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КУРСИ ВАЛЮТ/БАнКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені національним банком України на 26 квітня 2019 року
USD 2661.9328 EUR 2960.8679 RUB 4.1156 / AU 340155.08 AG 3940.99 PT 235581.05 PD 374533.94

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ЛІНАС ЛІНКЯВІЧЮС:
«Це було б великою 

шкодою для України, бо 
одним з наслідків було 

б скасування 
безвізового 

режиму з ЄС». 

Boeing зацікавлена  
у співпраці

КООПЕРАЦІЯ. Україна і компанія Boeing ведуть переговори 
про великогабаритне складання, ремонт та обслуговування лі-
таків компанії на вітчизняних заводах, а також розвиток інф-
раструктури цих заводів для обслуговування таких літаків на 
території України. Про це повідомив заступник Секретаря Ра-
ди національної безпеки і оборони Сергій Кривонос, інформує 
прес-служба РНБО. 

«Компанія Boeing зацікавлена у співпраці, яка надзвичайно 
вигідна нашій державі. Це може бути успішним прикладом коо-
перації на такому рівні, аби зацікавити інших інвесторів і залу-
чити в Україну ще більше проектів для поглиблення військово-
технічної співпраці із країнами-членами НАТО. Для нас це тися-
чі робочих місць, можливість зробити сильнішою армію та зміц-
нити позиції на міжнародних ринках», — підкреслив заступник 
секретаря. Уже відбувся перший етап переговорів, і визначе-
но загальний напрям дій. Протягом травня-червня передбаче-
но ще кілька раундів перемовин для деталізації співпраці. 

55 млрд 95,6 млн грн
передбачено на житлові субсидії для 

населення та пільги на оплату житлово-
комунальних послуг  у держбюджеті 

цього року
З ВІРОЮ У ДИВО.  Великдень спонукає замислитися: у кожного 
свій шлях на Голгофу і своє спасіння 

Христос Воскрес! 
Воістину Воскрес!

Міністр закордонних справ Литви про можливе 
скасування декларування доходів чиновниками  
нашої держави
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Літнє подружжя з Італії  
17 років поспіль займається 
оздоровленням дітей  
з Полтавщини, які постраждали 
від Чорнобильської катастрофи

МИЛОсЕРДЯ

Нові сервіси електронного 
порталу Пенсійного фонду 
стануть у пригоді не тільки 
пенсіонерам, а й застрахованим 
особам та роботодавцям
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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

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

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

чорнобильців, 
студентів

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

Триває 
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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документи

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

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

Рішення комісії по трудових спорах 
ДП «Новопокровський комбінат хлібопродуктів», 

код ЄДРПОУ 00953042 (надалі за текстом — КТС)
У відповідності до вищевикладеного, КТС вирішила:
1. Вимоги Александрова Богдана Олександровича — задовольнити.
2. Заборонити будь-яким державним реєстраторам (суб’єктам державної реєстрації), які уповноважені відповідно до за-

конодавства України здійснювати будь-які реєстраційні дії в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань, нотаріусам, іншим акредитованим суб’єктам, посадовим особам, які уповноваже-
ні здійснювати реєстраційні дії в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань щодо державної реєстрації, перереєстрації, внесення змін відносно прізвище, ім’я, по батькові, дати обрання 
(призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління Державного підприємства «Новопокровський 
комбінат хлібопродуктів» (код 00953042), уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми осо-
бами, у тому числі керівника (директора), виконуючих обов’язки та тимчасово виконуючих обов’язки керівника юридичної 
особи, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори 
та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені Державного підприємства «Новопокровський комбінат хлі-
бопродуктів» (код 00953042) без письмової згоди профспілкового комітету Державного підприємства «Новопокровський 
комбінат хлібопродуктів» (код 00953042).

3. Зобов’язати Державне підприємство «Новопокровський комбінат хлібопродуктів» (код 00953042) внести до єдино-
го державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зміни у вигляді заборони 
будь-яким державним реєстраторам (суб’єктам державної реєстрації), які уповноважені відповідно до законодавства Укра-
їни здійснювати будь-які реєстраційні дії в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та гро-
мадських формувань, нотаріусам, іншим акредитованим суб’єктам, посадовим особам, які уповноважені здійснювати ре-
єстраційні дії в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо 
державної реєстрації, перереєстрації, внесення змін відносно прізвище, ім’я, по батькові, дати обрання (призначення) осіб, 
які обираються (призначаються) до органу управління Державного підприємства «Новопокровський комбінат хлібопро-
дуктів» (код 00953042), уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, у тому чис-
лі керівника (директора)виконуючих обов’язки та тимчасово виконуючих обов’язки керівника юридичної особи, або осіб, 
які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про на-
явність обмежень щодо представництва від імені Державного підприємства «Новопокровський комбінат хлібопродуктів» 
(код 00953042) без письмової згоди профспілкового комітету Державного підприємства «Новопокровський комбінат хлі-
бопродуктів» (код 00953042).

4. Направити колективну заяву про злочин до Генеральної прокуратури України, Національного антикорупційного бюро 
України, Державного бюро розслідувань України, СБУ.

Рішення комісії по трудових спорах 
ДП «Новопокровський комбінат хлібопродуктів», 

код ЄДРПОУ 00953042 (надалі за текстом — КТС)
У відповідності до вищевикладеного, КТС вирішила:
1. Вимоги Александрова Богдана Олександровича — задовольнити.
2. Визнати таким, що суперечить положенням діючого законодавства та не підлягає ви-

конанню Наказ Фонду державного майна України № 369 від 15 квітня 2019 року «Про при-
пинення повноважень Александрова Б.О. та покладення виконання обов’язків генерально-
го директора Державного підприємства «Новопокровський комбінат хлібопродуктів» на Са-
мардіна С.С.»;

3. Зобов’язати ДП «Новопокровський комбінат хлібопродуктів» (код 00953042) зверну-
тися до державного реєстратора з заявою про відновлення у Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису щодо Дер-
жавного підприємства «Новопокровський комбінат хлібопродуктів» (код 00953042) у роз-
ділі «Прізвище, ім’я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призна-
чаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну 
особу в правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені 
юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність 
обмежень щодо представництва від імені юридичної особи» — Александров Богдан Олек-
сандрович — керівник з 25.02.2019 (В. О. генерального директора до припинення повнова-
жень або призначення керівника підприємства); Александров Богдан Олександрович — під-
писант з 25.02.2019 (В. О. генерального директора).

4. Зобов’язати державного реєстратора відновити у Єдиному державному реєстрі юри-
дичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запис щодо Держав-
ного підприємства «Новопокровський комбінат хлібопродуктів» (код 00953042 у розділі 
«Прізвище, ім’я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (признача-
ються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну осо-
бу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юри-
дичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обме-
жень щодо представництва від імені юридичної особи» — Александров Богдан Олександро-
вич — керівник з 25.02.2019 (В.О. генерального директора до припинення повноважень або 
призначення керівника підприємства); Александров Богдан Олександрович — підписант з 
25.02.2019 (В. О. генерального директора).

Свідоцтво про право власності 
на судно, свідоцтво про право  

плавання під Державним прапором 
України (судновий патент) судна 

моделі «Cobra Elegance», 
вважати недійсними 
у зв’язку із втратою.

Після смерті 22.12.2018 року  
ПОНОМАРЬОВА ВІКТОРА  
ЛЕОНІДОВИЧА, 1966 р.н.,  

відкрилася спадщина, нотаріусом  
 заведено спадкову справу.
Спадкоємцям померлого  

звертатись до нотаріуса за адресою: 
м. Харків, вул. Максиміліанівська, 6; 

тел. (057) 7142790.

Загальними зборами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОТОРУС», що відбулися 
25.04.2019 р., було прийнято рішення про припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ПРОТОРУС» шляхом ліквідації. Причина прийняття даного рішення: добровільна ліквідація в поряд-
ку, встановленому чинним законодавством України та Статуту, за результатами голосування. Вар-
тість чистих активів Товариства, сума зобов’язань Товариства, розмір власного капіталу за дани-
ми річної фінансової звітності, інформація про  достатність активів емітента для розрахунку за його 
зобов’язаннями, а також сума, яка може залишитися після задоволення вимог кредиторів і розподі-
лятиметься між акціонерами, буде розміщена на власному веб-сайті – http://protorus.com.ua або при 
зверненні за адресою Товариства: 73027, м. Херсон, вул. Філатова, 27.

Втрачений судновий білет, зареє-
стрований на Данилова Івана Андрі-
йовича, виданий Українською дер-
жавною інспекцією Регістра і безпе-
ки судноплавства 24 травня 1997р. 
на судно «Язь», № УНО-1165, тип са-
мохідне моторне, призначення про-
гулянковий, вважати недійсним.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 24 квітня 2019 р. № 279-р 
Київ

Про затвердження плану заходів  
з підготовки та відзначення у 2019 році  

Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги 
над нацизмом у Другій світовій війні  

та 75-ї річниці вигнання нацистів з України
1. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення у 2019 році Дня пам’яті та 

примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та 75-ї річниці ви-
гнання нацистів з України, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Ки-
ївській міській держадміністраціям подати до 1 липня та до 1 грудня 2019 р. Міністер-
ству у справах ветеранів інформацію про стан виконання плану заходів, затвердже-
ного цим розпорядженням, для її узагальнення та подання до 15 липня та 15 грудня 
2019 р. Кабінетові Міністрів України.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України  
від 24 квітня 2019 р. № 279-р

ПЛАН ЗАХОДІВ 
з підготовки та відзначення у 2019 році Дня пам’яті та  

примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій  
війні та 75-ї річниці вигнання нацистів з України

1. Забезпечити:
1) розроблення за участю представників громадських об’єднань ветеранів війни 

і затвердження регіональних планів заходів з відзначення у 2019 році Дня пам’яті та 
примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та 75-ї річниці ви-
гнання нацистів з України, інших пам’ятних дат, пов’язаних з Другою світовою ві-
йною.

Обласні та Київська міська держадміністрації.
Квітень;

2) своєчасну виплату разової грошової допомоги, передбаченої Законами України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви нацист-
ських переслідувань».

Мінсоцполітики, Мінфін, обласні та Київська міська 
держадміністрації.
Квітень — травень;

3) вжиття додаткових заходів до поліпшення соціального, медичного та інших ви-
дів обслуговування ветеранів війни, надання їм необхідної адресної підтримки, зміц-
нення матеріально-технічної бази створених для зазначеної мети закладів і служб.

Обласні та Київська міська держадміністрації.
Квітень — листопад;

4) надання належної кваліфікованої медичної допомоги ветеранам війни, бор-
цям за незалежність України у XX столітті, жертвам нацистських переслідувань, учас-
никам антитерористичної операції та учасникам заходів із забезпечення національ-
ної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федера-
ції у Донецькій та Луганській областях, зокрема диспансеризацію та госпіталізацію, 
приділивши особливу увагу відповідним особам, що проживають у населених пунк-
тах сільської місцевості.

Обласні та Київська міська держадміністрації МОЗ,  
Міноборони, МВС.
Протягом року;

5) зміцнення та розвиток матеріально-технічної бази госпіта-
лів, відділень, палат для ветеранів війни, борців за незалежність України у  
XX столітті, жертв нацистських переслідувань, будинків-інтернатів для громадян по-
хилого віку та осіб з інвалідністю, геріатричних пансіонатів, пансіонатів для ветера-
нів війни та праці.

Обласні та Київська міська держадміністрації, МОЗ, 
Мінфін, Міноборони, МВС, Мінсоцполітики.
Протягом року;

6) здійснення заходів щодо поліпшення умов життєзабезпечення ветеранів війни, 
насамперед осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, членів сімей 
загиблих у Другій світовій війні.

Мінсоцполітики, Мінрегіон, Міноборони, МВС, 
Мінветеранів, Мінфін, обласні та Київська міська 
держадміністрації.
Протягом року;

7) організацію та проведення патріотичних заходів у військових частинах, закла-
дах освіти за участю ветеранів війни, борців за незалежність України у XX столітті, 
учасників антитерористичної операції та учасників заходів із забезпечення національ-
ної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у 
Донецькій та Луганській областях, осіб, які чинили опір незаконній окупації та анексії 
Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

Мінмолодьспорт, МОН, Міноборони, МВС, 
Мінветеранів, обласні та Київська міська 
держадміністрації.
Квітень — листопад;

8) проведення зустрічей керівників органів виконавчої влади з представника-
ми громадських об’єднань ветеранів війни, борцями за незалежність України у XX 
столітті, жертв нацистських переслідувань, учасників антитерористичної операції та 
учасників заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стриму-
вання збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях з ме-
тою виявлення проблемних питань соціального захисту та вжиття заходів для їх ви-
рішення.

Мінветеранів, Мінсоцполітики, Державна 
служба у справах ветеранів війни та учасників 
антитерористичної операції, обласні та Київська 
міська держадміністрації.
Квітень — листопад;

9) здійснення заходів з упорядкування та підтримання у належному стані меморі-
алів, пам’ятників, військових поховань жертв Другої світової війни.

Обласні та Київська міська держадміністрації.
Протягом року;

10) відвідування делегаціями ветеранів війни, учасників антитерористичної опе-
рації та учасників заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та 
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській облас-
тях, членів їх сімей, близьких родичів загиблих військовослужбовців, представни-
ків громадських об’єднань місць поховань воїнів, які загинули під час Другої світо-
вої війни.

Мінветеранів, Державна служба у справах 
ветеранів війни та учасників антитерористичної 
операції, Мінсоцполітики,  Мінінфраструктури, 
Адміністрація Держприкордонслужби, МЗС, обласні 
та Київська міська держадміністрації.
Квітень — жовтень;

11) проведення урочистих заходів на території Меморіального комплексу «Націо-
нальний музей історії України у Другій світовій війні».

Київська міськдержадміністрація, Мінкультури, 
Міноборони, Український інститут національної 
пам’яті, Мінветеранів, громадські об’єднання (за 
згодою).
8—9 травня, 26—28 жовтня;

12) проведення закордонними дипломатичними установами України заходів з від-
значення Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій 
війні та 75-ї річниці вигнання нацистів з України, у тому числі за участю представни-
ків української громадськості за кордоном.

МЗС.
Травень — жовтень;

13) організацію роботи у державах перебування з висвітлення ролі та внеску Укра-
їнського народу у перемогу країн антигітлерівської коаліції над нацизмом.

МЗС, МІП, Український інститут національної пам’яті, 
Мінкультури, Держкомтелерадіо, Укрдержархів.
Травень — жовтень.

2. Сприяти:
1) проведенню релігійними організаціями панахиди за загиблими у Другій світовій 

війні та молебнів за захисників Вітчизни.
Мінкультури, обласні та Київська міська 
держадміністрації.
8—9 травня та 28 жовтня;

2) утвердженню звитяжних традицій усіх поколінь захисників України, злагоди та 
консолідації суспільства, посиленню турботи про ветеранів війни під час підготовки 
та проведення заходів з відзначення Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над 
нацизмом у Другій світовій війні та 75-ї річниці вигнання нацистів з України.

Мінветеранів, Мінсоцполітики, Мінкультури, МІП, 
Міноборони, МВС, Мінмолодьспорт, МОН, МОЗ, МЗС, 
Мінекономрозвитку, Мінфін, Мінрегіон, Український 
інститут національної пам’яті, Держкомтелерадіо, 
Укрдержархів, СБУ (за згодою), обласні та Київська 
міська держадміністрації.
Протягом року;

3) широкому висвітленню заходів з відзначення Дня пам’яті та примирення, Дня 
перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та 75-ї річниці вигнання нацистів з 
України, підготовці і розповсюдженню відповідної соціальної реклами.

МІП, Український інститут національної пам’яті, 
Держкомтелерадіо, обласні та Київська міська 
держадміністрації.
Квітень — жовтень;

4) закордонним дипломатичним установам України в організації тематичних захо-
дів за участю, зокрема, української громадськості за кордоном на основі інформа-
ційних та художньо-виставкових матеріалів, фільмів, наданих причетними централь-
ними органами виконавчої влади.

МЗС, МІП, Український інститут національної пам’яті, 
Мінкультури, Держкомтелерадіо, Укрдержархів.
Квітень — жовтень.

3. Забезпечити підготовку та проведення:
1) 8, 9 травня і 28 жовтня у столиці України — м. Києві, обласних центрах, інших 

населених пунктах меморіальних, урочистих, культурно-мистецьких, науково-про-
світницьких, військово-патріотичних та інших тематичних заходів за участю пред-
ставників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, акредитова-
ного в Україні дипломатичного корпусу за офіційними запрошеннями, духовенства 
та організацій громадянського суспільства.

Обласні та Київська міська держадміністрації, 
Мінветеранів, Мінсоцполітики Мінкультури, МІП, 
Міноборони, МВС, Мінмолодьспорт, МОН, МОЗ, МЗС, 
Мінекономрозвитку, Мінфін, Український інститут 
національної пам’яті, Державна служба у справах 
ветеранів війни та учасників антитерористичної 
операції, Держкомтелерадіо, Укрдержархів.
8—9 травня, 26—28 жовтня;

2) покладення вінків, квітів з нагоди Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над 
нацизмом у Другій світовій війні та 75-ї річниці вигнання нацистів з України у столиці 
України — м. Києві, обласних центрах, інших населених пунктах.

Обласні та Київська міська держадміністрації, 
Міноборони, Мінветеранів, Державна служба 
у справах ветеранів війни та учасників 
антитерористичної операції.
8—9 травня, 28 жовтня;

3) меморіально-мистецької акції «Перша хвилина миру».
Український інститут національної пам’яті, Київська 
міськдерж-адміністрація, громадські  
об’єднання (за згодою).
8 травня;

4) Всеукраїнської акції «Мак пам’яті».
Український інститут національної пам’яті, 
Мінкультури, обласні та Київська міська 
держадміністрації, громадські об’єднання (за згодою).
1—9 травня.

4. Забезпечити разом з Київською міськдержадміністрацією участь у святково-
му заході «Пам’ятаємо! Перемагаємо!» військових оркестрів та особового складу 
Збройних Сил на території Меморіального комплексу «Національний музей історії 
України у Другій світовій війні».

Міноборони, Київська міськдержадміністрація.
9 травня.

5. Організувати:
1) показ художніх та документальних фільмів, присвячених подвигу Українського 

народу у Другій світовій війні.
Держкіно, Мінкультури, обласні та Київська міська 
держадміністрації.
Квітень — жовтень;

2) проведення фотодокументальних виставок, а також виставок архівних матері-
алів, пов’язаних з участю Українського народу у Другій світовій війні, та вшануван-
ня жертв нацизму.

Укрдержархів, Український інститут національної 
пам’яті, Мінветеранів, обласні та Київська міська 
держадміністрації.
Квітень — жовтень.

6. Забезпечити:
1) у місцях проведення заходів з відзначення Дня пам’яті та примирення, Дня пе-

ремоги над нацизмом у Другій світовій війні та 75-ї річниці вигнання нацистів з Укра-
їни:

охорону громадського порядку, безпеку дорожнього руху та безпеку громадян від 
надзвичайних ситуацій.

Національна поліція, СБУ (за згодою), ДСНС, обласні 
та Київська міська держадміністрації.
Квітень — травень, жовтень;

належне медичне та санітарно-епідеміологічне супроводження заходів з відзна-
чення Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 
та 75-ї річниці вигнання нацистів з України.

Обласні та Київська міська держадміністрації.
Квітень — травень, жовтень;

використання державними службовцями та представниками громадськості як 
елемента одягу стилізованого знака «Мак пам’яті».

Центральні та місцеві органи виконавчої влади, 
громадські об’єднання (за згодою).
3—9 травня;

2) в установленому порядку фінансування зазначених заходів.
Мінфін, Мінветеранів, Мінсоцполітики, Мінкультури, 
МІП, Міноборони, МВС, Мінмолодьспорт, МОН, МОЗ, 
МЗС, Мінекономрозвитку, Український інститут 
національної пам’яті, Державна служба у справах 
ветеранів війни та учасників антитерористичної 
операції, Держкомтелерадіо, Укрдержархів, обласні та 
Київська міська держадміністрації.
Квітень — листопад.
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Інформаційне повідомлення  
АТ «УКРСИББАНК»

АТ «УКРСИББАНК» (надалі — Банк) повідомляє про внесен-
ня до Правил (договірних умов) відкриття та комплексного розра-
хунково — касового обслуговування банківських рахунків фізичних 
осіб в АТ «УКРСИББАНК», які розміщені для ознайомлення на сайті  
www.my.ukrsibbank.com та на інформаційних стендах у приміщеннях 
установ Банку та опубліковані в газеті «Урядовий кур’єр» № 105 від 
09.06.2017 р. з усіма наступними змінами та доповненнями, надалі  — 
Правила, наступних змін, а саме:

1. Викласти термін «Зарплатний картковий рахунок» Розділу «ТЕР-
МІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ПРАВИЛАХ:» Правил в наступній ре-
дакції:

«Зарплатний картковий рахунок» — картковий рахунок, що відкри-
тий Клієнту та обслуговується в Банку в рамках зарплатного проекту 
та з якого в рамках продукту «Кредитна картка з пільговим періодом» 
або «кредит «плати частинами» відбувається договірне списання суми 
обов’язкового мінімального платежу у строки та на умовах, визначе-
них цими Правилами;»

2. Доповнити Розділ «ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ПРА-
ВИЛАХ:» Правил термінами  «Партнер Банку» та «Торгова організація» 
в наступній редакції:

«Партнер Банку» — суб’єкт господарювання, з яким Банк уклав до-
говір про співробітництво, що передбачає взаємодію сторін по прода-
жу товарів торгової організації за кредитні кошти Банку. 

«Торгова організація» — суб’єкт господарювання, в тому числі 
Партнер Банку, що здійснює продаж товарів та, у мережі терміналів 
якого Клієнти Банку можуть розрахуватись за товар з використанням 
картки за рахунок коштів, отриманих Клієнтом у «кредит «плати час-
тинами».

3. Викласти п. 2.6.4.1. Правил в наступній редакції:
«2.6.4.1. Після закінчення попереднього строку дії ліміту овердраф-

ту Банк має право самостійно встановити Клієнту ліміт овердрафту на 
строк 365 (триста шістдесят п’ять)  календарних днів.»

4. Викласти п. 2.6.3. Правил в наступній редакції:
«2.6.3. Погашення процентів за використаний овердрафт відбува-

ється з урахуванням п. 2.3.8. Правил.»
5. Доповнити Главу 2 «Основні умови Договору» Правил Розділом 

2.8. «Особливості надання, обслуговування і погашення «кредиту «пла-
ти частинами», отриманого з використанням картки.» з наступною від-
повідною зміною нумерації пунктів та розділів Правил:

«2.8. Особливості надання, обслуговування і погашення «кредиту 
«плати частинами», отриманого з використанням картки.

2.8.1. Для забезпечення можливості проведення Клієнтом операцій 
понад залишок власних коштів на Зарплатному картковому рахунку 
Банком на умовах цих Правил та Договору-анкети може бути встанов-
лено ліміт кредитування (надалі — «Ліміт кредитування»). До відно-
син щодо надання, обслуговування і погашення Ліміту кредитування, 
що встановлюються та регулюються згідно з цим пунктом Правил, за-
стосовуються положення пункту 2.6. Правил, якщо інше не встановле-
но або не випливає з положень пункту 2.8. Правил.

2.8.2. Ліміт кредитування встановлюється у вигляді відновлюваної  
кредитної лінії.

В рамках Ліміту кредитування Банком встановлюється доступний 
ліміт використання, в межах якого Клієнт  може отримати транші (на-
далі — «Доступний ліміт»).   

2.8.3. Ліміт кредитування надається для споживчих цілей і кредит-
ні кошти забороняється використовувати для проведення операцій, 
пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності. За рахунок Лі-
міту кредитування не виконується примусове списання коштів з Зарп-
латного карткового рахунку Клієнта. 

2.8.4. Умови та термін(дата) встановлення Банком Ліміту кредиту-
вання/Доступного ліміту встановлюються в Договорі-анкеті. 

2.8.5. Для оплати товарів з використанням картки на території Тор-
гових організацій, Клієнтам надається можливість скористатися кре-
дитними коштами в межах Доступного ліміту на умовах продук-
ту «кредит «плати частинами». При цьому, Сторони домовились, що 
«кредит «плати частинами» надається тільки Клієнтам, у яких на мо-
мент оплати товару в терміналі Торгової організації на Зарплатному 
картковому рахунку недостатньо суми власних коштів для оплати то-
вару в повному обсязі. 

2.8.6.  «Кредит «плати частинами»» надається Банком в межах До-
ступного ліміту шляхом видачі траншу/-ів понад залишок власних ко-
штів на Зарплатному картковому рахунку Клієнта після ініціювання 
отримання такого кредиту та підтвердження Клієнтом вибору умов 
кредитування при оплаті товару. При цьому, з дати отримання «кре-
диту «плати частинами»» Доступний ліміт зменшується на суму вида-
ного «кредиту «плати частинами»», а суми сплачені Клієнтом в раху-
нок погашення «кредиту «плати частинами»» поновлюють встановле-
ний Доступний ліміт. 

2.8.7. Отримання «кредиту «плати частинами»» ініціюється Клієн-
том шляхом використання картки в терміналі Торгової організації для 
оплати товару.

2.8.8. «Кредит «плати частинами»» надається на умовах, перелік та 
порядок погодження яких з Клієнтом  встановлюються відповідно до 
п. 2.8. Правил та Договору-анкети.

2.8.9.  Перелік доступних для вибору Клієнтом варіантів умов креди-
тування, встановлених Договором-анкетою, доступний для здійснення 
Клієнтом вибору відображається Клієнту на екрані терміналу. 

2.8.10. Сторони домовились, що умова Договору щодо встановлен-
ня Банком комісії за «кредитами «плати частинами»», не застосову-
ється до «кредитів «плати частинами»», отриманими Клієнтами для 
оплати акційних товарів у магазинах Партнерів Банку, перелік яких 
(магазинів та Партнерів Банку) розміщено на сайті Банку за посилан-
ням https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/credits/mc_instalments/. 

2.8.11. Вибір та підтвердження згоди з обраним Клієнтом варіан-
том умов кредитування здійснюється Клієнтом за допомогою термі-
нала при оплаті товару на території  Торгової організації шляхом ви-
користання картки.

2.8.12. На підтвердження проведення операції по оплаті товару шля-
хом використання картки та отримання «кредиту «плати частинами»» 
на певних обраних та підтверджених Клієнтом умовах кредитування 
Клієнту направляється інформаційне повідомлення та роздруковуєть-
ся квитанція термінала, що містить умови, в тому числі суму, строк, 
кількість платежів, річну процентну ставку, комісії, тощо, на яких Клі-
єнтом отримано «кредит «плати частинами»». При цьому, умова «кре-
диту «плати частинами» щодо розміру процентної ставки встановлю-
ється відповідно до умов Договору-анкети та не зазначається у кви-
танції терміналу.  

2.8.13. Сторони домовились, що квитанція термінала, видана на під-
твердження отримання «кредиту «плати частинами»» шляхом вико-

ристання картки, вважається невід’ємною частиною клієнтського ек-
земпляру Договору.

2.8.14. Клієнт зобов’язаний зберігати квитанцію терміналу, вида-
ну на підтвердження отримання «кредиту «плати частинами»» з ви-
користанням картки, до повного погашення заборгованості за «креди-
том «плати частинами»».

2.8.15. У випадку, якщо Клієнт після отримання «кредиту «плати 
частинами»» заявить у письмовому вигляді про свою незгоду з об-
раними та підтвердженими ним умовами «кредиту «плати частина-
ми»», до заборгованості за таким «кредитом «плати частинами»» з 
дати отримання Банком письмової заяви Клієнта про незгоду з умо-
вами «кредиту «плати частинами»» застосовуватимуться умови, що 
встановлені Договором до Ліміту кредитування.  

2.8.16. Клієнт зобов‘язується щомісяця, у період з дня наступного 
після дати розрахунку мінімальної суми поповнення Зарплатного карт-
кового рахунку (далі — Білінгової дати) до Дати платежу, зазначених в 
Договорі — анкеті, здійснювати поповнення Зарплатного карткового 
рахунку на суму, що не менша мінімальної суми поповнення Зарплат-
ного карткового рахунку (далі — Мінімальна сума поповнення Зарп-
латного карткового рахунку), яку Банк зазначає в інформаційному по-
відомленні, що направляється Банком Клієнту на персональний без-
печний номер мобільного телефону, або яку Клієнт може дізнатися, 
зателефонувавши до StarContact, або  яка зазначається Банком у що-
місячній виписці про операції з карткою, яку Клієнт може отримати у  
відділенні Банку.

При цьому, Мінімальна сума поповнення Зарплатного карткового 
рахунку, внесена Клієнтом з дня наступного після чергової Білінгової 
дати до Дати платежу (включно), зараховується Банком в рахунок по-
гашення кредитної заборгованості за Договором згідно черговості по-
гашення кредитної заборгованості за Договором, а саме:

1) Прострочені кредитна заборгованість та проценти за користуван-
ня кредитними коштами;

2) Строкові кредитна заборгованість та проценти за користування 
кредитними коштами;

3) Прострочені комісії та інші платежі;
4) Строкові комісії та інші платежі;
5) Повне або часткове дострокове погашення кредитної заборгова-

ності.
У випадку переказу/перерахування грошових коштів на погашення 

будь-яких грошових зобов’язань Клієнта за Договором з порушенням  
вищевказаної черговості, Банк вправі самостійно перерозподілити ко-
шти, що надійшли в рахунок погашення таких грошових зобов`язань, 
відповідно до викладеної в цьому пункті Правил черговості шляхом 
проведення відповідних бухгалтерських проводок.

2.8.17. Якщо до Дати платежу (включно) на Зарплатний картковий 
рахунок Клієнтом не буде внесена Мінімальна сума поповнення Зарп-
латного карткового рахунку, то з дня наступного після Дати платежу 
невнесена Клієнтом Мінімальна сума поповнення Зарплатного картко-
вого рахунку за вирахуванням суми щомісячного платежу Клієнта на 
погашення заборгованості за «кредитом «плати частинами»» за роз-
рахунковий період, вважатиметься простроченою.

Сума щомісячного платежу Клієнта на погашення заборгованості за 
«кредитом «плати частинами»» за розрахунковий період невнесена 
Клієнтом на Зарплатний картковий рахунок до Дати платежу (включ-
но) у день наступний після Дати платежу зараховується (переводить-
ся) до заборгованості за Лімітом кредитування і в подальшому  об-
слуговується на умовах, що встановлені Договором до Ліміту креди-
тування.   

2.8.18. Здійснення Клієнтом першого поповнення Зарплатно-
го карткового рахунку з дати укладення Договору-анкети до дня на-
ступного після першої Білінгової дати включно, та здійснення Клієн-
том наступних поповнень Зарплатного карткового рахунку у період з 
дня наступного після Дати платежу до дня наступного після Білінго-
вої дати включно, вважатиметься достроковим частковим погашен-
ням зобов’язань за Договором при відсутності іншої заборгованості 
за Договором. 

Здійснення Клієнтом дострокового часткового погашення 
зобов’язань за Договором, не звільняє Клієнта від обов’язку поповне-
ння Зарплатного карткового рахунку на суму, що не менша Мінімаль-
ної суми поповнення Зарплатного карткового рахунку у період з дня 
наступного після Білінгової дати до Дати платежу, зазначеної в Дого-
ворі-анкеті.

2.8.19. Мінімальна сума поповнення Зарплатного карткового рахун-
ку розраховується Банком в Білінгову дату за формулою:

 С = П+О+Н, де С — Мінімальна сума поповнення Зарплатного карт-
кового рахунку, П — сума поповнення за поточний період, О — сума 
непогашеної несанкціонованої заборгованості за Лімітом кредитуван-
ня (у разі наявності) непогашеної на Білінгову дату; Н — сума нездій-
снених Клієнтом обов’язкових поповнень попередніх періодів (у ра-
зі наявності). 

Сума П (поповнення за поточний період) розраховується як сума 3-х 
складових частин: 

1) 100% нарахованих процентів та комісій за розрахунковий період, 
2) щомісячного платежу Клієнта на погашення заборгованості за 

«кредитом «плати частинами»»,  зазначеному у квитанції терміналу та 
у щомісячних виписках про операції на Зарплатному картковому ра-
хунку, 

3) певний %, зазначений в Договорі-анкеті, від кредитної заборго-
ваності за Лімітом кредитування за виключенням із цієї заборгованос-
ті суми Н (не здійснених Клієнтом обов’язкових поповнень попередніх 
періодів) та заборгованості за «кредитом «плати частинами».

Сторони дійшли згоди, що Банк має право змінити розмір відсотка 
від використаного Ліміту кредитування (що входить до складових Мі-
німальної суми поповнення Зарплатного карткового рахунку), зазна-
ченого в Договорі-анкеті, шляхом направлення Клієнту відповідного 
письмового повідомлення про такі зміни за 14 календарних днів до їх 
застосування.  Не отримання Банком від Клієнта письмового запере-
чення щодо застосування таких змін протягом 14 календарних днів з 
дати їх направлення Клієнту засвідчує згоду Клієнта з такими змінами.

У випадку, якщо загальна сума кредитної заборгованості за Догово-
ром менша за 50 гривень, то вважається, що розмір Мінімальної суми 
поповнення в поточному періоді дорівнює сумі загальної кредитної за-
боргованості за Договором.

2.8.20. На несанкціоновану кредитну заборгованість за Договором, 
що увійшла до зазначеної в п.2.8.19. Правил суми С (Мінімальної суми 
поповнення Зарплатного карткового рахунку), можуть нараховуватися 
проценти за підвищеною процентною ставкою, у випадку, якщо це пе-
редбачено в Договорі-анкеті.

2.8.21. Проценти та інші щомісячні платежі за користування кредит-
ними коштами нараховуються Банком щомісяця в Білінгову дату на 
залишок кредитної заборгованості за Договором за фактичний строк 
користування кредитними коштами за методом факт/360 і мають бу-
ти сплачені до Дати платежу, зазначеної в Договорі-анкеті. З момен-

ту нарахування процентів та інших щомісячних платежів залишок до-
ступних коштів на рахунку зменшується на суму нарахованих процен-
тів та інших щомісячних платежів. 

2.8.22. Клієнт доручає Банку з метою сплати нарахованих процен-
тів, комісій, платежів за «кредитом «плати частинами» та інших пла-
тежів за користування Лімітом кредитування здійснювати договірне 
списання грошових коштів з рахунків Клієнта, відкритих у Банку в по-
рядку, передбаченому Договором та цими Правилами. Здійснення до-
говірного списання відбувається з дати настання строку оплати пла-
тежів за користування кредитними коштами відповідно до Договору 
за наявності на Рахунку Клієнта доступного залишку коштів. Списан-
ня здійснюється в дату зарахування коштів Клієнтом у межах зарахо-
ваної суми. Черговість погашення заборгованості Клієнта визначаєть-
ся в п.2.8.16. цих Правил.

2.8.23. Сторони домовились, що у разі належного виконання Клієн-
том зобов’язань за Договором Банк може продовжити строк дії Лімі-
ту кредитування на умовах цих Правил та Договору-анкети без укла-
дання додаткових угод до Договору-анкети, кожного разу на той же 
строк, який зазначений в Договорі-анкеті. У разі, якщо Клієнту про-
тягом строку дії Ліміту кредитування надано «кредит «плати частина-
ми»», строк дії Ліміту кредитування може бути продовжено Банком за 
умови належного виконання Клієнтом вимог Договору на строк дії Лі-
міту кредитування, що встановлений в Договорі-анкеті, перебіг яко-
го починається з найближчої відповідно до умов Договору-анкети Да-
ти платежу.  

2.8.24. Сторони вважають, що продовження строку дії Ліміту креди-
тування відбулось у разі, якщо за 30 календарних днів до закінчення 
строку дії Ліміту кредитування Банком не отримано від Клієнта заяви 
про відмову від подовження строку дії Ліміту кредитування та Банком 
не направлено Клієнту повідомлення про припинення строку дії Лімі-
ту кредитування. 

2.8.25. В разі, якщо строк дії Ліміту кредитування Банком не продо-
вжується, Банк направляє Клієнту повідомлення про припинення стро-
ку дії Ліміту кредитування не пізніше, ніж за 30 календарних днів до 
дати припинення Ліміту кредитування.

2.8.26. Сторони домовились, що Банк може повідомити Клієнту про 
відмову у подовженні строку кредитування шляхом направлення від-
повідного рекомендованого листа на адресу Клієнта, зазначену в цьо-
му Договорі, або інформування Клієнта інформаційним повідомлен-
ням на персональний безпечний номер мобільного телефону. Наяв-
ність у Банку підтвердження відправки такого повідомлення є достат-
ньою підставою вважати, що таке подовження не відбулося, незалеж-
но від факту отримання такого повідомлення Клієнтом.

2.8.27. Клієнт зобов’язаний повернути в повному обсязі одержану 
суму  кредиту, сплатити заборгованість по Зарплатному картковому 
рахунку та сплатити проценти, комісії, штрафні санкції та інші платежі, 
нараховані за користування/обслуговування кредиту, не пізніше остан-
нього дня строку дії Ліміту кредитування та/або на дату подання Клієн-
том заяви про закриття Зарплатного карткового рахунку.  

2.8.28. Банк має право припинити надання Ліміту кредитування та/
або анулювати Ліміт кредитування у випадку настання однієї з наступ-
них подій:

- ініціювання Клієнтом закриття Зарплатного карткового рахунку, на 
якому встановлено Ліміт кредитування;

- відмови Клієнта від Ліміту кредитування або «кредиту «плати час-
тинами»» на підставі відповідної заяви Клієнта, що подана Клієнтом до 
Банку після спливу 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати вста-
новлення Ліміту кредитування або надання «кредиту «плати частина-
ми»» відповідно;

- у випадку настання будь-якої з подій, передбачених п. 2.6.7. цих 
Правил.

2.8.29. Погашення заборгованості за наданим Лімітом кредитування 
та/або «кредитом «плати частинами»» здійснюється у порядку, перед-
баченому п. 2.6.6. цих Правил.

2.8.30. Дострокове (часткове або повне) погашення «кредиту «пла-
ти частинами»» здійснюється Клієнтом тільки шляхом переказу за до-
помогою системи UKRSIB online або шляхом внесення готівкових ко-
штів в касу Банку.

2.8.31. У випадках припинення надання «кредиту «плати частина-
ми» та/або припинення надання/анулювання Ліміту кредитування за 
ініціативою Банку Банк повідомляє Клієнта шляхом направлення на 
адресу Клієнта, зазначену в цьому Договорі, відповідного рекомендо-
ваного листа або направлення відповідного  інформаційного повідо-
млення на персональний безпечний номер мобільного телефону Клі-
єнта не пізніше, ніж за 30 календарних днів до дати припинення Лімі-
ту кредитування.

У випадку усунення вищезазначених підстав припинення надання 
«кредиту «плати частинами»» та/або Ліміту кредитування та/або ану-
лювання Ліміту кредитування за ініціативою Банку Банк відновлює 
можливість Клієнтів користуватися Лімітом кредитування та/або мож-
ливість отримання «кредиту «плати частинами»», про  що Клієнти мо-
жуть дізнатися, зателефонувавши до StarContact.»

6. Викласти п. 2.13.12.3.  Правил в наступній редакції:
«2.13.12.3. Якщо Клієнт не звернувся за поверненням Вкладу відпо-

відно до умов п. 2.13.12 Правил та Банк не направив повідомлення Клі-
єнту про припинення Договору до Дати повернення Вкладу, то:

- за строковими Вкладами, Дата повернення яких припадає до 
17.01.2016 (включно) — строк Вкладу вважається подовженим на той 
самий строк із урахуванням умов п. 2.13.6 Правил;

- за строковими Вкладами, Дата повернення яких припадає після 
18.01.2016 (включно) — Вклад вважається перерозміщеним на новий 
строк, що дорівнює попередньому строку розміщення Вкладу, із ура-
хуванням умов п. 2.13.6  Правил. Таке перерозміщення Вкладу вважа-
ється укладенням нового Договору строкового Вкладу.»

7. Викласти п. 2.13.17., п. 2.13.18. Правил в наступній редакції:
«2.13.17. У випадку дострокового повернення строкового Вкладу з 

ініціативи Клієнта, за винятком умов 2.13.18. Правил, Банк у день тако-
го дострокового повернення здійснює наступні дії, а саме:

а) виплачує Вкладнику суму процентів, нарахованих з дня, що слі-
дує за датою останнього нарахування процентів, до дня, який передує 
даті дострокового повернення, шляхом перерахування коштів на раху-
нок Вкладника у Банку, зазначений у заяві про дострокове повернення 
вкладу, або через касу Банку, при цьому нарахування таких процентів 
здійснюється за ставкою, розмір якої визначений в Договорі;

б) при поверненні Вкладу Банк утримує із суми Вкладу зайво ви-
плачену Вкладнику суму процентів за Договором, розмір якої складає:

- за строковими Вкладами, Договори за якими укладено до 
30.07.2015 р. (включно) — 75 % (сімдесят п’ять процентів) від загаль-
ної суми всіх нарахованих та сплачених за Договором процентів на да-
ту такого дострокового повернення,

- за строковими Вкладами, Договори за якими укладено з 31.07.2015 р. 
— 99,99 % (дев’яносто дев’ять цілих дев’яносто дев’ять десятих про-
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цента) від загальної суми всіх нарахованих та сплачених за Договором 
процентів на дату такого дострокового повернення. 

2.13.18. У разі дострокового повернення Вкладу, строк дії якого по-
довжено згідно з Договором, зайво виплачена сума процентів розра-
ховується з дня такого подовження. Проценти нараховані до дня по-
довження строку дії Договору виплачуються Клієнту без застосування 
обмежень, зазначених у п. 2.13.17. Правил. 

8. Викласти п. 2.13.19.2., п. 2.13.19.3. Правил в наступній редакції:
«2.13.19.2.  Банк повертає Клієнту кошти, перераховані останнім до 

Банку, без зарахування їх на вкладний Рахунок у випадках, зазначе-
них у п. 2.13.11. Правил, а також якщо після внесення суми поповне-
ння сума розміщених коштів перевищить максимально допустиму су-
му Вкладу, зазначену в Заяві на відкриття вкладного Рахунку.

2.13.19.3. Протягом дії Вкладу Вкладник зобов’язується забезпечи-
ти щомісячне поповнення Вкладу в сумі, не меншій зазначеної у За-
яві на відкриття вкладного Рахунку. Таке поповнення має здійснюва-
тись не пізніше числа, що передує числу, аналогічному Даті внесен-
ня у кожному наступному місяці, а у разі подовження строку дії Вкла-
ду згідно з п. 2.13.6.1. Правил – не пізніше числа, що передує числу, 
аналогічному даті подовження Вкладу в кожному наступному міся-
ці. Якщо Дата внесення/дата подовження припадає на період з 29 по 
31 число місяця, то, при відсутності такого числа в наступних міся-
цях, поповнення Рахунку здійснюється не пізніше останнього робочо-
го дня такого місяця. Якщо Дата внесення/дата подовження припадає 
на святковий, вихідний або неробочий день, то поповнення Рахунку 
здійснюється не пізніше попереднього робочого дня.»

9. Викласти п. 2.13.20.4. Правил в наступній редакції:
«2.13.20.4. У випадку відкриття вкладного Рахунку в національній 

валюті, Банк має право нарахувати та сплатити Клієнту проценти за 
підвищеною процентною ставкою, якщо Клієнт протягом календарно-
го місяця не знімав грошові кошти з вкладного Рахунку.

Нарахування підвищеної процентної ставки здійснюється Банком 
окремо за кожен повний календарний місяць, протягом якого Клієнт 
не знімав грошові кошти з вкладного Рахунку. При цьому якщо Зая-
ва на відкриття вкладного Рахунку акцептована Банком після першо-
го числа календарного місяця, такий місяць не враховується для роз-
рахунку підвищеної процентної ставки. 

Розмір підвищення процентної ставки встановлюється в залежнос-
ті від кількості календарних місяців, протягом яких Клієнт не знімав 
грошові кошти з вкладного Рахунку, і визначається згідно з Графіком 
підвищення процентної ставки, що розміщується на інформаційних 
стендах у приміщенні Банку.

Процентна ставка може підвищуватись кожного календарного мі-
сяця, але не більше трьох місяців поспіль. Після закінчення такого 
трьохмісячного періоду розмір процентної ставки встановлюється на 
рівні, що визначений у Заяві на відкриття вкладного Рахунку. 

Про зміну умов нарахування та розміру підвищення процентної 
ставки Банк повідомляє Клієнта у порядку, визначеному п. 2.13.20.4.2. 
Правил. 

2.13.20.4.1. Після закінчення кожного трьохмісячного періоду, про-
тягом якого здійснювалось підвищення, розмір процентної ставки 
знову може бути збільшений у порядку, вказаному в пункті 2.13.20.4. 
цих Правил. При цьому такий трьохмісячний період може повторюва-
тись необмежену кількість разів.

2.13.20.4.2. Підвищення процентної ставки в календарному місяці, в 
якому було знято грошові кошти з вкладного Рахунку, не здійснюєть-
ся. У такому випадку розмір процентної ставки встановлюється на рів-
ні, що визначається в Заяві на відкриття вкладного Рахунку. Подаль-
ше підвищення процентної ставки може здійснюватись у загальному 
порядку з наступного календарного місяця при виконанні Клієнтом 
умов п. 2.13.20.4. Правил.»

10. Викласти п. 7.1. і п.7.2. Правил в наступній редакції:
«7.1. З метою своєчасного виконання зобов’язань та оплати послуг 

Банку, Клієнт надає Банку право здійснювати на користь останнього 
договірне списання коштів з Рахунків Клієнта у строки, визначені До-
говором або іншими договорами між Банком та Клієнтом, у валюті та 
сумі існуючої заборгованості перед Банком за зобов’язаннями та/або 
наданими послугами за Договором та/або іншими договорами, укла-
деними між Банком і Клієнтом (у тому числі простроченої заборго-
ваності за кредитами, отриманими у Банку). Клієнт надає Банку пра-
во здійснювати договірне списання на користь Банку сум простроче-
ної заборгованості Клієнта з усіх рахунків Клієнта, відкритих у Банку, 
починаючи з дати прострочення. Погашення строкової заборгованості 
за використаний ліміт овердрафту, включаючи плату за користуван-
ня овердрафтом та інші платежі, що пов’язані з використанням ліміту 
овердрафту за продуктом «Кредитна картка з пільговим періодом» та 
Лімітом кредитування, в тому числі «кредитом «плати частинами»», 
Клієнт доручає Банку здійснювати тільки з Зарплатного карткового 
рахунку або з іншого карткового Рахунку, вказаного Клієнтом у від-
повідному Договорі-анкеті як рахунок для договірного списання суми 
обов’язкового мінімального платежу, з дати настання строку оплати 
таких платежів на користь Банку.

7.2 Якщо інше не передбачено кредитним договором, договірне 
списання заборгованості за кредитом відбувається наступним чином:

7.2.1. Погашення кредитів шляхом здійснення договірного списан-
ня відбувається за наявності на Рахунку Клієнта доступного залишку 
коштів. Погашення простроченої заборгованості за кредитами за ра-
хунок ліміту овердрафту, Ліміту кредитування не здійснюється. У ви-
падку недостатності на Рахунку коштів для повного погашення плате-
жу за кредитним договором, що підлягає сплаті, Банк здійснює част-
кове погашення платежу за кредитом у сумі наявних на Рахунку ко-
штів. У випадку відсутності коштів на Рахунку в день погашення кре-
диту згідно з умовами кредитного договору, списання коштів на ко-
ристь погашення кредиту відбувається на наступний день після над-
ходження коштів на Рахунок, при цьому, залежно від суми, що надій-
шла на Рахунок, нарахований до сплати платіж за кредитом буде по-
гашено повністю або частково.

7.2.2. Усі погашення заборгованості за кредитним договором, які 
Клієнт здійснює протягом дня самостійно (після здійснення погашен-
ня за допомогою послуги «Договірне списання»), вважаються до-
строковим погашенням заборгованості за кредитним договором за 
умови відсутності іншої нарахованої до сплати заборгованості за кре-
дитним договором.

Договірне списання грошових коштів з Рахунків Клієнта здійсню-
ється в порядку, передбаченому договором, з метою погашення за-
боргованості, за яким воно застосовується, та/або виконання дору-
чень Клієнта.»

Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в 
офіційному друкованому виданні, а саме: 27.04.2019 р.

Датою початку дії змін до Правил є 27.04.2019 р.
Заступник Голови Правління — 

Начальник Юридичного департаменту  
С. М. Панов

Річний консолідований звіт про фінансовий стан  

Національного банку України на 31 грудня 2018 року,  

підтверджений зовнішнім аудитором та затверджений  

Радою Національного банку України

2018 2017
(у мільйонах гривень)

АКТИВИ
Кошти та депозити в іноземній валюті та банків-
ських металах

116 681 25 168

Цінні папери нерезидентів 432 991 414 455
Авуари в СПЗ 100 60 860
Монетарне золото 27 752 28 404
Цінні папери України 361 436 372 697
Кредити банкам та іншим позичальникам 22 145 32 417
Внутрішній державний борг 1 834 1 926
Внески в рахунок квоти МВФ 77 472 80 415
Основні засоби та нематеріальні активи 4 780 5 421
Інші активи 4 188 5 238

Усього активів 1 049 379 1 027 001

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Банкноти та монети в обігу 400 119 361 544
Кошти банків 38 509 39 994
Кошти державних та інших установ 47 727 56 124
Зобов’язання з перерахування прибутку до роз-
поділу до бюджету

64 898 44 614

Депозитні сертифікати, що емітовані Національ-
ним банком України 

61 867 67 024

Кредити отримані 2 769 2 807
Зобов’язання перед МВФ, крім зобов’язань зі 
сплати внеску за квотою

217 300 206 245

Боргові зобов`язання на користь МВФ зі сплати 
внеску за квотою

77 462 80 411

Інші зобов’язання 1 221 3 308

Усього зобов’язань 911 872 862 071

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал 100 100
Загальні  та інші резерви 56 091 53 053
Резерви  переоцінки активів і зобов’язань 81 274 111 740

Усього власного капіталу 137 465 164 893

Неконтрольована частка 42 37
Усього капіталу 137 507 164 930

Усього пасивів 1 049 379 1 027 001

Голова              Я. В. Смолій

Головний бухгалтер - директор
Департаменту бухгалтерського обліку           Б. В. Лукасевич

До уваги кредиторів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» 
(код за ЄДРПОУ 00952597, місцезнаходження: провулок Промисло-
вий, будинок 6, місто Корсунь-Шевченківський, Черкаська область, 
19400). Комісія з припинення (перетворення) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО» (надалі — ПрАТ «КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ ХПП») 
повідомляє що рішенням Загальних зборів ПрАТ «КОРСУНЬ-ШЕВЧЕН-
КІВСЬКЕ ХПП» 02 квітня 2019 року прийняте рішення: «Про  припинен-
ня ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРСУНЬ-ШЕВЧЕН-
КІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» шляхом перетворен-
ня в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРСУНЬ-
ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»; призначе-
но Комісію з припинення (перетворення): голова Комісії з припинення 
(перетворення) — Поліщук Тамара Вікторівна, члени Комісії з припи-
нення (перетворення) — Авдотьєва Оксана Володимирівна, Приймак 
Юрій Васильович. Строк заявлення кредиторами своїх вимог до ПрАТ 
«КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ ХПП» становить 2 місяці, з урахуванням 
вимог статті 82 Закону України «Про акціонерні товариства», з дня 
12.04.2019 р., оприлюднення відомостей про прийняте рішення що-
до припинення ПрАТ «КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ ХПП» шляхом його 
перетворення у ТОВ «КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ ХПП» на офіційно-
му веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує дер-
жавну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізич-
них осіб-підприємців та громадських формувань. Такі вимоги направ-
ляються до ПрАТ «КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ ХПП» рекомендованим 
листом з описом вкладення або надаються до ПрАТ «КОРСУНЬ-ШЕВ-
ЧЕНКІВСЬКЕ ХПП» безпосередньо, з обов’язковою реєстрацією відпо-
відної кореспонденції за адресою: ПрАТ «КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ 
ХПП», провулок Промисловий, будинок 6, місто Корсунь-Шевченків-
ський, Черкаська область, 19400. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО» є правонаступником щодо майна, прав та обов’язків 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВ-
СЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» стосовно всіх його кре-
диторів та боржників.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОЇ,  
відносно якої здійснювалося спеціальне досудове розслідування

Обвинувачена Гладка Галина Анатоліївна, 08.12.1965 р.н., уродженка с. Гончарівка 
Суджанського p-ну Курської обл., Російська Федерація, громадянка України, остан-
нє відоме місце проживання: м. Суми, пров. 8-го Березня, 24, кв. 3-4, Вам необхід-
но з’явитися 6 травня 2019 року о 08.30 год. до Зарічного районного суду: м. Су-
ми, вул. Академічна, 13, каб. 409, 4 пов., для проведення підготовчого судового за-
сідання в складі: головуючого судді Янголь Є. В. та суддів Шершак М. І., Мальована- 
Когер В. В. відносно Гладкої Галини Анатоліївни за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2  
ст. 366 КК України.

Явка до суду Гладкої Г.А. обов’язкова. У разі неявки Гладкої Г.А. до суду, з мо-
менту опублікування повістки про виклик, остання вважається належним чином 
ознайомлена з її змістом, а підготовче кримінальне провадження буде розгля-
нуто без участі обвинуваченої в порядку спеціального досудового провадження.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84112,  
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає кримінальне прова-
дження № 22017050000000105 (номер справи 243/243/1369/17, номер 
провадження 1-кп/243/125/2019) за обвинуваченням Бовта Максима 
Анатолійовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Обвинувачений по справі Бовт Максим Анатолійович, 03.08.1979 
року народження, який проживає за адресою: Донецька область,  
м. Донецьк, вул. Челюскінців, 184-а, викликається на судові засідання, 
які відбудуться 6 травня 2019 року о 13.00 год. та 14 травня 2019 року 
о 15.30 год., до суду для участі в розгляді справи.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у 
вигляді тримання під вартою, не прибув за викликом у судове засі-
дання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також 
має право постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухва-
лу про накладення на нього грошового стягнення в порядку, передба-
ченому главами 11 та 12 КПК України, та здійснити спеціальне судо-
ве провадження.

Суддя В. І. Старовецький

Запрошення до участі в тендерній процедурі
Компанія «NIRAS» запрошує зацікавлених постачальників подава-

ти пропозиції на спрощену закупівлю ITS-2019-1.01 «Постачання ІТ 
обладнання та програмного забезпечення для центрів надання адмі-
ністративних послуг» для територіальних громад України. Пропозиції 
мають бути подані не пізніше 18.00 год. 6 травня 2019 року (за київ-
ським часом).

Документація і детальна інформація англійською мовою — 
https://tsnap.ulead.org.ua/en/announcements/

Запрошення до участі в тендерній процедурі
Компанія «NIRAS» запрошує зацікавлених постачальників подава-

ти пропозиції на спрощену закупівлю EQS-2019-1.05 «Supply, delivery 
and installation of Electronic Queue Management System (EQMS) for 
Administrative Service Centers (ASC) in Romny and Yuzhne». Пропози-
ції мають бути подані не пізніше 18.00 год. 6 травня 2019 року (за ки-
ївським часом).

Документація і детальна інформація англійською мовою —  
https://tsnap.ulead.org.ua/en/announcements/

ТДВ «СК «Ю.Ес.Ай.» повідомляє про втрату блан-
ків суворої звітності полісу ОСЦПВ у кількості 21 (двад-
цять одна) шт.: АМ4743217, АМ4743219, АМ4743220, 
АМ4743221, АМ4743222, АМ4743223, АМ4743224, 
АМ4743225, АМ4743226, АМ4743227, АМ4743228, 
АМ4743229, АМ4743230, АМ4743231, АМ4743232, 
АМ8063716, АМ8063865, АМ8401465, АМ8401984, 
АМ8065137, АМ8057158, вважати недійсними.

Вважати недійсним судновий квиток, 

реєстраційний номер SRU № 937376 

на човен «Прогресс-4» ДНУ-0693 К на ім’я 

Бахов Олег Олександрович, 

у зв’язку з втратою.

Вважати недійсним судновий квиток,  
СБ № 014701, бортовий реєстраційний номер 
№ 3-933843 на човен «Южанка» ДАП-0646 К 
(Yamaha F 20 один № 1030157 20 к.с.) на ім’я 
Кирильченко Сергій Олександрович, зареє-
стровано в Судновій книзі України серії СКУ  
№ 042 запис № 0634, у зв’язку з втратою.

ОГОЛОШЕННЯ  
щодо продажу на відкритих торгах (аукціоні) активів АТ КБ «ТК КРЕДИТ»

GL33N02315 Дебіторська заборгованість: кошти в банку, що знаходить-
ся в стані припинення

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електро-
нного аукціону: www.prozorro.sale. 

Умови продажу: 
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/at_kb_-_tk_kredyt/198680/index.

php?lang=ua
Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону: 

17.05.2019 р. Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аук-
ціону: точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону)/електро-
нного аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті: www.prozorro.sale.

ОГОЛОШЕННЯ
щодо продажу активів (майна) ПАТ «БАНК КАМБІО»

Номери лотів: GL32N02090, GL32N02098
Короткий опис активів в лотах Основні засоби (особливі умови: фак-

тична передача покупцю буде здійсне-
на не раніше 29.02.2020 року)

Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону)

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону)

17.05.2019 року

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону)

Вказується на веб-сайті  
www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лотів http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/22-kambio/ 
42366-asset-sell-id-195959

Загальні збори учасників товариства з додатковою відповідальністю «Брацлав» 
відбудуться 31.05.2019 року о 08.30 год. за адресою: Вінницька область,  

Немирівський район, смт Брацлав, вулиця Соборна, 124.
Порядок денний:

1. Звіт про діяльність товариства за 2017-2018 роки 
2. Визначення основних напрямків діяльності товариства 
3.Зміна складу учасників товариства
4. Розподіл часток у статутному капіталі товариства
5. Про значні правочини
6. Про кредитування та укладання договорів
7. Внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення в новій редакції

Богунський районний суд м. Житомира (м. Житомир, м-н 

Соборний, 1) викликає як обвинуваченого Михайлова Віта-

лія Володимировича в судове засідання, яке відбудеться 8 

травня 2019 року о 14 год. 30 хв. у залі суду 2-Б-1, по кримі-

нальному провадженню по обвинуваченню Михайлова Віта-

лія Володимировича за ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя І. В. Зіневич
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На Херсонщині розквітли  
скіфські тюльпани

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

ВЕСНА. На полі біля села 
Степне Нижньосірогозького 
району масово зацвіли скіф-
ські тюльпани. У Червону кни-
гу України скіфський тюльпан 
вписано до розділу рослин, що 
зникають. На території Ниж-
ньосірогозького району ці рос-

лини можна знайти на берегах 
балки Великі Сірогози. І ось 
неподалік села Степне на ці-
линній ділянці степу можна по-
бачити великий ареал цієї чер-
вонокнижної рослини. Під час 
масового цвітіння скіфського 
тюльпана поле набуває яскра-
во-жовтого кольору. Рослини 
ростуть доволі щільно, у спри-
ятливі роки можна налічити до 

сотні особин на квадратний 
метр. Однак інтенсивне роз-
орювання причорноморських 
степів призвело до масового 
знищення цієї рослини. 

Переймаються збережен-
ням цієї унікальної квітки учні 
та вчителі Степненської шко-
ли. Цього року вони написа-
ли кілька звернень до при-
родоохоронних організацій із 

проханням допомогти зберег-
ти унікальну ділянку степу, де 
крім скіфського тюльпана, є 
ще кілька видів червонокниж-
них рослин: рябчик малий, ко-
вила волосиста, ефедра дво-
колоскова, рястка Коха та ін-
ші. Нині, коли цвіте скіфський 
тюльпан, для учнів Степнен-
ської школи проводять еколо-
гічні екскурсії на поле квітів. 

Картину українського 
художника зобразили  
на конверті

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ВИСТАВКА. У Вінницькому обласному художньому музеї де-
монструють персональну виставку «Голос моєї душі» народного 
художника України Івана Марчука, ім’я якого відоме на п’яти кон-
тинентах. В експозиції представлено 54 твори живопису і графіки, 
які він створив протягом 1974—2019 років. Загалом у його дороб-
ку майже 5 тисяч картин. Особливість його робіт — унікальна ав-
торська техніка пльонтанізм, назва якого походить від слова пльон-
тати, тобто плести, адже картини створено ніби з густо переплете-
них ниток. 

Організувало захід Почесне 
Консульство Республіки Мол-
дова у місті Вінниця у зв’язку із 
другою річницею з часу свого 
створення. «Картини цього ве-
ликого майстра представлено 
у найвідоміших галереях світу. 
Плануємо наступну виставку 
організувати в Молдові», — за-
значив під час відкриття вистав-
ки Надзвичайний і Повноваж-
ний посол Республіки Молдова в Україні Руслан Болбочан.

Іванові Марчуку вручили нагороди від облдержадміністрації 
спільно з Міністерством культури України. Вінницька дирекція АТ 
«Укрпошта» в межах проекту «Власна марка» випустила ексклю-
зивну марку із зображенням картини митця. До урочистої церемо-
нії погашення марки було виготовлено конверти з портретом ху-
дожника та використано спеціальний штемпель «Музей україн-
ської марки».

Останнім часом твори митця експонують переважно за кордо-
ном.  

«Україна народжує найбільше талантів на квадратний метр у сві-
ті, але кожна квітка потребує, щоб її поливали, щоб вона пророста-
ла, цвіла і дарувала людям красу. Тож потрібно шукати ґрунт, щоб 
такі таланти реалізувалися», — зазначив художник. 

У 2007 році британська газета «The Daily Telegraph» внесла  Іва-
на Марчука до власного рейтингу «100 геніїв сучасності».

Привабливі перлини 
Харківщини
Відомий туристичний сайт  

Tripadvisor стверджує: 
у Харківській області понад 
200 пам’яток, на які варто 
звернути увагу.  З них 55 хра-
мів  і соборів, 87 культурних 
об’єктів, 40 священних місць, 
18 природних об’єктів і пар-
ків, 35 музеїв і багато інших 
цікавинок. Погодьтеся, нелег-
ко обрати серед них найбільш 
значимі. Тут і тижня не виста-
чить, щоб усе оглянути. Тому 
перш ніж їхати сюди, варто 
визначитися, що саме хочете 
побачити. 

Обласний центр дуже ці-
кавий для туристів, тож сю-
ди варто їхати на всі вихідні.  
Забронювати готель чи апар-
таменти неважко, але це слід 
зробити заздалегідь.

Сьогодні ми вирішили 
розповісти про кілька топ-
пам’яток, без яких важко уя-
вити туристичну карту Хар-
ківщини.

Доторкнися  
до «Білого лебедя»

Мрієте бодай на день від-
чути себе поміщиком, завод-
чиком, власником вишукано-
го палацу — тоді вам до села 
Шарівка Богодухівського ра-
йону. Місцевий замок  на бе-
резі річки Мерчик — один 
із найкрасивіших палацово-
паркових ансамблів та найди-
вовижніших куточків Східної 
України. Здійсніть прогулян-
ку парковою зоною, огляньте 
терасований сад, ставки, алеї 
вертикальних лип та вцілілі 
господарські будівлі: фазан-
ник, будиночки варти і садів-
ника, оранжереї. Шарівський 
палацово-парковий комплекс 
«Садиба» за його витонче-
ність і красу гості замку нази-
вають «Білий лебідь».

Розквіт цього маєтку 
пов’язаний з ім’ям його остан-
ніх власників цукрозаводчи-
ків Леопольда і Юлія Кені-
гів. Їхній шлях до успіху змо-
жете простежити, відвідавши 
селище Гути, де й досі працює 
один із цукрових заводів, що 
колись належав цій сім’ї. 

Знавці й любителі екскур-
сій, які побували тут уже не 
раз, стверджують, що годи-
ни, проведені на цьому марш-
руті, промайнуть неначе одна 
чарівна мить.

До послуг туристів два го-
телі в райцентрі Богодухів, 

куди можна доїхати з Хар-
кова автобусом з автостан-
ції Центральний ринок, та 
фермерське господарство 
поблизу Шарівки, де гос-
тей приймуть будиночки різ-
них типів — від цегляних до 
солом’яних та фургони. По-
дорож орендованим авто хоч 
і дорожча, але комфортніша.

Слобожанські 
скарби Рєпіна

Хто не байдужий до живо-
пису, прагне на власні очі по-
бачити рідкісні маловідомі 
роботи художника, той, без-
перечно, захоче пройтися 
маршрутом «Слобожанські 
скарби Рєпіна». Тільки тут, у 
Харківському художньому 
музеї та меморіальній сади-
бі-музеї Рєпіних в м. Чугуїв 
— на батьківщині художни-
ка, — знаходиться унікаль-
на творча спадщина всесвіт-
ньо відомого живописця Іллі  
Рєпіна. Серед експонованих  
юнацькі, маловідомі іконопис-
ні роботи і славетна  картина 
«Запорожці пишуть листа ту-
рецькому султану». 

Чугуїв знаний ще й тим, що 
в першій половині ХІХ сто-
ліття став центром восьми 
округів військових поселень. 
На сьогодні це єдине місто в 
Україні, де збереглася архі-
тектура того часу: будівля 
штабів військових поселень, 
Царський шляховий палац, 
які просто гріх не оглянути. 
Мабуть, магнетизм історич-
ного Чугуєва не відпустить 
вас навіть після цих відвідин і 
проведе  містом, захопить ро-
ботою у майстер-класі з жи-
вопису, катанням на найдо-
вшому в Східній Україні тро-
леї, і звісно ж, тут пригостять 
вас обідом «по-Рєпінськи».

Для тих, хто вирішив зано-
чувати і продовжити знайом-
ство зі знаменитими місця-
ми району, — послуги трьох 
готелів у місті. Можна також 
зупинитися в окремих буди-
ночках на базах відпочинку, з 
еко-рестораном та басейном. 
Добратися до Чугуєва з об-
ласного центру можна лише 
за годину.

Від шедеврів 
архітектури 
і живопису до 
шедеврів природи 

Шукаєте подорож, яка 
розважить небаченими ви-
творами природи? Ваші по-
бажання сповна задоволь-
нить парк-пам’ятка садово-
паркового мистецтва загаль-
нодержавного значення «На-
таліївський» — палацово-
парковий комплекс XIX сто-
ліття, розташований у сели-
щі Володимирівка Красно-
кутського району, і Красно-
кутський дендропарк.

Наталіївка вражає Спасо-
Преображенським храмом, 
який побудував архітек-
тор Олексій Щусєв для він-
чання Наталії Харитоненко 
і князя Михайла Горчако-
ва. А «Сільський Ермітаж», 
як на Харківщині назива-
ють Пархомівський худож-

ній музей у селі Пархомів-
ка цього району, зачарує. У 
ньому зібрано  понад 6 тисяч 
експонатів: оригінали робіт 
Шишкіна, Левітана, Рєпіна, 
Васнєцова, Кандинського, 
Реріха, Малевича, Пікассо, 
рідкісні ікони, предмети по-
буту, книги та колекція по-
рцеляни.

У Краснокутському ден-
дропарку, який заснував бо-
танік І.Н. Каразін, вас зустрі-
не гігантський сріблястий 
клен, який 1805 року при-
везли канадці, запрошені на 
відкриття Харківського уні-
верситету. Біля входу рос-
те софора японська, впер-
ше завезена сюди  в 1809 ро-
ці. Поряд — горобина лікер-
на і коркове дерево. Тут змо-
жете побачити корабельне, 
олівцеве і навіть оцтове де-
рево та багато інших екзотів. 
Найвищий екземпляр сягає 
46 метрів зав вишки, є й кар-
лики висотою менш як метр. 
До наших днів у дендропар-
ку збереглося понад 300 ви-
дів рідкісних рослин.

Усамітнитися можна  на 
острові Закоханих або зазир-
нувши до однієї з печер коза-
чого Петропавлівського мо-
настиря, що колись існував у 
цих місцях. 

Цей маршрут — фактично 
продовження знайомства з 
перлинами області після від-
відин «Білого лебедя» в Ша-
рівці, оскільки проходить бі-
ля однієї траси. Охочим зу-
пинитися на добу чи дві мож-
на оселитися у садибі зеле-
ного туризму в селі Черне-
щин Краснокутського райо-
ну (добиратися краще з авто-
станції в Харкові Централь-
ний ринок до автостанції смт 
Краснокутськ, далі на таксі) 
або на вас чекає міні-готель 
на базі Національного при-
родного парку та кафе-міні-
готель  у райцентрі. Знову ж 
таки для виграшу в часі мож-
на орендувати авто. 

Іл
ю

ст
ра

ці
я 

з 
са

йт
у 

ar
gu

m
en

tu
a.

co
m

Детальніше про ці та інші туристські маршрути вам з радістю 
розкажуть фахівці з управління культури і туризму Харківської 
ОДА, обласного КЗ «Харківський організаційно-методичний 
центр туризму» та Харківського обласного туристсько-інфор-
3маційного центру.

Координати:  м. Харків, майдан Свободи, 5, Держпром,  
4 під’їзд, 1 поверх. 

Тел. +380 (57) 780 02 01, +380 (57) 705 35 50, +380 (57) 757 45 13
E-mail: tic_kh@ukr.net
web: http://tourcenter.kh.ua

Під час відвідин Шарівського палацово-паркового комплексу 
«Садиба» ви зрозумієте, чому його називають «Білим лебедем»

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +7 +12 +18 +23 Черкаська +6 +11 +19 +24
Житомирська +7 +12 +18 +23 Кіровоградська +5 +10 +19 +24
Чернігівська +7 +12 +18 +23 Полтавська +6 +11 +19 +24
Сумська +7 +12 +17 +22 Дніпропетровська +6 +11 +19 +24
Закарпатська +8 +13 +14 +19 Одеська +5 +10 +18 +23
Рівненська +9 +14 +17 +22 Миколаївська +5 +10 +19 +24
Львівська +8 +13 +13 +18 Херсонська +5 +10 +18 +23
Івано-Франківська +8 +13 +12 +17 Запорізька +5 +10 +18 +23
Волинська +9 +14 +16 +21 Харківська +6 +11 +18 +23
Хмельницька +8 +13 +17 +22 Донецька +7 +12 +18 +23
Чернівецька +8 +13 +13 +18 Луганська +6 +11 +18 +23
Тернопільська +8 +13 +14 +19 Крим +6 +11 +17 +22
Вінницька +6 +11 +19 +24 Київ +9 +11 +21 +23

Укргiдрометцентр


	27_p1
	27_p2
	27_P3
	27_P4
	27_p5
	27_p6
	27_P7
	27_P8-14
	27_P15-16
	27_P17
	27_P18-19
	27_p20

