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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ДМИТРО РАЗУМКОВ:
 «В Україні немає ні 

малих, ні середніх, ні 
великих народів. А є 

український народ. Він 
багатонаціональний, 

може розмовляти 
різними мовами, але це 

єдиний народ  
і єдина держава».

Приватизація  
дає реальні гроші

ПРОЦЕС ПІШОВ. 108,5 мільйона гривень від продажу трьох 
об’єктів своєї власності отримає держава. Це стало можливим 
завдяки успішному продажу Фондом державного майна дея-
ких державних об’єктів. «Приватизація — один із ключових прі-
оритетів уряду і один з дієвих способів залучення інвестицій та 
боротьби з неефективним управлінням майном», — коментує 
Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

За даними Фонду державного майна, найбільші серед прода-
них нещодавно державних об’єктів — оптовий ринок у місті Бро-
вари, проданий за 44,5 мільйона, тобто вдесятеро дорожче за 
стартову ціну, яка становила 4 мільйони. За 3,5 мільйона прода-
ли Центр із сертифікації будівельних матеріалів, виробів та кон-
струкцій. Ціна продажу стартувала із 270 тисяч гривень і зросла 
у 13 разів. За об’єкт змагалося десятеро учасників торгів. Фонд 
держмайна продав 100% державного пакета акцій «АТ Україна 
Туристична» майже на 35% дорожче за стартову ціну. 

Фонд держмайна має продовжити роботу щодо 415 об’єктів 
з 500, які уряд нещодавно передав йому, повідомляє департа-
мент комунікацій Секретаріату КМУ.

20,76 млрд м3

становлять запаси природного газу у 
вітчизняних підземних сховищах. Це на 

28,7% більше, ніж торік у цей період 

СУСПІЛЬНА ЗРІЛІСТЬ. З нагоди  Міжнародного дня людей  
з інвалідністю «Урядовий кур’єр» розповідає про нормативні 
акти, які захищають їхню гідність, і про службовців,  
які допомагають реалізовувати державну підтримку

Не співчуття — повага

Голова Верховної Ради про об’єднання суспільства 
навколо ідеї державності й територіальної цілісності 
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УШАНУВАННЯ

 Харкові відбулася 31-ша 
церемонія нагородження 
недержавними орденами 
«Народний  
Герой України»

Фінансують не процес, а результат
ЗАЛИШАТИСЯ В УКРАЇНІ. У країні багато молодих і сильних команд, гідних уваги Українського 
фонду стартапів

Відділ новин 
«Урядового кур’єра» 

Ресурсів цього року виста-
чить на підтримку десятків  
команд, а наступного — вже 
на сотні. Обсяг програми фі-

нансування українських стар-
тапів становить 440 мільйонів 
гривень. Держава попередньо 
спрямувала 390 мільйонів гри-
вень, а уряд збільшив цей по-
казник ще на 50 мільйонів. Так 
початок приймання заявок на 

фінансування грантів Україн-
ським фондом стартапів про-
коментував Прем’єр-міністр 
Олексій Гончарук під час уря-
дового брифінгу. Це перший 
крок розвитку України як «дер-
жави інновацій». 

«В межах роботи Українсько-
го фонду стартапів відсьогодні 
розпочато прийом заявок на фі-
нансування українських бізнес-
проєктів на початкових стадіях 
їх розвитку, а саме стадіях pre-
seed and seed. Уже до кінця цьо-

го року бізнес-проєктам, які про-
йдуть відбір, ми надамо перші 40 
мільйонів гривень. Наступно-
го — по 60 мільйонів на квартал, 
тобто 240 мільйонів у ціло-
му на 2020 рік», — пояснив 
глава уряду. 

4 У визволеному Слов’янську 
співають про російських 
«афіцеров», а в окупованому 
Донецьку кидають за ґрати 
за проукраїнські настрої

СИТУАЦІЯ
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Повістка/повідомлення про виклик до суду у кримінальному провадженні
Кримінальне провадження № 11кп/824/1356/2019

  Київський апеляційний суд   Кому: Януковичу В. Ф. 

  викликає Вас як обвинуваченого 
  на 11 год. 00 хв."09" грудня 2019 року

  Місцезнаходження/місце проживання:

  04210, м. Київ, вул. Оболонська набережна,
  буд. 15, корпус 5, кв. 13

  за апеляційними скаргами захисників Рябовола Ю.П., Горошинсько-
го О.О., Байдика О.А., Сердюка В.А. і Федоренка І.Л., Біленка Б.В. і Фо-
зекош А.А. на вирок Оболонського районного суду міста Києва від 24 
січня 2019 року стосовно Януковича В.Ф. та за апеляційними скарга-
ми захисників Байдика О.А. та Фозекош А.А. на ухвали Оболонсько-
го районного суду міста Києва від 20 березня 2019 року, якими в за-
доволенні заяви Байдика О.А. про виправлення описки та заяви Бай-
дика О.А. та Фозекош А.А. про роз’яснення вироку суду першої інстан-
ції відмовлено

  Місцезнаходження суду: м. Київ, вул. Солом’янська, 2 – А.   Додатково просимо подати такі документи:
  Документ, що посвідчує особу ( паспорт )

Суддя Трясун Ю. Р. 

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 КПК України:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи за місцем проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5)  тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров'я у зв'язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасо-

во залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім'ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоечасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об'єктивно унеможливлюють з'явлення особи за викликом.
Нагадуємо про обов'язок заздалегідь повідомити про неможливість з'явлення до суду.
Згідно з положенням ст. 139 КПК України, якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представ-

ник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, 
наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з'явився без поважних 
причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі:

від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.
2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може бути застосовано привід.
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної при-

чини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук, є підставою 
для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Діваков Олександр Олександро-

вич, 15.09.1969 року народження, відповідно до 
ст.ст. 134, 135, 323 КПК України викликається в су-
дове засідання на 17 год. 00 хв. 09 грудня 2019 року 
до Хмельницького міськрайонного суду Хмельниць-
кої області (м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 54, 
каб. 203, головуючий суддя Навроцький В. А., конт. 
тел. (0382) 65-74-43) для проведення підготовчо-
го судового засідання у кримінальному проваджен-
ні № 22017240000000024 про обвинувачення Діва-
кова Олександра Олександровича, обвинуваченого 
у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Поважні причини 
та наслідки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 
138,139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Протасенко Михайло Михайло-

вич, 15.11.1968 року народження, відповідно до 
ст.ст. 134, 135, 323 КПК України викликається в су-
дове засідання на 16 год. 00 хв. 09 грудня 2019 ро-
ку до Хмельницького міськрайонного суду Хмель-
ницької області (м. Хмельницький, вул. Героїв Май-
дану, 54, каб. 208 (2 поверх), головуюча суддя Ба-
цуца Т. М., конт. тел. (0382) 76-28-40) для проведен-
ня судового розгляду у кримінальному провадженні  
№ 22017240000000016 про обвинувачення Прота-
сенка Михайла Михайловича за ч. 1 ст. 2583 КК Укра-
їни. Поважні причини та наслідки неприбуття на ви-
клик передбачені ст.ст. 138,139 КПК України.

Токмацький районний суд Запорізької облас-
ті викликає обвинуваченого Коршунова Віктора Іго-
ровича, 30.04.1989 р.н. (місце проживання: Доне-
цька область, Старобешівський район, м. Кальмі-
уське, вул. Циса, 18) у судове засідання для здій-
снення спеціального судового провадження у кри-
мінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за 
№ 22017260000000004 від 16.02.2017 (справа  
№ 727/10219/18) за обвинуваченням Коршунова В. І. 
у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 
16.01.2020 року о 14-00 годині в залі судового засі-
дання за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. 
Володимирська, 28. У разі неявки обвинуваченого 
Коршунова В. І. кримінальне провадження буде здій-
снюватися за його відсутності. Колегія суддів: голо-
вуючий суддя Коваленко П. Л., судді Курдюков В. М.,  
Новікова Н. В.

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає обвинувачену Катюху Олександру Володими-
рівну, 26.09.1977 р.н. (зареєстроване місце прожи-
вання: Донецька обл., м. Покровськ, вул. Шмідта, 12, 
кв. 42) у судове засідання для здійснення спеціаль-
ного судового провадження у кримінальному про-
вадженні № 2201605010000000113 від 01.06.2016 
(справа № 328/2893/17) за обвинуваченням Катю-
хи О. В. у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке від-
будеться 15.01.2020 року о 14-30 годині в залі су-
дового засідання за адресою: Запорізька область,  
м. Токмак, вул. Володимирська, 28. У разі неяв-
ки обвинуваченої Катюхи О. В. кримінальне прова-
дження буде здійснюватися за її відсутності. Коле-
гія суддів: головуючий суддя  Коваленко П. Л., суд-
ді Новікова Н. В., Курдюков В. М.

Повістка про виклик обвинуваченої при здійсненні спеціального  
судового провадження

Обвинувачена Ніколенко Вікторія Петрівна, 12.10.1977 року народження, ви-
кликається о 14:00 годині 09 грудня 2019 року до Куп’янського міськрайонно-
го суду Харківської області за адресою: Харківська область, м. Куп’янськ, вул. 
1-го Травня, 27-а, для проведення підготовчого судового засідання у провадженні  
№ 1-кп/628/183/19 справа № 628/165/17. Поважні причини неприбуття особи на 
виклик суду передбачені статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвину-
ваченого передбачені статтями 139, 223 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
(при здійсненні спеціального досудового розслідування)

Пасканний Віктор Петрович, 02.07.1970 р.н., зареєстрований за адресою: Луганська область,  
м. Довжанськ, вул. Нова, 1 — на підставі ст.ст. 133, 135, 2975 КПК України, Вам необхідно з’явитись 
09.12.2019, 10.12.2019 та 11.12.2019 о 10 годині до УСБУ у Хмельницькій області: м. Хмельницький, 
вул. Героїв Майдану, 19 до слідчого Карнауха С. К., р.т. (0382) 69-85-38, 65-72-73, для участі у слід-
чих, процесуальних діях та для виконання вимог ст. 290 КПК України — ознайомлення з матеріала-
ми кримінального провадження № 22018240000000009 від 23.04.2018, в якому Ви є підозрюваним у 
вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України.

Втрачений диплом

бакалавра КВ № 32159601, 
виданий Міжнародним 

Соломоновим Університетом 
у 2007 році на ім’я Головні Ігора 

Олександровича, 
вважати недійсним.

У відповідності до абзацу дев’ятого пункту 23 Правил 
розгляду заяв і справ про порушення законодавства про 
захист економічної конкуренції Вінницьке обласне тери-
торіальне відділення Антимонопольного комітету Украї-
ни повідомляє:

1. Товариство з обмежено відповідальністю «СОЮЗ-
ГРУП» (ідентифікаційний код 36967993, місцезнаходжен-
ня: 23700, Вінницька область, Гайсинський район, м. Гай-
син, вул. Івана Богуна, 120, корпус Б);

2. Фізичну особу-підприємця Гозулову Олену 
В’ячеславівну (ІПН 2863713603, місцезнаходження: 
40007, м. Суми, вул. Харківська, 58, корпус Б, кв. 73);

3. Фізичну особу-підприємця Дубень Михайла Сергі-
йовича (ІПН 3433100816, місцезнаходження: 22331, Ві-
нницька область, Літинський район, с. Миколаївка, вул. 
Революційна, 13);

4. Приватне підприємство «ІНФОР-М-ТАКСІ» (іден-
тифікаційний код 36886679, місцезнаходження: 21001,  
м. Вінниця, вул. Героїв Чорнобиля, 1, офіс 826);

5. Товариство з обмежено відповідальністю «ІНСТАЛ 
ЛЮКС» (ідентифікаційний код 38394326, місцезнаходжен-
ня: 21001, м. Вінниця, вул. Героїв Чорнобиля, 1, офіс 826) 

про розміщення вимог до зазначених суб’єктів  
господарювання про надання інформації на офі цій-
ному веб-сайті Антимонопольного комітету України  
(httр://www.amcu.gov.ua) (вкладка: Територіальні відді-
лення Антимонопольного комітету України/Вінницька об-
ласть/До уваги суб’єктів господарювання/Вимоги щодо 
надання інформації).

Центральним районним судом м. Миколаїв у скла-
ді головуючого судді Мамаєвої О. В., суддів Гуден-
ко О. А. та Чулуп О. С. здійснюється спеціальне су-
дове провадження № 325/371/17 щодо обвинуваль-
ного акта, складеного за результатами спеціального 
досудового розслідування обставин кримінального 
провадження № 22015150000000007, за обвинува-
ченням Калініна Олексія Олександровича у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

У судове засідання, яке відбудеться у приміщен-
ні Центрального районного суду м. Миколаєва за 
адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, каб. 
6 (засоби зв’язку: 0512-53-31-06, електронна адре-
са іnbох@сt.mк.соuгt.gоv.uа) о 09 год. 30 хв. 10 груд-
ня 2019 року, о 14 год. 00 хв. 24 грудня 2019 року, о 
10 год. 00 хв. 16 січня 2020 року та о 10 год. 00 хв. 28 
січня 2020 року, викликається обвинувачений Калі-
нін Олексій Олександрович, 28 серпня 1984 року на-
родження, громадянин України, останнє відоме міс-
це проживання в Україні: м. Миколаїв, вул. Володар-
ського, 2, кв. 27.

Явка обвинуваченого є обов’язковою. У разі наяв-
ності поважних причин, через які обвинувачений не 
може з’явитися у судове засідання, він зобов’язаний 
заздалегідь повідомити суд про неможливість 
з’явлення та про поважні причини неявки.

СУДОВА ПОВІСТКА  
про виклик до суду у кримінальному провадженні

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає в судові засідання на 04.12.2019 року о 10-00 го-
дині, 09.12.2019 року о 10-00 годині обвинуваченого Тофана Сергія Сергійовича, 13.07.1983 року народження,

зареєстрованого за адресою: с. Воєводське Арбузинського району Миколаївської області, вул. Набереж-
на, буд. 103, який мешкав за адресою: м. Южноукраїнськ Миколаївської області, вул. Дружби народів, 6/18, 
для участі у продовженні розгляду кримінального провадження № 486/939/16-к за обвинуваченням Тофа-
на Сергія Сергійовича у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 3  
ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 ККУ.

Розгляд даного кримінального провадження відбудеться в приміщенні Южноукраїнського міського суду за адре-
сою: вул. Дружби народів, 3-А, головуючим суддею Савіним О. І.

Вам необхідно з’явитися на вказані дати та час для участі у розгляді даної справи.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення до суду.
Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 КПК України:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови не-

можливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик. 
Наслідки неприбуття за викликом суду:
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені 

статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, про-
курора та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК України, цивільного позивача, ци-
вільного відповідача та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта — 
статтею 327 КПК України.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 27 листопада 2019 р. № 968 
Київ

Про внесення зміни до пункту 7 Порядку використання коштів,  
передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо  

захисту і забезпечення прав та інтересів, соціальної реабілітації  
осіб, позбавлених особистої свободи незаконними збройними  

формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади  
Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України  
та/або території Російської Федерації у зв’язку з громадською або  
політичною діяльністю таких осіб, а також підтримки зазначених  

осіб та членів їх сімей, у тому числі відшкодування витрат,  
пов’язаних з їх відвідуванням, надання особам, позбавленим  

особистої свободи, та членам їх сімей правової допомоги, медичних  
та соціальних послуг, а також деокупаційних заходів, здійснення  

виплат державних стипендій імені Левка Лук’яненка
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛяє:
Внести до пункту 7 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо захисту і 

забезпечення прав та інтересів, соціальної реабілітації осіб, позбавлених особистої свободи незаконними збройними формуван-
нями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/
або території Російської Федерації у зв’язку з громадською або політичною діяльністю таких осіб, а також підтримки зазначених 
осіб та членів їх сімей, у тому числі відшкодування витрат, пов’язаних з їх відвідуванням, надання особам, позбавленим особистої 
свободи, та членам їх сімей правової допомоги, медичних та соціальних послуг, а також деокупаційних заходів, здійснення виплат 

державних стипендій імені Левка Лук’яненка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 р. № 328 
(Офіційний вісник України, 2018 р., № 37, ст. 1291, № 86, ст. 2829; 2019 р., № 30, ст. 1055), зміну, що додається.

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 27 листопада 2019 р. № 968

ЗМІНА,  
що вноситься до пункту 7 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо  

захисту і забезпечення прав та інтересів, соціальної реабілітації осіб, позбавлених особистої свободи незаконними збройними  
формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях 

України та/або території Російської Федерації у зв’язку з громадською або політичною діяльністю таких осіб, а також 
підтримки зазначених осіб та членів їх сімей, у тому числі відшкодування витрат, пов’язаних з їх відвідуванням, надання 
особам, позбавленим особистої свободи, та членам їх сімей правової допомоги, медичних та соціальних послуг, а також 

деокупаційних заходів, здійснення виплат державних стипендій імені Левка Лук’яненка
Доповнити пункт абзацом такого змісту:
«Рішення про фінансування витрат за напрямом, зазначеним у підпункті 1 пункту 5 цього Порядку, може прийматися комісі-

єю щороку протягом позбавлення особи особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією 
та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у 
зв’язку з громадською або політичною діяльністю такої особи у разі повторного звернення зазначеної особи, члена сім’ї, близь-
кого родича або законного представника такої особи, а також за умови встановлення бюджетних призначень за відповідною бю-
джетною програмою у поточному році.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 15 листопада 2019 р. № 1091-р 
Київ

Про зміну персонального складу незалежних недержавних 
експертів, які входять до складу комітету з призначення керівників 

особливо важливих для економіки підприємств 
Ввести до персонального складу незалежних недержавних експертів, які входять до складу комітету з призначення керівників 

особливо важливих для економіки підприємств, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2018 р. 
№ 346 «Питання комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств та комісії з відбору керівників 
особливо важливих для економіки підприємств», Марчіна Свєнчіцкі, громадянина Республіки Польща (за згодою), вивівши з йо-
го складу Альгірдаса Шемету, громадянина Литовської Республіки.

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК
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оголошення

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

 Інформаційне повідомлення АТ «УКРСИББАНК»
АТ «УКРСИББАНК» (надалі — Банк) повідомляє про внесення до
1.  Правил (договірних умов) відкриття та комплексного розрахунково-касового обслуговування банків-

ських рахунків фізичних осіб в АТ «УКРСИББАНК» (далі — Правила), які розміщені для ознайомлення на 
сайті www.my.ukrsibbank.com та на інформаційних стендах у приміщеннях установ Банку, та опублікова-
ні в газеті «Урядовий кур’єр» № 105 від 09.06.2017 р., з усіма наступними змінами та доповненнями, на-
ступних змін, а саме:

1.1. Доповнити розділ Правил «ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ПРАВИЛАХ:» терміном «блокування 
коштів/суми операції» у наступному значенні:

«блокування коштів/суми операції» — недоступність для розпорядження Клієнтом певної суми коштів, що 
обліковується на Рахунку, у випадках, встановлених Договором або законодавством.»

1.2.  Викласти термін «персональний безпечний номер мобільного телефону» розділу Правил «ТЕРМІНИ, 
ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ПРАВИЛАХ:» у наступній редакції:

«персональний безпечний номер мобільного телефону» — номер мобільного телефону Клієнта, що вка-
заний Клієнтом у Договорі-анкеті/Кредитному договорі та/або наданий Клієнтом Банку в письмовій формі (у 
заяві на встановлення/зміну засобів ідентифікації та/або в анкеті, що оформлюється Клієнтом при зверненні 
до Банку для отримання кредиту та/або в анкеті, що оформляється Клієнтом в рамках ідентифікації/реіденти-
фікації (уточнення інформації щодо ідентифікації) згідно внутрішніх процедур Банку) або вказаний Клієнтом 
шляхом оформлення запиту про повідомлення/на зміну номеру у банкоматах Банку в порядку, визначеному в 
Правилах, та/або повідомлений Клієнтом при зверненні Клієнта до StarContact та зафіксований в системі Бан-
ку. Чинним вважається персональний номер мобільного телефону, наданий Клієнтом останнім. Персональний 
безпечний номер мобільного телефону разом з Особистим паролем може використовуватись для входу в сис-
тему UKRSIB online у якості логіну та за текстом цих Правил може вживатися у значенні терміну «Особистий 
ключ», якщо мова йде про його використання у якості логіну для входу в систему UKRSIB online;»

1.3.  Викласти перший абзац п. 2.9.9. Правил у наступній редакції:
«2.9.9. Електронні документи, що підтверджені за допомогою ОТР, мають рівну юридичну силу з паперови-

ми письмовими документами та є такими, що підписані Клієнтом особисто з накладенням електронного під-
пису. Укладення Договору свідчить, що Клієнт визнає достатнім метод захисту інформації за допомогою ОТР, 
що використовується при засвідченні документів в електронній формі, для підтвердження походження, досто-
вірності та цілісності даних в електронній формі (у тому числі для ідентифікації підписувача), у вигляді яких 
фіксується інформація в електронних документах, створюваних за допомогою та у системі UKRSIB online. Під-
твердження електронного документу за допомогою OTP свідчить про те, що Клієнт ознайомився, усвідомлює 
та згоден  зі змістом  такого документа.»

1.4. Викласти п. 3.1.1. та п. 3.1.2. Правил в наступній редакції:
«3.1.1. При отриманні картки Держатель повинен кульковою ручкою поставити особистий підпис на зворот-

ній стороні картки на смузі для підпису в присутності уповноваженої особи Банку, а також поставити підпис на 
документі Банку про підтвердження одержання картки та ПІН-конверту (у разі якщо надання ПІН-конвертів пе-
редбачено умовами Продукту, в рамках якого випущено картку).

 У випадку,  коли Держатель отримує  картку поза приміщенням Банку, Держатель підтверджує факт отри-
мання картки при активації  картки за допомогою системи  UKRSIB online. Дана умова не застосовується до 
карток, випущених до Зарплатного карткового рахунку.

3.1.2. В залежності від умов Продукту, в рамках якого випущено картку, картка надається Держателю:
— в неактивному стані (без можливості здійснення будь-яких платіжних операцій з її використанням) з по-

чатковим ПІН-кодом «0000», який Держатель Картки для її активації повинен змінити власноруч. 
Змінити початковий ПІН-код «0000» картки Держатель може шляхом:
•  зміни початкового ПІН-коду «0000» картки в банкоматі Банку (для карток МПС «Visa Inc.» та «MasterCard  
Worldwide») або в банкоматах інших банків (тільки для карток МПС «MasterCard  Worldwide»), встановивши 
новий власний ПІН. Для активації картки в банкоматі (після отримання інформаційного повідомлення про 
необхідність активації картки) Держателю картки необхідно вставити платіжну картку в банкомат та ввес-
ти початковий ПІН-код «0000», після чого банкомат Банку автоматично запропонує змінити ПІН-код (у ра-
зі зміни ПІН-коду за картками МПС «MasterCard  Worldwide» в банкоматах інших банків Держатель карт-
ки має самостійно вибрати в меню банкомата пункт зміни ПІН-коду), після чого ввести новий власний ПІН 
та підтвердити його. 

•  зміни початкового ПІН-коду «0000» картки за допомогою мобільного додатку системи UKRSIB online. 
Для активації картки за допомогою мобільного додатку системи UKRSIB online Держатель повинен аутен-

тифікуватися та ідентифікуватися в системі UKRSIB online, ввести номер картки (власноручно, шляхом фото-
графування або за допомогою NFС модуля мобільного пристрою), створити та підтвердити шляхом повтор-
ного вводу новий власний ПІН-код картки. Для підтвердження дій Держателя у мобільному додатку системи 
UKRSIB online Держатель вводить OTP. У разі позитивної перевірки ОТР Банком Держатель отримує повідо-
млення засобами системи UKRSIB online про зміну ПІН-коду. За бажанням Держатель може або у випадку під-
озри Банком щодо компрометації картки Держатель зобов’язаний для подальшого здійснення операцій за до-
помогою картки змінити ПІН-код картки за допомогою мобільного додатку системи UKRSIB online у порядку, 
що описаний вище для зміни початкового ПІН-коду за допомогою мобільного додатку системи UKRSIB online.

Після  зміни ПІН-коду картка стає активною, а Держатель отримає інформаційне повідомлення про актива-
цію картки;

— в активному стані разом з ПІН-кодом у спеціальному конверті. Держатель повинен впевнитись в цілос-
ті конверту, запам’ятати ПІН, знищити ПІН-конверт і надалі зберігати ПІН-код у таємниці окремо від картки. За 
бажанням Держатель може змінити ПІН-код в банкоматі Банку.»

1.5. Викласти останній абзац п. 4.1.7. Правил у наступній редакції:
« — Банк має право вимагати у Клієнта надання документів і відомостей, необхідних для з’ясування його 

особистості, суті діяльності, фінансового стану, законності перебування на території України та джерел похо-
дження готівкових грошових коштів в іноземній та/або національній валюті згідно з законодавством України. 
У випадку ненадання Клієнтом необхідних документів чи відомостей чи навмисного надання неправдивих до-
кументів чи відомостей про себе, Банк має право відмовити Клієнту в його обслуговуванні, в тому числі шля-
хом затримання виконання операцій.»

1.6.   Викласти п. 4.1.12. Правил в наступній редакції:
«4.1.12. Надсилати повідомлення, та/або надавати інформацію Клієнту з питань обслуговування Клієнта 

Банком в системі UKRSIB online, в тому числі конфіденційну інформацію та інформацію, що містить банківську 
таємницю, за персональним безпечним номером мобільного телефону.»

1.7.   Викласти п. 4.1.20. — п.4.1.22. Правил в наступній редакції:
4.1.20. «Прийняти рішення про тимчасове призупинення здійснення операцій з використанням певної карт-

ки, а також про вилучення картки за наявності обставин, що можуть свідчити про неправомірне використання 
картки, або її реквізитів, ненадання та/або надання недостовірних, неправдивих документів чи відомостей про 
себе на вимогу Банку, користування карткою неуповноваженою на це особою, та в інших випадках, встановле-
них Договором та/або законодавством.

4.1.21. Не перевипускати картку на новий строк дії відповідно до п. 3.2.1. Правил та блокувати таку картку у 
випадку наявності сукупності наступних умов:

- за картковим Рахунком та карткою за період більше, ніж 3 (три) місяці, які передують даті такого переви-
пуску (дата перевипуску визначається внутрішніми процедурами Банку) відсутні операції (зарахування та/або 
списання коштів); та

- картка жодного разу не використовувалась Клієнтом  (наприклад, жодного разу не здійснювався автори-
заційний запит щодо перевірки балансу) протягом 3 (трьох) місяців, які передують даті такого перевипуску; та 

-  на дату перевипуску залишок коштів на картковому Рахунку складає менше зазначеної у Тарифах суми.
4.1.22. Знищити картку в разі:
• неотримання Держателем картки, емітованої згідно з п. 2.1. цих Правил, протягом 120 (ста двадцяти) ка-

лендарних днів з дати набрання чинності Договором;
• неотримання Держателем картки, емітованої на підставі відповідної заяви Клієнта, протягом 120 (ста два-

дцяти) календарних днів з дати складання відповідної заяви;
• неотримання Держателем картки, емітованої згідно з п. 3.2.1. цих Правил, протягом 120 (ста двадцяти) ка-

лендарних днів з дня закінчення терміну дії попередньої картки.
Оплата вартості послуг за випуск картки у випадку звернення Держателя до Банку у строк, що перевищує 

строк, вказаний у цьому пункті, здійснюється згідно з Тарифами.»
1.8.  Викласти п. 4.4.18. Правил в наступній редакції:

«4.4.18. Отримати в Банку виготовлену картку/додаткову картку не пізніше 120 (ста двадцяти) календарних 
днів з моменту її замовлення.»

1.9. Викласти п. 6.1.9. Правил в наступній редакції:
«6.1.9. Періодична щомісячна комісія (якщо вона передбачена відповідним Тарифним планом) нарахову-

ється в останній робочий день кожного поточного місяця. Періодична щомісячна   комісія  за обслуговуван-
ня Рахунків не нараховується за Рахунком, що обслуговується на Тарифному плані «Credito» за місяць, в яко-
му у Клієнта існує заборгованість перед Банком за споживчим кредитом готівкою та/або споживчим кредитом 
на придбання товару. Періодична щорічна комісія (що передбачена відповідним Тарифним планом) нарахову-
ється щороку один раз на рік в останній робочий день місяця, у якому було відкрито відповідний Рахунок або 
здійснено зміну Тарифного плану. Періодична комісія має бути сплачена Клієнтом протягом семи календар-
них днів з дня її нарахування. У разі закриття Рахунків періодична щомісячна комісія (у базовому розмірі) спла-
чується Клієнтом у день подання заяви про закриття Рахунків та/або розірвання Договору (відповідно до Розділу 
11 Правил), окрім Тарифного плану «Credito»: періодична щомісячна комісія не нараховується за місяць, в яко-
му Клієнт подав заяву на закриття Рахунків та/або розірвання Договору. Клієнт доручає Банку здійснювати дого-
вірне списання нарахованої періодичної комісії з карткового Рахунку з урахуванням положень пункту 7.8. Правил.

Базовий розмір щомісячної періодичної комісії за обслуговування Рахунків зазначається в Тарифах Банку. Роз-
мір щомісячної комісії за обслуговування Рахунків зменшується в залежності від:

- загальної суми мінімальних залишків (розрахованої відповідно до п. 2.4.6. Правил) на накопичувальних Ра-
хунках, відкритих у межах Договору, 

- сумарного залишку на рахунках Клієнта для строкових депозитів станом на 18-00 останнього робочого дня 
місяця, 

- від суми операцій з оплати товарів та послуг з використанням карток, 
- наявності розміщеного в Банку строкового депозиту з ненульовим залишком. 
Залишки на рахунках для строкових депозитів в іноземній валюті перераховуються в національну валюту за 

курсом НБУ станом на останній робочий день місяця. 
Сума операцій з оплати товарів та послуг розраховується Банком в останній робочий день місяця. При цьому:
• Банк враховує тільки операції з оплати товарів та послуг, які були відображені та списані з карткових Рахунків 

Клієнта, відкритих у межах Договору, за період з першого по останній робочий день місяця;
• сума операцій з оплати товарів та послуг розраховується окремо для кожного карткового Рахунку, відкрито-

го в межах Договору. Якщо картковий Рахунок відкрито в іноземній валюті, розрахована сума перераховується у 
національну валюту за курсом НБУ на дату розрахунку такої суми. 

• загальну суму операцій з оплати товарів та послуг Банк зменшує на суму операцій повернення товарів та по-
слуг, проведених відповідно до п.3.2.3.4. Правил за період з першого по останній робочий день місяця; загальна 
сума операцій з оплати товарів та послуг у межах Договору визначається як сума операцій з оплати товарів та 
послуг за всіма картковими Рахунками, відкритими в межах Договору.

Зменшений розмір щомісячної комісії не застосовується у разі обслуговування Рахунків Клієнта на умовах, 
що відрізняються від стандартних умов (щодо розміру щомісячної періодичної комісії) згідно з чинними Тари-
фами, наприклад, у разі участі в акціях Банку (включаючи перший та останній місяці дії таких умов). Правила 
та порядок розрахунку зменшеного розміру щомісячної комісії за обслуговування Рахунків визначається в Та-
рифах Банку.»

1.10. Викласти п. 7.10. та п. 7.11. Правил в наступній редакції:
«7.10. У випадку якщо відповідним Тарифним планом, за яким обслуговується Клієнт, передбачене надан-

ня медичного страхування Держателя платіжної картки при виїзді за кордон, Клієнт надає Банку право сплати-
ти страховий платіж за міжнародним  договором добровільного страхування медичних та інших витрат на ко-
ристь АТ «СК «АРКС». З цією метою Клієнт доручає Банку здійснювати договірне списання коштів у сумі, що 
дорівнює розміру страхового платежу, який встановлений для відповідного Тарифного плану, яким користу-
ється Клієнт, та інформаційно вказаний у Тарифах, з Рахунку на рахунок АТ «СК «АРКС», що проводиться че-
рез відповідний транзитний рахунок Банку. Таке договірне списання здійснюється:

•  для Тарифних планів, за якими передбачений щорічний страховий платіж — у день укладення/переоформ-
лення міжнародного договору добровільного страхування медичних та інших витрат;

•  для Тарифних планів, за якими передбачений щомісячний страховий платіж — у день укладення/перео-
формлення міжнародного договору добровільного страхування медичних та інших витрат (перший пла-
тіж) та в перший робочий день кожного місяця дії Договору (наступні платежі). У разі недостатності коштів 
на Рахунку в день здійснення вищезазначеного договірного списання, Банк ініціює перерахування відпо-
відного щомісячного страхового платежу кожного робочого дня до настання можливості такого списання.

Якщо в рамках Договору відкрито декілька рахунків, Банк має право списати суму страхового платежу з 
будь-якого Рахунку, відкритого в рамках такого Договору. Вказане договірне списання коштів не відбуваєть-
ся у разі припинення договору медичного страхування після повного погашення заборгованості  за таким до-
говором.

Сторони домовились, що для забезпечення сплати страхового платежу Банк має право зменшувати суму ви-
тратного ліміту на суму такого платежу.

У рамках одного Договору на кожного Держателя надається тільки один поліс медичного страхування Дер-
жателя платіжної картки при виїзді за кордон незалежно від кількості оформлених на нього карток.

7.11. Якщо відповідним Тарифним планом, за яким обслуговується Клієнт, передбачене надання медично-
го страхування Держателя платіжної картки на території України, Клієнт надає Банку право сплатити страховий 
платіж за договором добровільного медичного страхування та добровільного страхування здоров’я на випадок 
хвороби на користь АТ «СК «АРКС». З цією метою Клієнт доручає Банку здійснювати договірне списання ко-
штів у сумі, що дорівнює розміру страхового платежу, який встановлений для відповідного Тарифного плану, 
яким користується Клієнт, та інформаційно вказаний у Тарифах, з Рахунку на рахунок АТ «СК «АРКС», що про-
водиться через відповідний транзитний рахунок Банку. Таке договірне списання здійснюється:

•  для Тарифних планів, за якими передбачений щорічний страховий платіж — у день укладення/переоформ-
лення договору добровільного медичного страхування та добровільного страхування здоров’я на випадок 
хвороби;

•  для Тарифних планів, за якими передбачений щомісячний страховий платіж — у день підписання дого-
вору добровільного медичного страхування та добровільного страхування здоров’я на випадок хворо-
би (перший платіж) та в перший робочий день кожного місяця протягом дії Договору (наступні платежі). 
У разі недостатності коштів на Рахунку в день здійснення вищезазначеного договірного списання, Банк 
ініціює перерахування відповідного щомісячного страхового платежу за наступний місяць протягом по-
точного календарного місяця, та припиняє виконання доручення на договірне списання, якщо протягом 
3 (трьох) календарних місяців поспіль не було здійснено перерахувань.

 Якщо в рамках Договору відкрито декілька рахунків, Банк має право списати суму страхового платежу з 
будь-якого Рахунку, відкритого в рамках такого Договору. Сторони домовились, що для забезпечення спла-
ти страхового платежу Банк має право зменшувати суму витратного ліміту на суму такого платежу.»

1.11. Викласти передостанній абзац п. 9.1. Правил в наступній редакції:
«Банк має право інформувати Клієнта про стан обслуговування заборгованості за Договором, строки 

здійснення чергових платежів, надавати Клієнту іншу інформацію, у тому числі конфіденційну або таку, що 
містить банківську таємницю щодо Клієнта та/або персональні дані Клієнта, шляхом надсилання інформа-
ційних повідомлень на телефонний номер та/або e-mail Клієнта, наданий Клієнтом останнім до Банку, та/або 
через систему дистанційного обслуговування UKRSIB online, у якій Клієнт є зареєстрованим користувачем, 
та/або іншим шляхом з урахуванням вимог законодавства та/або умов укладеного Договору.»

2.  Правил (договірних умов) споживчого кредитування позичальників АТ «УКРСИББАНК» з мож-
ливістю відкриття та розрахунково-касового обслуговування карткових (поточних) рахун-
ків (далі — Правила споживчого кредитування), 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, на-
ступних змін, а саме:

2.1. Доповнити Розділ «Спеціальні терміни, що використовуються в Розділі ІІ» Правил споживчого креди-
тування терміном «блокування коштів/суми операції» у наступній редакції:

«блокування коштів/суми операції» — недоступність для розпорядження Позичальником певної суми ко-
штів, що обліковується на рахунку, у випадках, встановлених Договором або законодавством.»

2.2. Викласти термін «персональний безпечний номер мобільного телефону»  Розділу «Спеціальні термі-
ни, що використовуються в Розділі ІІ» Правил споживчого кредитування 
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«персональний безпечний номер мобільного телефону» — номер телефону, що зазначений в Кредит-
ному договорі та/або наданий Позичальником Банку  в письмовій формі  (в анкеті, що оформлюється По-
зичальником при зверненні до Банку для отримання кредиту та/або в анкеті, що оформляється Позичаль-
ником в рамках ідентифікації/реідентифікації (уточнення інформації щодо ідентифікації) згідно внутрішніх 
процедур Банку та/або в заяві на зміну засобу ідентифікації або при оформленні відповідного запиту в бан-
коматі Банку, або в іншому договорі/заяві Позичальника, що дає Позичальнику право користуватися послу-
гами Банку за допомогою системи UKRSIB online) та/або повідомлений Позичальником при зверненні Пози-
чальника  до Контакт-центру Банку  та зафіксований в системі Банку. Персональний безпечний номер мо-
більного телефону разом з Особистим паролем може використовуватись для входу в систему UKRSIB online 
у якості логіну та за текстом цих Правил може вживатися у значенні терміну «Особистий ключ», якщо мова 
йде про його використання у якості логіну для входу в систему UKRSIB online.».

2.3. Викласти передостанній абзац п. 9.5. Розділу І Правил споживчого кредитування в наступній редакції:
«Банк має право інформувати Позичальника про стан обслуговування заборгованості за кредитом, стро-

ки здійснення чергових платежів, надавати Позичальнику іншу інформацію, в тому числі конфіденційну 
або таку, що містить банківську таємницю щодо Позичальника, шляхом надсилання інформаційних повідо-
млень на телефонний номер та/або e-mail Позичальника, наданий останнім до Банку, та/або через систему 
дистанційного обслуговування UKRSIB online, у якій Позичальник є зареєстрованим користувачем, та/або ін-
шим шляхом, з урахуванням вимог законодавства та/або умов укладеного Договору.»

2.4.  Змінити нумерацію підпунктів пунктів 7.3. — 7.5. Розділу ІІ Правил споживчого кредитування на від-
повідну нумерацію підпунктів пунктів 7.4. — 7.6. Розділу ІІ Правил споживчого кредитування.

2.5.  Викласти п. 7.4.2. Розділу ІІ Правил споживчого кредитування в наступній редакції:
«7.4.2. Картка передається Держателю  в неактивному стані (без можливості здійснення будь-яких опера-

цій з її використанням до моменту активації)  одним з наступних варіантів:
 - поштою з початковим ПІН-кодом «0000». В конверті разом з карткою Держатель отримує інформа-

ційний лист із описом процесу при-активації картки. Після проведення при-активації картки в системі Бан-
ку, картка може бути активована Держателем  шляхом  зміни початкового ПІН-коду «0000» на власний ПІН-
код в банкоматі.

- поштою  з подальшим отриманням спеціального конверту з ПІН-кодом у відділенні Банку. 
- у відділенні Банку з одночасним отриманням ПІН-коду у спеціальному конверті або (у випадку, якщо 

встановлюється ПІН-код «0000») з інформаційним листом, що містить опис процесу при-активації картки та 
процесу зміни початкового ПІН-коду на власний ПІН-код у банкоматі. 

При цьому, Сторони домовились, що змінюючи початковий ПІН-код «0000» на власний ПІН-код за до-
помогою мобільного додатку UKRSIB online при активації картки, Держатель підтверджує тим самим факт 
отримання картки, яку було передано Держателю. 

Для активації картки за допомогою мобільного додатку системи UKRSIB online Держатель повинен аутен-
тифікуватися та ідентифікуватися в системі UKRSIB online, ввести повний номер картки (власноручно, шля-
хом фотографування або за допомогою NFС модуля мобільного пристрою), створити та підтвердити шля-
хом повторного вводу новий власний ПІН-код картки. Для підтвердження дій Держателя у мобільному до-
датку системи UKRSIB online Держатель вводить OTP. У разі позитивної перевірки  ОТР Банком Держатель 
отримує повідомлення засобами системи UKRSIB online про зміну ПІН-коду. За бажанням Держатель може 
або у випадку підозри Банком щодо компрометації картки Держатель зобов’язаний для подальшого здій-
снення операцій за допомогою картки змінити ПІН-код картки за допомогою мобільного додатку системи 
UKRSIB online у порядку, що описаний вище для зміни початкового ПІН-коду за допомогою мобільного до-
датку системи UKRSIB online.   

В процесі при-активації картки буде використовуватися персональний безпечний номер мобільного те-
лефону. Позичальник гарантує, що цей номер телефону є персональним та безпечним та  надає згоду Бан-
ку на передачу інформації Позичальнику  за вказаним телефоном (відкритим каналом зв’язку).  Банк не не-
се відповідальності за розголошення  та/або неотримання Позичальником інформації, що була направлена 
Банком за персональним безпечним номером мобільного телефону. Сторони домовились, що персональ-
ний безпечний номер мобільного телефону використовується Банком як додатковий засіб ідентифікації По-
зичальника.

При отриманні спеціального конверту з ПІН-кодом Держатель повинен впевнитись в цілісності конверту, 
запам’ятати ПІН, знищити ПІН-конверт і надалі зберігати ПІН-код у таємниці окремо від картки. За бажанням 
Держатель може змінити ПІН-код в банкоматі. 

У випадку направлення Банком карти поштою, вона направляються Банком за адресою фактичного про-
живання Держателя, зазначеною в Кредитному договорі, або, у разі зміни адреси, за адресою, про яку по-
відомив Держатель Банку при відвідуванні  відділення Банку та/або зателефонувавши до Контакт-центру 
Банку.»     

2.6.  Викласти п. 7.6.7. Розділу ІІ Правил споживчого кредитування в наступній редакції:
«7.6.7. Прийняти рішення про тимчасове призупинення здійснення операцій з використанням картки, а 

також про вилучення картки за наявності обставин, що можуть свідчити про неправомірне використання 
картки або її реквізитів, ненадання та/або надання недостовірних, неправдивих документів чи відомостей 
про себе на вимогу Банку, користування карткою не уповноваженою на це особою, та в інших випадках, 
встановлених Договором та/або законодавством. На час встановлення правомірності переказу коштів зупи-
няти зарахування коштів на рахунок Позичальника у разі надходження від банку-ініціатора переказів повідо-
млення про неналежний переказ коштів.»

3.  Правил (договірних умов) розміщення вкладів фізичних осіб АТ «УКРСИББАНК» (далі — Вкладні 
правила),які розміщені для ознайомлення на сайті www.my.ukrsibbank.com та на інформаційних стен-
дах у приміщеннях установ Банку, та опубліковані в газеті«Голос України» № 58 (4808) від 01.04.2010 
р.,з усіма наступними змінами та доповненнями, наступних змін, а саме:

3.1. Вкладні правила доповнити терміном «інформаційні повідомлення» наступного значення: 
«інформаційні повідомлення» — повідомлення, що направляються Вкладнику через операторів мобільно-

го зв’язку у вигляді SMS-повідомлень, системи миттєвого обміну повідомленнями (менеджери) або інши-
ми каналами, визначеними Банком;

3.2. Доповнити п. 5.8. Вкладних правил передостаннім абзацом наступного змісту:
«Банк має право інформувати Вкладника про стан обслуговування заборгованості за Договором, стро-

ки здійснення чергових платежів, надавати Вкладнику іншу інформацію, в тому числі конфіденційну або та-
ку, що містить банківську таємницю щодо Вкладника та/або персональні дані Вкладника, шляхом надси-
лання  інформаційних повідомлень на телефонний номер та/або e-mail Вклад, наданий Вкладником остан-
нім до Банку, та/або через систему дистанційного обслуговування UKRSIBonline, у якій Вкладник є зареє-
строваним користувачем, та, /або іншим шляхом, з урахуванням вимог законодавства та/або умов укладе-
ного Договору.

Банк не несе відповідальність за своєчасність та доставку інформаційних повідомлень. Доставка інфор-
маційних повідомлень не є гарантованою і може бути не здійснена або здійснена із затримкою, зокрема на 
період обслуговування транспортної мережі операторів, або у випадках її збоїв, або якщо абонент знахо-
диться поза зоною дії мереж тощо.»

4.  Правил (договірних умов) відкриття, використання і обслуговування поточних рахунків фізичних осіб у 
національній і іноземних валютах в АТ «УКРСИББАНК» (далі — Правила обслуговування рахунків), які 
розміщені для ознайомлення на сайті www.my.ukrsibbank.com та на інформаційних стендах у примі-
щеннях установ Банку, та опубліковані в газеті «Урядовий кур’єр» № 116(4366) від 20.06.2008 р., з усі-
ма наступними змінами та доповненнями, наступних змін, а саме:

4.1. Доповнити Розділ I. «Загальні положення» Правил обслуговування рахунків терміном «система 
UKRSIB online» (або «СДБО») наступного значення:

«система UKRSIB online» (або «СДБО») — комплексна система дистанційного обслуговування Банку за до-
помогою доступу через канали зв’язку, зокрема мережі Інтернет, мобільного телефону тощо, призначена 
для управління, контролю та отримання Клієнтами Сервісів Банку та  інформації щодо Продуктів Банку, зо-
крема щодо укладених Клієнтами Кредитних договорів та стану обслуговування заборгованості за ними;»

4.2.  Викласти абзац сьомий пункту 12.1. Правил обслуговування рахунків в наступній редакції:
«Банк має право інформувати Клієнта про стан обслуговування заборгованості за Договором, строки 

здійснення чергових платежів, надавати Клієнту іншу інформацію, в тому числі конфіденційну або таку, що 
містить банківську таємницю щодо Клієнта та/або персональні дані Клієнта, шляхом надсилання  інформа-
ційних повідомлень на телефонний номер та/або e-mail Клієнта, наданий Клієнтом останнім до Банку, та/або 
через систему дистанційного обслуговування UKRSIB online, у якій Клієнт є зареєстрованим користувачем, 
та/або іншим шляхом, з урахуванням вимог законодавствата/або умов укладеного Договору.»

Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в офіційному друкованому виданні, а 
саме: 03.12.2019 р.

Датою початку дії змін до Правил  є 03.12.2019 р.
Заступник Голови Правління — Начальник Юридичного департаменту О. В. Полянчук   

Подільський районний суд м. Києва викликає обви-
нувачену Притуленко Олену Володимирівну, 05.03.1962 
року народження (останнє відоме місце проживання: АР 
Крим, м. Сімферополь, вул. Павленка, 2) у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготов-
че судове засідання, яке відбудеться 10.12.2019 року о 
09 год. 50 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться 
в приміщенні Подільського районного суду м. Києва за 
адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 301 під го-
ловуванням судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинува-
ченого Запорожця Петра Петровича, 11.01.1950 року наро-
дження (останні відомі місця проживання: АР Крим, м. Сім-
ферополь, вул. Севастопольська, 17а, АР Крим, м. Сімфе-
рополь, вул. Київська, 7а, кв. 9) у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засі-
дання, яке відбудеться 10.12.2019 року о 09 год. 40 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в 
приміщенні Подільського районного суду м. Києва за адре-
сою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 301 під головуван-
ням судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутністю обвинувачено-
го в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обви-
нуваченого Літовченка Геннадія Івановича, 08.02.1955 
року народження (останнє відоме місце проживання: 
АР Крим, м. Саки, вул. Радянська, 33/71) у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст.111 КК України, у підготов-
че судове засідання, яке відбудеться 10.12.2019 року о 
09 год. 20 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться 
в приміщенні Подільського районного суду м. Києва за 
адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 16 під го-
ловуванням судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обви-
нувачену Філатову Євгенію Володимирівну, 15.11.1955 
року народження (останнє відоме місце проживання: АР 
Крим, м. Сімферополь, вул. Павленка, 2) у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготов-
че судове засідання, яке відбудеться 10.12.2019 року о 
09 год. 30 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться 
в приміщенні Подільського районного суду м. Києва за 
адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 301 під го-
ловуванням судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає  
обвинуваченого Бахарєва Костянтина Михайлови-
ча, 20.10. 1972 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: м. Сімферополь, вул. Куйбишева, 4,  
кв. 10) у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у судове засідан-
ня, яке відбудеться 9 грудня 2019 року о 08 год. 45 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться 
в приміщенні Подільського районного суду м. Києва за 
адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 7 під го-
ловуванням судді Отвіновського П. Л.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обви-
нувачену Кулєшову Оксану Ігорівну, 06.11.1980 року на-
родження (останнє відоме місце проживання: вул. Дми-
триєва, 4, м. Ялта, АР Крим) у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, 
у судове засідання, яке відбудеться 11 грудня 2019 ро-
ку о 08 год. 55 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться 
в приміщенні Подільського районного суду м. Києва за 
адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 7 під го-
ловуванням судді Отвіновського П. Л.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження. 

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Арабаджиєва Володимира Івановича, 
04.10.1953 року народження (останнє відоме місце про-
живання: м. Керч, вул. Будьонного, буд. 13, кв. 57) у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 111 КК України, у судове засідання, яке від-
будеться 9 грудня 2019 року о 08 год. 55 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться 
в приміщенні Подільського районного суду м. Києва за 
адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 7 під го-
ловуванням судді Отвіновського П. Л.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обви-
нувачену Корюк Наталію Дмитрівну, 27.12.1973 року на-
родження (останнє відоме місце проживання: м. Харків, 
вул. З в’їзд Жирялді, 6) у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191,ч. 2 ст. 366 КК 
України, у судове засідання, яке відбудеться  9 грудня 
2019 року о 10 год. 00 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться 
в приміщенні Подільського районного суду м. Києва за 
адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 7 під го-
ловуванням судді Отвіновського П. Л.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винувачену Лагутіну Наталію Михайлівну, 18.02.1974 
року народження (останнє відоме місце проживан-
ня: АР Крим, м. Сімферополь, вул. О. Невського/Річна, 
29/11) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України, у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 10.12.2019 року о 09 год. 00 хв. Явка до суду є 
обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або до-
кумент, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться 
в приміщенні Подільського районного суду м. Києва за 
адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 301 під го-
ловуванням судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обви-
нувачену Кузнецову Ларису Миколаївну, 30.09.1971 ро-
ку народження (останнє відоме місце проживання: АР 
Крим, м. Джанкой, вул. Люксембург, 11) у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст.111 КК України, у підготов-
че судове засідання, яке відбудеться 10.12.2019 року о 
09 год. 10 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться 
в приміщенні Подільського районного суду м. Києва за 
адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 301 під го-
ловуванням судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Плотницького Ігоря Венедиктови-
ча, 24.06.1964 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: м. Луганськ, вул. Шевченка, 4, кв. 69) 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 146, ч. 2  
ст. 258, ч. 3 ст. 332 КК України, у судове засідання, яке 
відбудеться 11.12.2019 р. о 16 год. 00 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться 
в приміщенні Подільського районного суду м. Києва за 
адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 301 під го-
ловуванням судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обви-
нуваченого Яценка Дмитра Сергійовича, 27.09.1983 ро-
ку народження (останнє відоме місце проживання: АР 
Крим, м. Севастополь, вул. Пролетарська, 34, кв. 109) 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1  
ст. 408 КК України, у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 11.12.2019 року о 08 год. 50 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться 
в приміщенні Подільського районного суду м. Києва за 
адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 301 під го-
ловуванням судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.
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Школярам дадуть 
світловідбивальні 
жилети

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

ЗАХИСТ. Незабаром школярі одного з найменш освітлених 
районів Рівненщини отримають світловідбивальні жилети. Такий 
одяг зробить їх помітнішими в темну пору року. «Рівненщина в 
такий спосіб долучиться до соціального проєкту «Безпечна до-
рога до школи», який другий рік діє на сусідній Волині, — каже 
голова Рівненської ОдА Віталій Коваль. — Завершуємо перемо-
вини про передачу першої партії жилетів з польськими партне-
рами, бо безпека дітей для нас у пріоритеті».

Разом із патрульною поліцією їх розповсюдять серед учнів по-
чаткової школи. дітям та їхнім батькам теж пропонують потурбу-
ватися про власну безпеку, власноруч виготовивши флікери — 
світловідбивні значки або наліпки, які забезпечують видимість 
до 150 метрів у темряві, або ж придбати їх у відповідних магази-
нах (людину в темному одязі видно не далі як за кілька метрів).  

Лебідь оселився  
на ставку

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

ЛЮДИ І ПРИРОДА. У селі Нововодяне Кремінського ра-
йону на Луганщині на ставку зупинилися перепочити се-
меро лебедів: двоє дорослих і п’ятеро молодих. У ніч про-
ти 23 листопада, коли були сильні заморозки, водойма за-
мерзла, а птахи опинилися у крижаному полоні. Уранці при-
мерзлих птахів побачив орендар ставка Віктор Касланов. 
Разом із сільським головою Сергієм Коваленком він дістав-
ся до нещасних птахів на човні. У шістьох лебедів до льо-
ду примерзло тільки пір’я — їх звільнили без особливих зу-
силь. Тож пташки, покружлявши трохи над ставком, полеті-
ли. А ось сьомий лебідь, наймолодший, примерз ще й лапка-
ми, тому самостійно полетіти не зміг. Тому Віктор Касланов 
прихистив пташку в себе вдома.

Лісництва Полтавщини вже реалізують ялинки
Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 

«Урядовий кур’єр»

ЗАПАХЛО ХВОЄЮ. Зазвичай ялинкові базари в Пол-
таві починають працювати за місяць до нового року, та 
вже нині в тамтешніх лісгоспах тривають хвойні жнива. 
Підприємливі громадяни заздалегідь придбавають певну 
кількість ялинок, щоб потім перепродати їх значно дорож-
че. Тільки лісгоспи обласного управління лісового та мис-
ливського господарства на цей момент реалізували при-
близно 10 тисяч хвойних дерев із майже 61 тисячі підго-
товлених для реалізації населенню. Поки що ялинки мож-
на придбати за доступними цінами — понад 54 гривні за 
деревце до метра, по 96 — за 2—3-метрове. Однак із се-
редини грудня за такі самі красуні правитимуть по 200—
300 гривень і більше. Тож лісівники радять не чекати, доки 
ялинки подешевшають, а придбавати їх завчасно.    

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -1 -6 +1 -4 Черкаська -1 -6 +1 -4

Житомирська -1 -6 +1 -4 Кіровоградська -1 -6 +1 -4
Чернігівська -1 -6 +1 -4 Полтавська -1 -6 +1 -4
Сумська -2 -7 0 -5 Дніпропетровська -1 -6 +1 -4
Закарпатська -4 -9 0 -5 Одеська 1 -4 -1 +4
Рівненська -1 -6 +2 -3 Миколаївська 0 -5 +2 -3
Львівська -2 -7 -2 +3 Херсонська 0 -5 -2 +3
Івано-Франківська -2 -7 -2 +3 Запорізька 0 -5 +2 -3
Волинська -1 -6 +2 -3 Харківська -1 -6 0 -5
Хмельницька -1 -6 +2 -3 Донецька -1 -6 0 -5
Чернівецька -1 -6 -2 +3 Луганська -2 -7 0 -5
Тернопільська -1 -6 +2 -3 Крим 0 -5 -1 +4
Вінницька -1 -6 +1 -4 Київ -2 -4 0 -2

Укргiдрометцентр

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

ДИСТАНЦІЯ З РЕКОРДОМ. 
Майже 280 осіб з різних куточ-
ків України з’їхалися до Терно-
поля, щоб зустріти зиму на бі-
гу. Знані у краї подвижники ту-
ризму й активного відпочинку 
Роман Задорожний та Михайло 
Ониськів разом з однодумцями 
долучилися до проєкту WinTrail 
Ternopil-2019.

 «Не мерзни — біжімо ра-
зом» — таке обрали гасло зма-
гань. За мету поставили залу-
чити аматорів і професіоналів 
до трейл-бігу, тобто пересіче-

ною місцевістю. довелося біг-
ти лісовими дорогами, розчи-
щеними та промаркованими. 
Спочатку дали старт забігу на 
дев’ять кілометрів. Згодом бі-
гуни долали відстань 27 кіло-

метрів. Один з учасни-
ків біг ра-
зом із со-
бакою. 

Але чи 
не найбіль-
шу увагу 
вболіваль-
ників було 
прикуто до 

Василя Шев-
чука з міста 

Хоростків на Тернопіллі. Він мав 
установити рекорд у цій легкоат-
летичній дисципліні й поставив 
собі завдання не лише пробігти 
дистанцію 27 кілометрів, а й бо-
сим, з оголеним тулубом, у шор-
тах. І це зимової пори! Бажаного 
досяг. Заступник Тернопільсько-
го міського голови Леонід Бицю-
ра після змагань вручив панові 
Василеві сертифікат Тернопіль-
ського реєстру рекордів.

Після фінішу обмінювалися не 
лише враженнями, а й досвідом. І 
ще одне визначення дали заходу: 
найсмачніше завершення сезо-
ну. Тож зварили понад 100 літрів 
борщу, подбали й про солодощі.  

Ці красуні незабаром створюватимуть людям святковий настрій

У Тернополі зиму зустріли 
босими, у шортах  
і з бігом

Учасникові WinTrail Ternopil-2019 Василеві Шевчуку 
вручили сертифікат про встановлення рекорду

Польські друзі привезли дарунки  
вінницьким дітям

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

СОЛІДАРНІСТЬ. Марша-
лек Свєнтокшиського воєвод-
ства Республіки Польща Ан-
джей Бентковський передав да-
рунки 20 вінницьким дітям і при-
вітав із прийдешніми Новорічни-
ми і Різдвяними святами. Це діти 
загиблих і поранених бійців АТО/
ООС. Улітку цього року вони по-
бували у Польщі, де відпочили та 
ознайомилися з її історичними 
пам’ятками і культурою. А тепер 

польські друзі прибули на Віннич-
чину з вітаннями і дарунками для 
них:  іграшки, солодощі, шкільне 
приладдя, одяг тощо.

Зустріч відбулася в обласному 
молодіжному центрі «Квадрат». 
Представниця маршалека за-
читала лист, адресований голо-
ві облдержадміністрації Владис-
лаву Скальському: «Уже вп’яте в 
межах вінницько-свєнтокшисько-
го співробітництва з великою ра-
дістю ми приймали на своїй зем-
лі дітей учасників АТО/ООС. За-
галом наша міжрегіональна і між-

державна співпраця у найрізно-
манітніших сферах соціально-
економічного життя триває по-
над 60 років. Маємо надію, доро-
гі діти, що ці поїздки надовго за-
лишаться у вашій пам’яті й ва-
ші враження про Свєнтокшиське 
воєводство будуть найкращими. 
Маємо надію, що наші подарунки 
припадуть вам до душі й стануть 
ще одним приємним спомином 
про літні канікули в Польщі», — 
ідеться у листі. Анджей Бентков-
ський сердечно привітав дітей та 
їхні родини з прийдешніми свята-

ми, побажавши миру, щастя, до-
бра і любові. голова облдержад-
міністрації передав щиру подя-
ку панові маршалку за підтрим-
ку, зазначивши, що п’ять років 
поспіль діти загиблих та поране-
них бійців АТО/ООС мають змогу 
їздити на відпочинок до Польщі. 
За цей час понад 120 маленьких 
вінничан відпочили у Свєнток-
шиському воєводстві. діти пре-
зентували гостям смаколики, що 
стало для них приємним сюрпри-
зом, а також зробили спільне фо-
то на згадку.
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