прапора України має право лише державний банк»;

3) частину третю статті 38 доповнити словами «а також винесення питання на 
розгляд вищого органу державного банку»;

4) пункт 4 частини восьмої статті 47 після слів «зберігання цінностей» доповни-
ти словами «(у тому числі щодо обліку і зберігання цінних паперів та інших коштов-
ностей, конфіскованих (заарештованих) на користь держави та/або визнаних без-
хазяйними)»;

5) статтю 62 після частини п’ятнадцятої доповнити новою частиною такого зміс-
ту:

«Державний банк надає інформацію, що містить банківську таємницю, членам 
наглядової ради державного банку, а також центральному органу виконавчої вла-
ди, що забезпечує формування державної фінансової політики, в обсязі, необхід-
ному для здійснення моніторингу діяльності державного банку та стану виконання 
стратегії розвитку державного банку».

У зв’язку з цим частину шістнадцяту вважати частиною сімнадцятою.
4. Абзац сьомий пункту 11 частини першої статті 28 Закону України «Про дер-

жавну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських 
формувань» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 2, ст. 17, № 47, ст. 800) 
викласти в такій редакції:

«щодо юридичної особи, що ліквідується, стосовно якої надійшли відомості про 
наявність заборгованості із сплати податків і зборів та/або наявність заборгованості 
із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, 
крім банків, стосовно яких процедура ліквідації здійснюється відповідно до Закону 
України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

5. Частину другу статті 3 Закону України «Про управління об’єктами державної 
власності» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст. 456 із наступними 
змінами) доповнити абзацом п’ятим такого змісту: 

«Дія цього Закону не поширюється на управління державними банками, що 
здійснюється відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність».

6. У Законі України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (Відомос-
ті Верховної Ради України, 2012 р., № 50, ст. 564; 2014 р., № 33, ст. 1162; 2015 р.,  
№ 43, ст. 386):

1) частину дев’яту статті 3 доповнити реченням такого змісту:  
«У разі реорганізації або ліквідації Фонду активи Фонду передаються одній або 
кільком неприбутковим організаціям, до повноважень яких належить гарантуван-
ня вкладів фізичних осіб, або зараховуються до доходу державного бюджету у разі 
припинення Фонду як юридичної особи»;

2) третє речення абзацу другого частини першої статті 411 викласти в такій ре-
дакції: «Положення статті 7 Закону України «Про банки і банківську діяльність» по-
ширюються на банк, придбаний державою відповідно до цієї статті, якщо держава 
набула право власності на 100 відсотків акцій такого банку, і починають застосову-
ватися через один рік після набуття державою права власності на 100 відсотків ак-
цій такого банку»;

3) друге речення абзацу першого частини другої статті 50 після слів «а також» 
доповнити словами «банкноти і монети, передані Національним банком України на 
зберігання та для проведення операцій з ними»;

4) пункт 5 частини першої статті 52 доповнити словами «а також для забезпечен-
ня повернення банкнот і монет, переданих Національним банком України на збері-
гання та для проведення операцій з ними».

7. У Законі України «Про виконавче провадження» (Відомості Верховної Ради 
України, 2016 р., № 30, ст. 542):

1) у першому реченні частини восьмої статті 56 слова «установам Національно-
го банку України, які зобов’язані прийняти їх на безоплатній основі» замінити сло-
вами «банкам України відповідно до умов договорів, укладених з органами держав-
ної виконавчої служби або приватними виконавцями»;

2) частину п’яту статті 58 після слова «встановлюються» доповнити словами 
«відповідно до умов договорів, укладених з банками України, з урахуванням вимог 
до таких договорів, встановлених».

II. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, 

крім пункту 3 та підпункту 2 пункту 6 розділу І та пункту 7 розділу ІІ цього Закону, 
які набирають чинності через три місяці з дня його опублікування.

2. Законодавчі та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності 
цим Законом, застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Підпункт 1 пункту 3 розділу І цього Закону в частині, що стосується банків, 
100 відсотків акцій яких придбані державою відповідно до статті 411 Закону України 
«Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» до набрання чинності цим Зако-
ном, набирає чинності з 30 квітня 2019 року.

4. Державні банки (крім банків, 100 відсотків акцій яких були придбані держа-
вою відповідно до статті 411 Закону України «Про систему гарантування вкладів фі-

зичних осіб» до набрання чинності цим Законом) зобов’язані протягом шести міся-
ців з дня набрання чинності цим Законом привести свою діяльність у відповідність 
з вимогами цього Закону.

Банки, 100 відсотків акцій яких придбані державою відповідно до статті 411 За-
кону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» до набрання чин-
ності цим Законом, зобов’язані до 30 квітня 2019 року привести свою діяльність у 
відповідність з вимогами цього Закону. 

5. Члени наглядової ради державних банків (крім банків, 100 відсотків акцій яких 
були придбані державою відповідно до статті 411 Закону України «Про систему га-
рантування вкладів фізичних осіб» до набрання чинності цим Законом), призначе-
ні (обрані) до набрання чинності цим Законом, здійснюють свої повноваження, пе-
редбачені на день їх обрання (призначення), до дня призначення складу наглядової 
ради державного банку відповідно до підпункту 1 пункту 3 розділу І цього Закону, 
але не більше шести місяців з дня набрання чинності цим Законом.

6. Члени наглядової ради банків, 100 відсотків акцій яких придбані державою 
відповідно до статті 411 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізич-
них осіб» до набрання чинності цим Законом, призначені (обрані) до набрання чин-
ності цим Законом, здійснюють свої повноваження протягом строку, на який во-
ни призначені (обрані), якщо їх повноваження не будуть припинені відповідно до 
закону.

7. На членів наглядової ради банків, 100 відсотків акцій яких придбані державою 
відповідно до статті 411 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізич-
них осіб» до набрання чинності цим Законом, які займають посаду на день набран-
ня чинності цим Законом, положення четвертого речення частини двадцять шостої 
статті 7 Закону України «Про банки і банківську діяльність» поширюються без ура-
хування кількості строків перебування на посаді членів наглядової ради такого дер-
жавного банку на день набрання чинності цим Законом.

8. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим 
Законом:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
вжити заходів щодо утворення конкурсної комісії з визначення претендентів на 

посади незалежних членів наглядової ради державного банку, у тому числі визна-
чити представників Кабінету Міністрів України до складу цієї конкурсної комісії;

визначити компанію з добору персоналу відповідно до норм підпункту 1 пунк-
ту 3 цього Закону.

9. Профільний Комітет Верховної Ради України, до предметів відання якого на-
лежать питання банківської діяльності, та Президент України у двомісячний строк 
з дня набрання чинності цим Законом подають Кабінету Міністрів України канди-
датури представників для включення до складу конкурсної комісії з визначення 
претендентів на посади незалежних членів наглядової ради державного банку.

10. Кабінет Міністрів України, профільний Комітет Верховної Ради України, до 
предметів відання якого належать питання банківської діяльності, та Президент 
України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом подають ви-
щому органу управління державного банку по одній кандидатурі на посади пред-
ставників держави у наглядовій раді кожного державного банку.

11. Кабінету Міністрів України забезпечити формування наглядових рад дер-
жавних банків:

у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом — для держав-
них банків (крім банків, 100 відсотків акцій яких придбані державою відповідно 
до статті 411 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» 
до набрання чинності цим Законом);

до 30 квітня 2019 року — для банків, 100 відсотків акцій яких придбані держа-
вою відповідно до статті 411 Закону України «Про систему гарантування вкладів 
фізичних осіб» до набрання чинності цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
5 липня 2018 року
№ 2491-VIII 
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ОГОЛОШЕННЯ
Інформаційне повідомлення АТ «УКРСИББАНК»

АТ «УКРСИББАНК» повідомляє про викладення Правил (договірних 
умов) обслуговування клієнтів АТ «УКРСИББАНК» при наданні в найм 
(оренду) індивідуального сейфа в спеціальному сховищі у новій редакції:

ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ) 
ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ АТ «УКРСИББАНК» 

ПРИ НАДАННІ  В НАЙМ (ОРЕНДУ) ІНДИВІДУАЛЬНОГО СЕЙФА  
В СПЕЦІАЛЬНОМУ СХОВИЩІ

  
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВИЛ

Ці «Правила (договірні умови) обслуговування клієнтів при наданні в 
найм (оренду) індивідуального сейфа в спеціальному сховищі (за текстом 
іменуються — Правила) встановлюють порядок та умови надання клієнтам 
АТ «УКРСИББАНК» в найм (оренду) індивідуальних сейфів. 

Ці Правила не вважаються публічною пропозицією на укладення дого-
вору.

Ці Правила застосовуються для врегулювання відносин за укладеними 
між  АТ «УКРСИББАНК» і клієнтом договорами майнового найму (оренди) 
індивідуального сейфа в спеціальному сховищі (з Правилами) у випадку, 
якщо такий договір містить посилання на ці Правила, та є невід’ємною час-
тиною цих Договорів.

Правила не застосовуються до врегулювання відносин за будь-якими ін-
шими договорами,  які не містять посилання на ці Правила.

Ці Правила є обов’язковими для виконання всіма Сторонами Договору: 
як Банком, що виступає Наймодавцем, так і Клієнтом, що виступає Найма-
чем.

Терміни, що використовуються у Правилах:
«Аварійне відкриття сейфа» — відкриття Наймодавцем  сейфа, орендо-

ваного Наймачем за цим Договором,  у випадках втрати/пошкодження На-
ймачем ключів від сейфа або пошкодження сейфа з вини Наймача, а також 
відкриття Наймодавцем  сейфа без присутності Наймача у випадках, перед-
бачених Правилами.

«Група BNP Paribas Group»  —  юридична особа «BNP Paribas S.A.», ство-
рена та діюча за законодавством Франції та зареєстрована в Торговому ре-
єстрі компаній Франції (Париж) під номером 662042449, а також її члени, 
зокрема юридичні особи (включаючи їх  філії та структурні підрозділи), в 
яких  BNP Paribas S.A. є акціонером (учасником) та/або які прямо або  опо-
середковано контролюються  «BNP Paribas S.A.» через володіння акціями 
або частками у статутних капіталах незалежно від фактичного розміру част-
ки та/або шляхом  договірного або фактичного контролю.

«Дата початку дії змін до Правил» — це дата, що вказана в повідомленні 
про зміни до Правил та з якої зміни до Правил набирають чинності у випад-
ках, визначених підпунктом а) пункту 9.3 Правил.

«Дата публікації змін до Правил» — це дата публікації в газеті «Урядо-
вий кур’єр» чи іншому офіційному друкованому виданні та/або на сайті  
www.my.ukrsibbank.com та/або на інформаційних дошках у відділеннях Бан-
ку. Конкретна Дата публікації змін до Правил зазначається в повідомленні 
про зміни до Правил.

«Договір» — Договір майнового найму (оренди) індивідуального сейфа 
в спеціальному сховищі (з Правилами), укладений між Наймачем та Наймо-
давцем на умовах цих Правил, у якому міститься посилання на ці Правила, з 
усіма додатками, у тому числі Тарифами, Інструкціями, додатковими угода-
ми, укладеними до Договору, а також ці Правила.

Договір майнового найму — Договір майнового найму (оренди) індиві-
дуального сейфа в спеціальному сховищі, що укладається Наймодавцем з 
Наймачем на умовах цих Правил та містить посилання на ці Правила (без 
додатків до нього).

«Законодавство з принципом екстратериторіальності» — норматив-
но-правові акти США, Європейського Союзу та інших країн світу, а також 
розпорядчі документи ООН та/або інших міжнародних організацій, рішен-
ня яких є обов’язковими для виконання на території України та/або на те-
риторії Франції та/або на території країн присутності компаній BNP Paribas 
Group (перелік країн, де присутня  BNP Paribas Group, розміщено на сайті   
https://ukrsibbank.com), політики та правила Групи BNP Paribas Group, в то-
му числі направлені на впровадження нормативно-правових актів, вказаних 
в цьому визначенні. 

«Наймодавець» — АТ «УКРСИББАНК».
«Наймач» — Клієнт — фізична особа або юридична особа, яка уклала з 

Банком Договір майнового найму (оренди) індивідуального сейфа в спеці-
альному сховищі, що містить посилання на ці Правила.

Тарифи» — тарифи Банку, які затверджуються згідно з вну-
трішніми положеннями Банку та розміщуються на сайті Банку  
www.my.ukrsibbank.com та на інформаційних стендах в приміщеннях уста-
нов Банку. Сторони домовились вважати Тарифи додатком до Договору, 
що становить його невід’ємну частину.

1. Загальні положення
Між Наймодавцем та Наймачем укладається Договір майнового найму 

(оренди) індивідуального сейфа в спеціальному сховищі без відповідаль-
ності Наймодавця за вміст індивідуального сейфа.

За Договором Наймачем може бути юридична або фізична особа. Най-
модавець та Наймач далі по тексту Правил  іменуються «Сторони». 

Строк найму індивідуального сейфа (далі — сейф) та розмір сейфа ви-
значаються в Договорі. 

Договір поширюється тільки на один сейф.
2. Правила користування сейфами

Сейфи призначені для зберігання у спеціальному сховищі Наймодавця 
цінностей, документів та інших речей (далі — цінності) з відповідним враху-
ванням їх розміру, що належать юридичним або фізичним особам.

Заборонено зберігати в сейфах споживчі речі (у т.ч. продукти та напої); 
крадене майно та майно, отримане незаконним шляхом; вогнепальну зброю 
та боєприпаси; легкозаймисті та вибухонебезпечні речовини та рідини; ра-
діоактивні матеріали; отруту, наркотичні та токсичні речовини; речі, вилуче-
ні з цивільного обігу тощо. 

Наймодавець не складає опису цінностей, що розміщуються в сейфі, і не 
несе відповідальності за цілісність внутрішнього вмісту сейфа.

Наймодавець не несе відповідальності за псування цінностей не з вини 
Наймодавця (корозія металу, різноманітні хімічні реакції, стихійні явища то-
що).

Наймач повинен забезпечити вжиття зі свого боку всіх необхідних захо-
дів захисту для цінностей, які є чутливими до води, вологості, зміни темпе-
ратури, магнетизму і т.п. для належного зберігання цінностей у сейфі щоб 
унеможливити їх псування, пошкодження або знищення.

Сейфи вмонтовані в спеціальні секції, які позначаються номерами.
Сейф обладнаний спеціальним замком, який закривається та відкри-

вається двома ключами: майстер-ключем, що знаходиться у Наймодавця,  
та ключем, що надається Наймачу. Наймачеві надається два примірники 
ключа.

Сейфи відкриваються в такому порядку: першим відкриває сейф май-
стер-ключем — працівник Наймодавця, другим — Наймач (або Представ-
ник Наймача, у відповідних випадках).

Наймач має право користуватися сейфом в часи роботи сховища Наймо-
давця, про що Наймач може дізнатись, звернувшись до  відповідного відді-
лення Наймодавця або до Контакт-центру Наймодавця.

Під час проведення Наймодавцем ревізії депозитарію допуск Наймача до 
сейфа не проводиться.

Для користування сейфом Наймач повинен мати при собі ключ від сей-
фа і паспорт або інший документ, що посвідчує особу відповідно до законо-
давства та може бути використаний при укладанні правочинів, а Представ-
ник Наймача — фізичної особи, крім того додатково повинен мати при собі 
належним чином оформлену довіреність.

Представник Наймача — юридичної особи для користування сейфом по-
винен мати при собі ключ від сейфа, паспорт або інший документ, що по-
свідчує особу відповідно до законодавства та може бути використаний при 
укладанні правочинів, а також документи, які засвідчують його повноважен-
ня (зокрема, належно оформлену довіреність або інші документи, які не-
обхідні Наймодавцю для встановлення такої особи і визначення її повно-
важень).

Передання Наймачем, якщо Наймачем є фізична особа, права користу-
вання сейфом іншій фізичній особі (далі — Представник Наймача) оформ-
люється у вигляді довіреності, посвідченої нотаріально. У разі скасування 
(відміни) довіреності, Наймач зобов’язаний надати Наймодавцю письмову 
заяву про цей факт, після чого Представник Наймача не має права корис-
тування сейфом. 

Якщо право користування сейфом надано Представнику Наймача, то до-
віреність на право користування сейфом або інші документи, що містять та-
ке повноваження, можуть зберігатися у Наймодавця за згодою Наймача або 
Представника Наймача, в такому випадку вимога до Представника Наймача 
щодо наявності при собі таких документів не застосовується.  

У довіреності Наймач має чітко визначити повноваження Представника 
Наймача, з яких повинно випливати право доступу та користування Пред-
ставником конкретним сейфом у Наймодавця. 

Операції по вкладенню та вилученню цінностей Наймачем проводяться в 
присутності відповідального працівника Наймодавця, але не під його конт-
ролем. У момент відкриття (закриття) сейфа Наймодавцем може проводи-
тись  відеоспостереження. 

Наймач несе особисту відповідальність за збереження наданого йому 
ключа від сейфа. Наймодавець не залишає у себе на зберігання дублікатів 
ключа від сейфа, орендованого  Наймачем. Наймач (Представник Найма-
ча) негайно зобов’язується повідомити Наймодавця про втрату/пошкоджен-
ня ключа та/або інші обставини, що можуть вплинути на виконання Наймо-
давцем або Наймачем умов даного Договору  шляхом надання Наймодав-
цю письмової заяви. 

Наймач повинен закривати сейф наданим йому ключем після кожного 
відвідування сейфа. 

3.Умови оплати
3.1. За користування сейфом Наймач зобов’язаний сплачувати Наймо-

давцю комісійну винагороду, що визначається Тарифами Наймодавця. Під-
писанням Договору Наймач свідчить про ознайомлення  та згоду з Тари-
фами.

3.2.Наймодавець проводить нарахування комісії в останній робочий день 
кожного місяця та в день, який передує останньому дню оренди сейфа.  При 
цьому плата стягується за кожен день оренди сейфа, включаючи перший 
день оренди сейфа, останній день строку оренди сейфа не включається.

Наймач зобов’язаний здійснити оплату комісії протягом 7 (семи) кален-
дарних днів з дати її нарахування, а у випадку, якщо останній день оплати 
комісії  припадає на вихідний, святковий або неробочий день — не пізніше 
першого робочого дня, що слідує за таким вихідним, святковим або неро-
бочим днем. 

 Наймач доручає Наймодавцю самостійно стягувати суму нарахованої 
згідно Тарифів комісії за надані Наймодавцем послуги за  Договором, шля-
хом договірного списання коштів з будь-якого поточного рахунку Наймача.

Наймач доручає Наймодавцю в будь-який момент здійснювати договірне 
списання з рахунку, зазначеного в Договорі,  або з будь-яких інших рахун-
ків Наймача в будь-якій валюті суми прострочених комісій за надані Наймо-
давцем послуги за  Договором. 

3.3.У разі відсутності коштів на рахунках Наймача, що відкриті у Наймо-
давця або закриття банківського рахунку, вказаному у Договорі, або закрит-
тя будь-яких інших рахунків Наймача в національній валюті України, комісія 
повинна бути сплачена Наймачем у визначений п. 3.2. строк.

3.4. Наймодавець самостійно встановлює Тарифи за користування сей-
фом. У разі зміни Тарифів Наймодавець зобов’язується повідомити про це 
Наймача шляхом оприлюднення змін в приміщеннях Наймодавця не пізні-
ше ніж за 14 календарних днів, до дня набрання такими змінами чинності. 
При незгоді Наймача з новими Тарифами Наймач зобов’язаний до дня на-
брання новими Тарифами чинності звернутися до Наймодавця із письмо-
вою заявою про розірвання Договору. Сторони погоджуються, що не звер-
нення Наймача у встановлені строки із такою заявою до Наймодавця є вияв-
ленням згоди Наймача обслуговуватись за новими Тарифами. 

3.5. Наймодавець зобов’язується:
3.5.1. надати Наймачу в користування сейф у справному стані;
3.5.2. надати Наймачу або повноважному Представнику Наймача ключ 

від сейфа; 
3.5.3. забезпечити наявність у спеціальному сховищі засобів охоронної та 

пожежної сигналізації, які є в наявності Наймодавця;
3.5.4.  зберігати таємницю щодо укладення та умов Договору;
3.5.5.  у випадку спливу строку найму сейфа чи при його достроково-

му припиненні за умови відсутності заборгованості перед Наймодавцем по 
оплаті комісії, інших платежів та за умови звільнення Наймачем сейфа та 
повернення ключів у непошкодженому стані, повернути Наймачу внесену 
ним суму заставної вартості ключів, за виключенням випадків, передбаче-
них Договором та Правилами, коли сума заставної вартості ключів стягуєть-
ся Наймодавцем у вигляді неустойки.

Повернення  суми заставної вартості ключів проводиться, якщо за умо-
вами договору передбачалось її внесення на відповідні рахунки, та  здій-
снюється для:

— Наймачів — фізичних осіб або фізичних осіб — підприємців — готів-
кою через касу Наймодавця або безготівковим перерахуванням на поточний 
рахунок Наймача у національній валюті, зазначений у Договорі;

— Наймачів — юридичних осіб тільки шляхом перерахування на поточ-
ний рахунок Наймача у національній валюті України, зазначений у Договорі. 

3.5.6. у випадку прийняття Наймодавцем рішення про дострокове припи-
нення Договору направити Наймачу відповідне письмове повідомлення не 
пізніше ніж за десять календарних днів до дати припинення строку оренди 
сейфа, в якому також може зазначатися застереження для Наймача, щодо 
звернення Наймодавця до відповідних органів у разі порушення Наймачем 
умов п. 2 цих Правил, щодо зберігання у сейфах заборонених речей. У ви-
падках, коли ініціювання Наймодавцем припинення Договору не пов’язано 
із порушенням Наймачем своїх зобов’язань за Договором,  Наймодавець 
повертає Наймачу частину сплаченої Наймачем комісії, виходячи з кількос-
ті днів, за які  Наймачем не було використано сейф у зв’язку з достроко-
вим припиненням строку оренди сейфа. В цьому випадку повернення час-
тини комісії здійснюється для Наймачів — фізичних осіб готівкою через 
касу Наймодавця або безготівковим перерахуванням на поточний рахунок 
Наймача, зазначений у Договорі, для Наймачів — юридичних осіб тільки 
шляхом перерахування на поточний рахунок Наймача у національній валю-
ті України, зазначений у Договорі.

3.5.7. Наймач та його повноважний Представник не можуть одночасно 
відвідувати сейф.

3.6. Наймач зобов’язується:
3.6.1. У разі втрати/пошкодження ключів (або ключа) повідомити про це 

Наймодавця в письмовій формі.
3.6.2. протягом 7 (семи) календарних днів з дня нарахування комісії (а 

у випадку, якщо цей день припадає на вихідний, святковий або неробочий 
день — не пізніше першого робочого дня, що слідує за таким вихідним, 
святковим або неробочим днем) в повному обсязі сформувати на банків-
ському рахунку, вказаному у Договорі, суму, необхідну для погашення комі-
сії за оренду сейфа для можливості здійснення Наймодавцем договірного 
списання коштів, передбаченого Договором. При недостатності станом на 7 
(сьомий) календарний день за днем нарахування (або на наступний робо-
чий день, якщо 7 (сьомий) календарний день припадає на вихідний, святко-
вий або неробочий день) на вищевказаному рахунку коштів для погашення 
комісії в повному обсязі комісія вважається простроченою.

3.6.3. у випадках, передбачених п. 5.3 Правил, сплатити комісію за ава-
рійне відкриття сейфа у розмірі, передбаченому Тарифами Наймодавця, 
шляхом зарахування суми цієї комісії на рахунок Наймача, зазначений у До-
говорі, для здійснення Наймодавцем договірного списання суми комісії  в 
порядку договірного списання коштів, передбаченого Договором.  Оплата 
комісії  здійснюється в дату її нарахування або у день звернення Найма-
ча до Банку.

3.6.4. у випадку ініціювання Наймодавцем припинення строку оренди 
сейфа, до дати припинення строку оренди сейфа, зазначеної у повідомлен-
ні, що направляється Наймодавцем Наймачеві, звільнити сейф та поверну-
ти Наймодавцю ключі від сейфа. 

3.6.5. здійснювати правильну експлуатацію сейфа,  нести повну відпові-
дальність за вкладені до сейфа цінності та вжити усіх можливих заходів зі 
своєї сторони для захисту вкладених до сейфа цінностей; 

3.6.6. при закінченні або достроковому припиненні строку оренди сейфа 
та/або дії Договору, не пізніше останнього дня строку оренди сейфа:

- звільнити сейф (забрати його вміст);
- передати сейф в тому ж стані, в якому він був отриманий в найм;
- повернути в непошкодженому стані ключ від сейфа;
- сплатити всі необхідні платежі за Договором.
У випадку, коли  не пізніше останнього дня строку оренди сейфа Наймач 

звертається до Наймодавця з наміром подовжити строк оренди сейфа, Сто-
рони укладають Договір на новий строк, при цьому Наймач звільняється від 
обов’язку щодо звільнення сейфа, та повернення ключів від сейфа до за-
кінчення строку дії оренди сейфа за новим Договором. У випадку, якщо На-
ймач звертається до Наймодавця з наміром змінити рахунок, з якого відпо-
відно до Договору здійснюється договірне списання коштів, Сторони укла-
дають Договір в новій редакції (додаткова угода не укладається), при цьо-
му Наймач звільняється від обов’язку щодо звільнення сейфа та повернен-
ня ключів від сейфа до закінчення строку оренди сейфа за новим Догово-
ром майнового найму. В окремих випадках, які визначаються Наймодавцем, 
внесення змін до Договору може здійснюватись шляхом укладання додат-
кової угоди до нього.

3.6.7. В разі зміни паспортних даних та/або місця проживання (реєстра-
ції) Наймача/Представників Наймача, Наймач протягом двох робочих днів 
має повідомити Наймодавця про такі зміни з наданням відповідних доку-
ментів, що підтверджують такі зміни.

3.6.8. За вимогою Наймодавця надавати в повному обсязі достовірну 
інформацію, необхідну для проведення ідентифікації та вивчення Найма-
ча або його Представника, уточнення інформації щодо ідентифікації та ви-
вчення Наймача або його Представника, з’ясування його/їх особи, суті ді-
яльності і фінансового стану тощо.

4. Строк оренди сейфа. Дострокове припинення оренди сейфа.  
Випадки аварійного відкриття сейфа

4.1. Строк оренди сейфа визначається Договором майнового найму.  
Оренда сейфа може бути достроково припинена:

4.1.1. За ініціативою однієї із Сторін, яка має направити відповідне пові-
домлення іншій Стороні, не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати при-
пинення строку оренди сейфа.  

4.1.2. У випадку подання Наймачем заяви на закриття рахунку, зазначе-
ного в Договорі, з якого здійснюється договірне списання комісійної вина-
городи  на користь Наймодавця. В цьому випадку Наймодавець має право 
ініціювати припинення строку оренди сейфа. 

4.1.3. У випадках відкриття сейфа не в присутності Наймача, передба-
чених пунктами 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6. При цьому строк орен-
ди сейфа вважається припиненим з дати відкриття сейфа не в присутнос-
ті Наймача.  

4.1.4. За ініціативою Наймодавця, якщо Наймач не виконує взятих на 
себе у відповідності з Договором зобов`язань. В такому випадку Наймач 
зобов’язаний звільнити сейф не пізніше трьох робочих днів з дня отриман-
ня відповідного повідомлення Наймодавця. Плата за найм при розірванні 
Договору з зазначених в цьому пункті підстав Наймачу не повертається. 

4.1.5. За ініціативою Наймача, якщо в силу обставин, за які Наймач не 
відповідає, сейф опинився в стані, не придатному для використання. При 
цьому Наймодавець зобов’язаний повернути Наймачу  частину  сплаченої 
Наймачем комісії, виходячи з кількості днів, за які  Наймачем не було ви-
користано сейф у зв’язку з тим, що сейф опинився в стані, не придатному 
для використання.

4.2.  Сейф може аварійно відкриватися Наймодавцем не в присутності 
Наймача у випадках, передбачених законодавством України, а також у разі:

4.2.1. порушення Наймачем передбачених строків користування сейфом, 
а саме  якщо Наймач не звернувся за вмістом сейфа протягом 90 календар-
них днів з дати закінчення строку найму сейфа, та/або якщо Наймач забор-
гував Наймодавцю комісійну винагороду більше ніж 90 днів;

4.2.2. закриття та/або переміщення відділення Наймодавця, в якому зна-
ходиться сейф;  

4.2.3. ліквідації Наймача, якщо вміст сейфа не буде вилучено ліквідато-
ром останнього до закінчення такої процедури; 

4.2.4. невиконання Наймачем вимог, установлених Правилами; 
4.2.5. у випадку розірвання договору за ініціативою Наймодавця згідно 

Розділу 9 цих Правил.
     4.2.6. у випадку  затоплення приміщення відповідного відділення Най-

модавця, пожежі або стихійного лиха, при цьому сейф може аварійно від-
криватися Наймодавцем в будь-який час з метою збереження майна На-
ймача. 

4.3. Cейф аварійно відкривається не в присутності Наймача, якщо піс-
ля його повідомлення (окрім випадків, передбачених п. 4.2.6.) Наймач не 
звільняє сейф. При аварійному відкритті сейфа не в присутності Наймача 
Наймодавець визначає комісію з числа співробітників Наймодавця (не мен-
ше 2 осіб) та здійснює відкриття сейфа, вилучає майно та проводить опис 
майна, про що складається  відповідний акт з переліком і докладним опи-
сом цінностей і документів. Якщо цінності та документи містяться в запеча-
таному пакеті, замкнені на замок тощо, то про це робиться відмітка в акті 
та їх відкривають і також складають перелік і докладний опис. Акт з описом 
складається в двох примірниках, один з яких залишається у  Наймодавця, а  
другий — передається Наймачеві при його зверненні до Банку разом із ви-
лученим майном. Майно, що вилучене з сейфа, Наймодавець повертає На-
ймачу після сплати усіх платежів, передбачених Договором за діючими Та-
рифами Наймодавця. 

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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ОГОЛОШЕННЯ
5. Наслідки невиконання або неналежного виконання зобов’язань

5.1. У разі погіршення технічного стану орендованого сейфа з вини На-
ймача він відшкодовує Наймодавцю заподіяні збитки в порядку, встановле-
ному законодавством України. 

5.2. Наймодавець має право призупинити доступ Наймача до сейфа /  
вилученого з сейфа майна, у разі наявності у Наймача заборгованості по 
оплаті комісії, неустойки перед Наймодавцем за Договором, до повного по-
гашення такої заборгованості.

5.3. Наймодавець має право стягнути з Наймача комісію за аварійне від-
криття сейфа у розмірі, передбаченому Тарифами Наймодавця,  у випадках:

5.3.1. пошкодження/втрати Наймачем ключа(ів) — після отримання Най-
модавцем відповідного письмового повідомлення;  

5.3.2. поломки сейфа з вини Наймача; 
5.3.3. у випадках, передбачених п.п. 4.2.1. — 4.2.5. цих Правил.
Зазначена в цьому пункті комісія за аварійне відкриття сейфа нарахову-

ється Наймодавцем в день аварійного відкриття сейфа та підлягає сплаті в 
день її нарахування або в день звернення Наймача до Наймодавця з метою 
отримання майна. 

5.4. У випадку не звільнення Наймачем сейфа після закінчення строку 
оренди Наймач сплачує Наймодавцю неустойку за кожен день фактичного 
користування сейфом після закінчення строку оренди в розмірі, передбаче-
ному Тарифами Наймодавця, але не більше ніж за 90 календарних днів. До 
повної сплати неустойки Наймодавець має право призупинити доступ На-
ймача до сейфа або притримати вилучене з сейфа майно. 

6. Порядок розв’язання спорів
6.1. Відносини Сторін за Договором регулюються чинним законодав-

ством України.
Спори, що виникають при виконанні зобов’язань за Договором, вирішу-

ються у порядку, встановленому чинним законодавством України.
7. Порядок договірного списання

7.1. Для погашення існуючої перед  Наймодавцем заборгованості, що ви-
никає у зв’язку з виконанням цього Договору, Наймач доручає Наймодав-
цю:

а) списати грошові кошти з будь-якого рахунку Наймача в національній 
валюті та/або іноземній валюті, відкритого у Наймодавця, в наступній сумі 
та валюті, а саме:

• в сумі та валюті такої фактичної заборгованості Наймача, або 
• в сумі грошових коштів у іншій валюті, еквівалентній сумі коштів у ва-

люті фактичної заборгованості  Наймача і витрат Наймодавця (комісій то-
що), які пов’язані з купівлею/продажем/обміном (конвертацією) валюти на 
Міжбанківському валютному ринку України (далі — МВРУ) та/або її обмі-
ном на Міжнародному валютному ринку (далі — МВР) за курсом Наймо-
давця на дату здійснення Наймодавцем її купівлі/продажу/обміну, у випад-
ку, якщо коштів на Рахунках Наймача у валюті фактичної заборгованості не-
достатньо для погашення такої заборгованості;

б) у випадку, якщо валюта грошових коштів, списаних Наймодавцем з 
будь-якого рахунку Наймача не співпадає з валютою фактичної заборгова-
ності Наймача за Договором, для погашення такої заборгованості  Наймач 
доручає Наймодавцю здійснювати від імені та за рахунок Наймача купівлю/
продаж/обмін іноземної валюти на МВРУ та/або її обмін на МВР у сумі, не-
обхідній для погашення такої заборгованості Наймача, за курсом Наймодав-
ця на дату купівлі/продажу/обміну іноземної валюти, з обов’язковим зараху-
ванням купленої/обміняної валюти або коштів, одержаних від продажу ва-
люти, на Рахунок Наймача за відповідною валютою.

8. Особливі умови
8.1. Листування між Сторонами, а також запити Наймодавця щодо ви-

требування у Наймача інформаціі та/або документів, необхідних для здій-
снення ідентифікації, верифікації, вивчення, уточнення інформації, здій-
снюється шляхом (і) направлення відповідних повідомлень (рекомендова-
них листів) іншій Стороні на її адресу, що визначена як адреса для листу-
вання у розділі «Адреси, банківські реквізити та підписи Сторін» Догово-
ру або за іншою адресою, про яку Сторона письмово повідомила іншій Сто-
роні при зміні адреси, або (іі) вручення відповідних повідомлень особис-
то представникові іншої Сторони, або (ііі) направлення відповідних повідо-
млень в електронному вигляді каналами системи дистанційного обслуго-
вування («StarAccess», «UKRSIB online» або інших). Підтвердженням фак-
ту направлення повідомлення (рекомендованого листа) є поштова квитан-
ція або інший поштовий документ, що підтверджує факт відправки, або вру-
чення, або направлення відповідних повідомлень в електронному вигляді 
каналами системи дистанційного обслуговування («StarAccess», «UKRSIB 
online» або інших). Сторони погодили, що адреса Наймодавця для листу-
вання, зазначена в Договорі, вважається місцем виконання Сторонами сво-
їх зобов’язань за Договором. 

8.2. Уклавши Договір, Наймач  надає Наймодавцю свою згоду та право 
збирати, зберігати протягом необмеженого часу, обробляти, використову-
вати, поширювати, передавати і отримувати інформацію (дані про Найма-

ча, відомі Наймодавцю та/або третім особам, у зв’язку з укладенням та ви-
конанням Договору, в тому числі банківську та комерційну таємницю та/або 
персональні дані Наймача, якщо він є фізичною особою):

- необхідну при укладенні договорів щодо відступлення права вимоги та/
або переведення боргу за Договором та/або укладення інших цивільно-пра-
вових угод відповідно до законодавства України — до відповідних фізичних 
та юридичних осіб, що є стороною такого договору; 

- необхідну третім особам для забезпечення виконання ними своїх функ-
цій або надання послуг Наймодавцю включаючи, але не обмежуючись по-
слугами з відповідального зберігання документів, ведення архівів, прове-
дення заходів щодо впорядкування існуючої заборгованості Наймача тощо 
відповідно до укладених між такими особами (організаціями) та Наймодав-
цем договорів за умови, що передбачені договорами функції та/або послу-
ги стосуються основної діяльності Наймодавця, яку він здійснює на підста-
ві отриманих банківської ліцензії та письмових дозволів та/або спрямовані 
на виконання умов Договору,

- необхідну в інших випадках, у відповідності до вимог законодавства 
України та/або внутрішніх положень Наймодавця та/або Законодавства з 
принципом екстратериторіальності та/або виконання санкційних та/або ін-
ших заходів у сфері фінансового моніторингу, в тому числі санкцій Служби 
контролю за іноземними активами США (OFAC), вимог Закону США «Щодо 
оподаткування іноземних рахунків» (FATCA) тощо.

Передача та/або поширення вищезазначеної інформації про Наймача 
можливі тільки на зазначені у цьому пункті цілі, та тільки особам, яким на-
дано необхідні повноваження на отримання відповідної інформації згідно з 
нормами українського та/або Законодавства з принципом екстратериторі-
альності та/або відповідних угод (при їх наявності і необхідності укладен-
ня), та/або виконання санкційних та/або інших заходів у сфері фінансово-
го моніторингу.

Наймач надає згоду на передачу інформації про нього згідно з цим пунк-
том каналами зв’язку, що використовуються Наймодавцем для передачі та-
кої інформації  і є захищеними.

Наймодавець зобов’язується належним чином зберігати інформацію, що 
становить банківську таємницю, та несе відповідальність за її збереження у 
порядку, встановленому законодавством України.

8.3. Своїм підписом під Договором Наймач засвідчує, що він розуміє та 
погоджується з режимом використання інформації, що зазначений у цьо-
му пункті Правил, а також що він належним чином повідомлений про мож-
ливість включення персональних даних Наймача (якщо Наймач є фізичною 
особою), що стали або стануть відомі Наймодавцю у ході виконання Дого-
вору, до будь-якої бази персональних даних АТ «УКРСИББАНК». При цьому 
Сторони погодили, що Наймач не матиме до Наймодавця жодних претен-
зій в разі вчинення останнім будь-якої дії, зазначеної в цьому пункті Правил.

8.4. Наймодавець інформує Наймача, що Наймодавець входить до скла-
ду групи BNP Paribas Group (Франція), а Наймач усвідомлює та згоден з тим, 
що будь-яка інформація, отримана Наймодавцем стосовно Наймача, може 
використовуватись всередині групи BNP Paribas Group (Франція). 

9. Заключні положення
9.1. Договір може бути розірвано за ініціативою Наймодавця у наступ-

них випадках:
- у випадках, передбачених законодавством України та/або Договором, 

або у разі порушення Наймачем умов Договору, та/або 
- якщо наявність правовідносин з Наймачем суперечить нормам зако-

нодавства України та/або Законодавства з принципом екстратериторіаль-
ності, та/або

-   якщо наявність правовідносин з Наймачем суперечить вимогам групи 
BNP Paribas Group (Франція), та/або

- у випадку, якщо Наймач веде ризикову діяльність, зокрема, але не об-
межуючись проводить операції, проведення яких через Банк, на думку Най-
модавця, призводить або може призвести до порушення норм законодав-
ства та/або законодавства з принципом екстратериторіальності та/або між-
народних санкцій, в тому числі щодо протидії легалізації (відмивання) до-
ходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансу-
ванню розповсюдження зброї масового знищення, та/або 

- у випадку, якщо Наймач веде ризикову діяльність, зокрема, але не об-
межуючись, співпрацює та/або має у своїй структурі та/або іншим чином 
пов’язаний з  особами, співпраця та/або будь-який зв’язок з якими, на дум-
ку Наймодавця, призводить або може призвести до порушення норм зако-
нодавства та/або законодавства з принципом екстратериторіальності та/або 
міжнародних санкцій, в тому числі, щодо протидії легалізації (відмивання) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінан-
суванню розповсюдження зброї масового знищення, та/або 

- у випадку наявності чи можливості настання будь-якої події, результату 
або обставини відносно Наймача чи здійснюваних Наймачем операцій, що, 
на думку Наймодавця,  має або може мати негативний вплив для Наймодав-
ця та/або Групи BNP Paribas, в тому числі, але не обмежуючись призводить 

або може призвести до матеріальних збитків та/або негативно впливати на 
репутацію Наймодавця та/або Групи BNP Paribas та/або призводить або мо-
же призвести до будь-яких інших негативних наслідків для Наймодавця та/
або Групи BNP Paribas, та/або у випадку втрати Наймодавцем комерційного 
інтересу щодо подальшої співпраці з  Клієнтом, та/або

- у випадку ненадання Наймачем на запит Наймодавця необхідної інфор-
мації (офіційних документів та/або належним чином засвідчених їх копій) 
щодо ідентифікації, уточнення ідентифікації, вивчення Наймача та/або вста-
новлення Наймачу неприйнятно високого ризику за результатами оцінки 
чи переоцінки ризику, та/або у випадку, коли Наймач на запит Наймодав-
ця про уточнення інформації щодо ідентифікації подав відповідну інфор-
мацію (офіційні документи та/або належним чином засвідчені їх копії) але 
у Наймодавця є сумнів щодо дійсності, належності та прийнятності цієї ін-
формації, та/або

- у випадку технічної неможливості обслуговування Наймача в подаль-
шому. 

Зобов’язання Сторін за Договором припиняються у повному обсязі, якщо 
інше не випливає з умов Договору у дату, зазначену Наймодавцем у пові-
домленні, яке направляється Наймачу, але не раніше, ніж через 10 (десять) 
календарних днів з дати відправлення такого повідомлення. У разі наявнос-
ті непогашеної заборгованості перед Наймодавцем, Наймодавець може ви-
магати сплати такої заборгованості в порядку та на умовах, зазначених у по-
відомленні, а  Наймач зобов’язаний погасити заборгованість перед Наймо-
давцем у порядку та на умовах, зазначених у повідомленні. Зобов’язання 
щодо погашення заборгованості перед Наймодавцем існують до повного  
їх виконання.

При цьому достатньою підставою для розірвання Договору є відповідне 
посилання Наймодавця на цей пункт Договору у повідомленні без надання 
додаткових пояснень щодо обставин його розірвання.

Сторони домовились, що повідомлення може направлятися у будь-який 
спосіб, передбачений п. 8.1. цих Правил.

9.2. Правила є загальнодоступними, розроблені на невизначений строк 
та набирають чинності з дати, вказаної при розміщенні Правил в газеті 
«Урядовий кур’єр» чи іншому офіційному друкованому виданні, та/або на 
сайті www.my.ukrsibbank.com та/або на інформаційних дошках у відділен-
нях Наймодавця.

9.3. Правила можуть бути скасовані або до них Наймодавцем можуть бу-
ти внесені зміни, про що Наймодавець повідомляє шляхом розміщення змін 
до Правил або Правил у новій редакції в газеті «Урядовий кур’єр» (чи іншо-
му офіційному друкованому виданні)  та/або на сайті www.my.ukrsibbank.com, 
та/або на інформаційних дошках у відділеннях Наймодавця. У повідомлен-
ні про зміни до Правил або про викладення Правил у новій редакції зазна-
чаються Дата публікації змін до Правил та Дата початку дії змін до Правил.

Зміни до Правил набирають чинності:
а) з Дати початку дії змін до Правил, вказаної у повідомленні, якщо та-

кі зміни не погіршують умови обслуговування Наймача (зокрема зміни до 
Правил не призводять до додаткових витрат Наймача, не збільшують його 
відповідальності, спрямовані на захист його прав або інтересів, підвищення 
безпеки здійснення операцій або передачі інформації за Договором), та/або 
якщо зміни до Правил передбачають надання нової послуги/сервісу та На-
ймач бажає отримати таку послугу/сервіс, та/або якщо такі зміни зумовлені 
вимогами законодавства України;

б) з Дати початку дії змін до Правил, але не раніше ніж через 30 (трид-
цять) календарних днів з Дати публікації змін до Правил, вказаної у повідо-
мленні, — у всіх інших випадках. 

Укладаючи Договір, Наймач  погоджується з порядком зміни умов цих 
Правил та/або Договору, який викладено у цьому пункті, а також підтвер-
джує, що зміни, внесені до Правил відповідно до цього пункту, не потребу-
ють укладення Сторонами окремої додаткової угоди та стають невід’ємною 
частиною Договору після набрання ними чинності. 

У разі незгоди зі змінами до Правил Наймач зобов’язаний письмово пові-
домити про це Наймодавця для вирішення питання про розірвання Догово-
ру. Продовження користування сейфом після вступу в силу змін до Правил 
підтверджує згоду Наймача зі змінами до Правил.

У випадку скасування Правил вони продовжують регулювати відно-
сини між Наймодавцем та Наймачем і діють для кожного з них в остан-
ній редакції, що була чинна перед скасуванням, до повного виконання всіх 
зобов’язань за Договором між Наймодавцем та Наймачем.

Заступник Голови Правління АТ «УкрСиббанк» —
Начальник Юридичного департаменту              С. М. Панов

Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення  
в офіційному друкованому виданні, а саме 21.11.2018 р.
Датою початку дії змін до Правил є 26.11.2018 р.

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

Відкрито спадщину після смерті 11.07.2018 р. Мажари Марії Петрів-
ни, 07.10.1932 р.н., викликаються спадкоємці. Приватний нотаріус Ки-
ївського міського нотаріального округу О. М. Щербинська, пр-т Відрад-
ний, б. 8, прим. 24, м. Київ.

Посвідчення потерпілої від Чорнобильської катастрофи (категорії 4) 
серії В-П № 053260 від 05.08.1993 року, 

видане Київською обласною державною адміністрацією 
на ім’я Литвинчук Галини Марківни, 

вважати недійсним.

Втрачені документи на житловий будинок з надвірними будівлями літ. Ж-3,  
м. Харків, вул. Мінська, будинок 79-81, загальною площею 264,4 кв.м, житло-
вою площею 108,8 кв.м; площа земельної ділянки 778 кв.м та на квартиру №75 
за адресою: м. Харків, вул. Бібліка, 25А, видані на ім’я Яковенко М. Д., вважати  
недійсними.

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва пе-
ребуває кримінальне провадження №1-кп/761/1287/2018 (спра-
ва №761/5858/18) по обвинуваченню Чопея Василя Євгеновича, 
Гладунського Михайла Васильовича, Післярюка Ігоря Павлови-
ча, Бурди Юрія Олексійовича, Гладунської Любові Михайлівни за  
ч. 5 ст. 191 КК України.

Повідомляємо, що судом призначено підготовче судове засі-
дання на підставі обвинувального акта у вищезазначеному кримі-
нальному провадженні, за яким висунуте обвинувачення Чопею 
Василю Євгеновичу, Гладунському Михайлу Васильовичу, Піс-
лярюку Ігорю Павловичу, Бурді Юрію Олексійовичу, Гладунській 
Любові Михайлівні у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у відкритому судовому за-
сіданні, що відбудеться о 13 годині 30 хвилин 6 грудня 2018 ро-
ку в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва в за-
лі судових засідань №1, про що повідомити зацікавлених осіб.

Суддя В. В. Бугіль

Старобільський районний суд викликає як обвинувачену Пасіч-
ник Олену Олексіївну, 18.05.1970 року народження, уродженку смт 
Біловодськ Луганської області, громадянку України, зареєстровану за 
адресою: кв-л Ватутіна, 50Б/24, м. Старобільськ, Луганська область, 
за обвинуваченням у скоєнні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, у підготовче судове засідання, 
яке відбудеться о 09 годині 30 хвилин 28 листопада 2018 року. Явка 
до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, 
який посвідчує особу. Підготовче судове засідання відбудеться в при-
міщенні Старобільського районного суду Луганської області за адре-
сою: м. Старобільськ Луганської області, вул. Миру, 38-А, головую-
чий суддя Воронкін О. А.

Відповідно до п. 5 ч. 3 ст. 323 КПК України, з моменту опублікуван-
ня повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодер-
жавної сфери розповсюдження, обвинувачена вважається належним 
чином ознайомленою з її змістом.

На розгляді Кремінського районного суду Луганської області (головуючий суддя  
Ковальов В. М., судді Акулов Є. М., Костроба Ю. Ю.) знаходиться кримінальне провадження  
№1-кп/414/215/2018 (ЄУН 428/7944/18) за обвинуваченням Сикала Вадима Петровича, 23 
квітня 1976 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України, по якому здійснювалося спеціальне досудове розслідування.

Обвинувачений Сикало Вадим Петрович викликається Кремінським районним судом Лу-
ганської області в підготовче судове засідання у зазначеному кримінальному провадженні, 
яке відбудеться 3 грудня 2018 року о 10 год. 00 хв. у залі судових засідань Кремінського ра-
йонного суду Луганської області за адресою: пл. Красна, 5, м. Кремінна Луганської області.

Після опублікування цього оголошення, обвинувачений вважається повідомленим про да-
ту, час та місце розгляду справи належним чином. У разі неявки обвинуваченого, криміналь-
не провадження буде розглядатися за його відсутності в порядку спеціального судового про-
вадження.

Оболонський районний суд м. Києва викликає обви-
нуваченого Острикова Олександра Леонтійовича, який 
обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 
ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК 
України в підготовче судове засідання, яке відбудеться 6 
грудня 2018 року об 11.00 годині 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

Оболонський районний суд м. Києва викликає обви-
нуваченого Сидоренка Олександра Івановича, який об-
винувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1  
ст. 111 КК України в підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 3 грудня 2018 року о 12.30 годині в примі-
щенні Оболонського районного суду м. Києва за адре-
сою: 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

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської облас-
ті викликає обвинуваченого у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, Сидорен-
ка Олександра Валерійовича, 15 березня 1965 року народження, 
уродженця міста Слов’янськ Донецької області, зареєстровано-
го за адресою: Донецька область, місто Слов’янськ, вулиця Сво-
боди, 31, кв. 16, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 4 
січня 2019 року об 11 год. 00 хв. у залі судових засідань Терно-
пільського міськрайонного суду за адресою: м. Тернопіль, вул. 
Котляревського, 34 (очікувати на 2-му поверсі).

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

У разі неявки обвинуваченого Сидоренка О. В. у судове за-
сідання, оголошення вважається належним повідомленням, а 
кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутності об-
винуваченого в порядку спеціального судового провадження. 

Суддя Т. Багрій

Гайсинська державна нотаріальна кон-

тора Вінницької області, що розташова-

на за адресою: вулиця Б.Хмельницького, 

№ 23, місто Гайсин Вінницької області, 

викликає спадкоємців померлої 23 січ-

ня 2018 року Брикулі Ольги Петрівни, 20 

січня 1940 року народження, яка на день 

смерті проживала за адресою: вулиця 

Парна, буд. № 12, місто Гранів Вінниць-

кої області.
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Крізь джунглі й гірські хребти
Роман КИРЕЙ, 

«Урядовий кур’єр»

МАНДРИ. Цими днями до 
Черкас Дніпром дістався не-
звичайний гість — професій-
ний український мандрівник, 
фахівець з одиночного екс-
тремального виживання, філо-
соф, науковець і письменник 
Сергій Гордієнко. У Черкасах 

відвідав археологічний музей, 
адже за фахом історик. На ньо-
го справили неабияке вражен-
ня зібрані тут експонати й ко-
ментарі черкаського дослідни-
ка історії Михайла Сиволапа. 

Розповідаючи про свої уні-
кальні подорожі студентам 
Черкаського державного тех-
нологічного університету, Сер-
гій Іванович повсякчас акцен-

тував на безперервному на-
вчанні, самоосвіті та самороз-
витку. Дійсний член ЮНЕСКО, 
академік міжнародної Акаде-
мії сталого розвитку суспіль-
ства і особистості, доцент Ки-
ївського університету туризму, 
економіки і права, Сергій Гор-
дієнко досліджує техніку і пси-
хологію виживання, проводить 
значну громадську роботу. 

Він мандрує світом майже 
все життя. Побував фактич-
но скрізь. Загальна протяж-
ність подорожей — 160 ти-
сяч кілометрів. Сергій Івано-
вич двічі підкорив Північний 
полюс, першим піднявши на 
ньому український прапор; 
на каяку обійшов по периме-
тру Чорне море і боровся з 
6-бальним штормом в Охот-
ському морі; пройшов на ли-
жах тисячі кілометрів через 
глуху тайгу, непривітну тун-
дру та кригою Льодовитого 
океану. Мандрівник перетнув 
вздовж і впоперек Євразію; 
був учасником першої укра-
їнської антарктичної експеди-
ції; з півдня на північ перетнув 
Південну і Центральну Амери-
ку; сплавлявся на каное Ама-
зонкою і перетинав Північне 
полярне коло, пропливши ти-
сячі кілометрів річкою Об. В 
умовах пекельної спеки Сер-
гій Гордієнко перетнув із за-
ходу на схід пустелю Сахару, 
піднімався на найвищу гору 
Північної Америки.

В Ужгороді дегустували вино нового врожаю
Василь БЕДЗІР, 

«Урядовий кур’єр»

ТРАДИЦІЇ ВИНОРОБСТВ А. 
Минулими вихідними в Ужго-
роді пройшло свято «Закар-
патське божоле», на якому за-
звичай відкорковують першу 
бочку вина нового врожаю. 
Не став винятком і нинішній 
рік: її відкрили голова Закар-
патської спілки винограда-
рів і виноробів Олександр Ко-
вач і міський голова Богдан 
Андріїв. А щоб надати це-
ремонії більшої пишно-
ти, дерев’яну ємність 
винесли на сво-
їх плечах серед-
ньовічні лицарі 
— юнаки, одяг-
нені в костю-
ми давномину-
лої епох и. Пер-
шими крапля-
ми вина окропи-
ли центральну ву-
лицю міста — Кор-
зо, відтак усіх охочих 
пригощали напоєм. 

Свято молодого вина, яке 
на Закарпатті ще називають 
бурчаком, відбувалося вже 
більш ніж десять разів. Воно 
завжди проходить в обласно-
му центрі у треті вихідні лис-
топада — тоді, коли відзнача-
ють свято молодого вина «Бо-
жоле» у Франції, де його істо-
рія сягає XIX століття.

Десятки сортів вин, а також 
продукти тваринництва, мед, 
рукоділля майстрів, сувені-
ри пропонували в реконстру-
йованому історичному підва-
лі «Совине гніздо», що нада-
вало святу ще більшої прива-
бливості. Усі три дні тут діяла 
фотозона, в якій гості мали 
змогу зробити яскраві світли-
ни. Усіх учасників дійства роз-
важали відомі закарпатські 
гурти «Рокаш», «Чаламада», 
«Анця»; звучали фольклор-
ні мелодії у виконанні самоді-
яльних виконавців.

Фізкульт-ура!
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

ОСУЧАСНЕННЯ. Суми відвідав лідер спортивного руху 
JuniorZ Олександр Педан, який на базі школи №7 провів для вчи-
телів фізкультури загальноосвітніх та дошкільних закладів, сис-
теми ПТО тренінг і майстер-клас з нових видів спорту — черлі-
дингу, регбі, флорболу, петанку, фризбі. Тож учителі обласного 
центру ознайомилися із сучасними можливостями для урізнома-
нітнення уроків фізкультури відповідно до оновленої навчальної 
програми Міністерства освіти і науки України, зокрема варіатив-
ними модулями. До навчання долучилися майже 100 вчителів та 
учнів — лідерів учнівського самоврядування. Як наголосив за-
ступник міського голови Степан Пак, уроки фізкультури, як й ін-
ші, потребують постійного й неухильного оновлення, застосуван-
ня сучасних знань і методів. Відтепер фізкультурноосвітні Суми 
беруть у свій актив напрацювання сучасного спортивного руху. 
До слова, на його підтримку підписано відповідний меморандум. 

У Миколаєві висадили 
яблуневу алею життя 

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

ІНІЦІАТИВА. На території Миколаївської обласної клінічної лі-
карні пацієнти з пересадженими органами висадили дерева, ство-
ривши з яблунь «алею життя». Як зазначили організатори заходу, 
ця алея — символ зародження нового життя, яке стало можливим 
завдяки людській жертовності. Так українці з донорськими органа-
ми хочуть подякувати тим, хто став для них рятівником. Захід від-
бувся за ініціативи громадської організації «Національний рух «За 
трансплантацію». Голова організації Юрій Андреєв розповів про іс-
торію трансплантації, надавши слово присутнім пацієнтам з пере-
садженими органами. Вони висловили подяку рідним і близьким 
донорів. Інколи донорами ставали саме близькі люди: мама, тато, 
жінка, сестра або брат. Розповіли і про наймолодшого реципієнта: 
для малюка донором кісткових тканин стала людина з Німеччини. 

Головний лікар обласної клінічної лікарні Петро Римар за-
значив, що певна кількість людей нині конче потребує переса-
дження органів, і висловив сподівання, що недавно ухвалений 
в Україні закон щодо трансплантології допоможе зробити крок 
уперед на шляху порятунку життя, адже наші лікарі мають ви-
соку кваліфікацію і всі необхідні для цього знання.Зустріч зі студентами мала обопільний інтерес

«Закарпатське божоле» — ще й оригінальне оформлення торгового місця

Андріїв. А щоб надати це-
ремонії більшої пишно-
ти, дерев’яну ємність 
винесли на сво-

лицю міста — Кор-
зо, відтак усіх охочих 
пригощали напоєм. 

Свято молодого вина, яке 


