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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

МАКСИМ СТЕПАНОВ:
«Навчальний процес 
відбуватиметься в 
усіх регіонах, окрім 
адміністративно-

територіальних одиниць, 
віднесених до «червоного» 

рівня епіднебезпеки, 
який встановлюють 

на два тижні й потім 
переглядають».

Ушановуючи героїв, 
схиляємо голови 

ДЯКА НИНІ СУЩИХ. Сьогодні в Києві відбудуться заходи з уша-
нування пам’яті загиблих за незалежність, суверенітет і територі-
альну цілісність України. О 10:00 буде оголошено загальнонаціо-
нальну хвилину мовчання: буде зупинено роботу в органах місце-
вого самоврядування, на підприємствах, в установах та організа-
ціях (крім тих, де встановлено безперервний режим роботи), рух 
громадського і приватного транспорту з подаванням відповідних 
звукових сигналів, перервано трансляції радіо- і телепередач.

На Михайлівській площі працюватиме фотовиставка «Іло-
вайськ. Спогади. 2014». Можна буде ознайомитись і з експози-
цією артпроєкту «Жива пам’ять», присвяченого загиблим у ро-
сійсько-українській війні. У Національному військово-історично-
му музеї проведуть тематичні експозиції. У кінотеатрі «Київська 
Русь» демонструватимуть сучасні військово-патріотичні фільми.

Заходи відбудуться у всіх районах столиці. Буде приспущено 
Державний прапор України на спорудах органів влади, держав-
них підприємств, установ і організацій, обмежено трансляції роз-
важальних програм радіо і телебачення.

41 млн грн
перерахувала НСЗУ 682 медичним 
закладам за обстеження раннього 

виявлення онкозахворювань

НІКОЛИ НЕ ЗАБУДЕМО. Саме в День пам’яті захисників України 
вони символізують подвиг, військову звитягу й Життя у всіх 
його виявах 

Обпечені соняхи 
Іловайська

Міністр охорони здоров’я про початок нового 
навчального року й відповідальність керівників 
закладів освіти за дотримання норм безпеки
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ДОКУМЕНТИ

Як заради будівництва 
федеральної траси 
«Таврида» у Криму 
нищать навколишнє 
середовище

КРИМСЬКІ РЕАЛІЇ

Постанова Кабінету 
Міністрів України «Про 
затвердження Порядку 
формування і ведення 
ліцензійного реєстру»
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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

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2020 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

Триває 
передплата 

на II півріччя
2020 року.
Передплату
приймають

усі відділення
поштового 
зв’язку.

Також її можна 
оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

ПАТ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua
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 ПОСТАНОВА 

від 26 серпня 2020 р. № 755 
Київ

Про затвердження Порядку формування і ведення 
ліцензійного реєстру 

Відповідно до абзацу першого частини першої статті 18 Закону України «Про лі-
цензування видів господарської діяльності» Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Затвердити Порядок формування і ведення ліцензійного реєстру, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України 

згідно з переліком, що додається.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 26 серпня 2020 р. № 755
ПОРЯДОК 

формування і ведення ліцензійного реєстру 
1. Цей Порядок визначає організаційні засади формування та ведення ліцензійного 

реєстру, а також перелік відомостей, що містяться в ліцензійному реєстрі.
2. Терміни в цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Законі України 

«Про ліцензування видів господарської діяльності».
3. Ліцензійний реєстр формується та ведеться органом ліцензування в електро-

нній формі окремо за кожним видом господарської діяльності, що підлягає ліцен-
зуванню, з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

4. У ліцензійному реєстрі містяться відомості про:
1) суб’єкта господарювання, якому видано ліцензію:
для юридичної особи — повне найменування, ідентифікаційний код юридичної 

особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (далі — іден-
тифікаційний код), місцезнаходження, номер телефону, електронна адреса;

для фізичної особи — підприємця — прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), 
місцезнаходження (адреса місця проживання, за якою здійснюється зв’язок з фізич-
ною особою — підприємцем), реєстраційний номер облікової картки платника подат-
ків або серія (за наявності), номер паспорта, ким і коли виданий (для фізичних осіб, 
які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від при-
йняття реєстраційного номера облікової картки платника податків), номер телефо-
ну, електронна адреса;

2) вид господарської діяльності або частину виду господарської діяльності, що 
підлягає ліцензуванню і який має право провадити ліцензіат на підставі ліцензії;

3) підставу прийняття, дату прийняття і номер рішення про видачу ліцензії (із за-
значенням найменування, місцезнаходження, ідентифікаційного коду органу ліцен-
зування, який видав ліцензію);

4) строк дії ліцензії (у разі встановлення строку дії ліцензії законом);
5) місце провадження ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає лі-

цензуванню (зокрема дата внесення відомостей про місце провадження виду госпо-
дарської діяльності);

6) матеріально-технічну базу, що використовується ліцензіатом для провадження 
виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню (в разі наявності в ліцензій-
них умовах вимог щодо до такої бази);

7) підставу прийняття, дату прийняття і номер рішення органу ліцензування про 
переоформлення ліцензії;

8) підставу прийняття, дату прийняття і номер рішення органу ліцензування про 
зупинення дії ліцензії повністю або частково (із зазначенням назви частини виду гос-
подарської діяльності, яка зупиняється), дату набрання ним чинності; місце прова-
дження діяльності, в якому зупиняється провадження виду господарської діяльнос-
ті, що підлягає ліцензуванню;

9) строк зупинення дії ліцензії повністю або частково;
10) підставу прийняття, дату прийняття і номер рішення органу ліцензування про 

відновлення дії ліцензії повністю або частково (із зазначенням назви частини виду 
господарської діяльності, яка відновлюється); місце провадження діяльності, в яко-
му відновлюється провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцен-
зуванню;

11) підставу прийняття, дату прийняття і номер рішення органу ліцензування про 
анулювання ліцензії повністю або частково (із зазначенням назви частини виду гос-
подарської діяльності, на провадження якого анулюється ліцензія), дату набрання 
ним чинності; місце провадження діяльності, в якому припиняється провадження ви-
ду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у разі анулювання ліцензії 
частково;

12) підставу прийняття, дату прийняття і номер рішення органу ліцензування що-
до розширення або звуження провадження виду господарської діяльності ліцензіа-
том із зазначенням частини виду господарської діяльності, яку він розширив або зву-
зив; місце провадження діяльності, в якому провадитиметься діяльність у разі роз-
ширення виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, або місце прова-
дження діяльності, в якому припиняється діяльність, у разі звуження виду господар-
ської діяльності ліцензіатом;

13) оскарження ліцензіатом рішення органу ліцензування до суду;
14) рішення суду із зазначенням результату розгляду оскаржуваного рішення ор-

гану ліцензування;
15) визнання ліцензії недійсною у разі скасування ліцензування виду господар-

ської діяльності;
16) рішення суду про визнання ліцензії недійсною (за наявності) із зазначенням 

дати і номера;
17) дату і номер повідомлення спеціально уповноваженого органу з питань ліцен-

зування про прийняття скарги ліцензіатів на дії (бездіяльність) органу ліцензування 
щодо порушення законодавства у сфері ліцензування до розгляду із зазначенням ін-
формації про зупинення рішення органу ліцензування, що оскаржується;

18) дату прийняття і номер рішення органу ліцензування про скасування прийня-
того ним рішення на підставі розпорядження спеціально уповноваженого органу з 
питань ліцензування про розгляд скарги, суду;

19) прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, що внесла запис до ліцензійно-
го реєстру.

Відомості, внесені до ліцензійного реєстру, зберігаються у структурованому ви-
гляді; дані документів зберігаються у зручній для візуального сприйняття формі.

5. Орган ліцензування вносить до ліцензійного реєстру відомості, визначені пунк-
том 4 цього Порядку, на підставі прийнятих рішень, а також інформації, що надхо-
дить до органу ліцензування відповідно до Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності» та ліцензійних умов.

Передача інформації та інших відомостей до ліцензійного реєстру з інших дер-
жавних електронних інформаційних ресурсів або систем органів державної влади 
здійснюється відповідно до Положення про електронну взаємодію державних елек-
тронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 8 вересня 2016 р. № 606 «Деякі питання електронної взаємодії держав-
них електронних інформаційних ресурсів» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 73, 
ст. 2455). Процедура ідентифікації користувача здійснюється шляхом використан-
ня інтегрованої системи електронної ідентифікації відповідно до Положення про ін-
тегровану систему електронної ідентифікації, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 19 червня 2019 р. № 546 (Офіційний вісник України, 2019 р.,  
№ 52, ст. 1790).

Відомості вносяться органом ліцензування в такі строки:
про рішення, прийняті органом ліцензування, крім рішень про залишення заяви 

про отримання ліцензії без розгляду, відмову у видачі ліцензії, — наступного робо-
чого дня після їх прийняття;

про місця провадження ліцензіатом виду господарської діяльності, на який отри-
мано ліцензію (у тому числі дата внесення таких відомостей); про оскарження ліцен-
зіатом рішення органу ліцензування до суду; про рішення суду із зазначенням ре-
зультату розгляду оскаржуваного рішення органу ліцензування — наступного робо-
чого дня після надходження до органу ліцензування таких відомостей;

про повідомлення спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про 
прийняття скарги ліцензіатів та дії (бездіяльність) органу ліцензування щодо пору-
шення законодавства у сфері ліцензування до розгляду із зазначенням інформації 
про зупинення рішення органу ліцензування, що оскаржується, — у день надходжен-
ня такого повідомлення;

про орган ліцензування, який видав ліцензію (найменування, місцезнаходження, 
ідентифікаційний код), — у день внесення до ліцензійного реєстру відомостей що-
до видачі ліцензії.

6. Відомості, що містяться в ліцензійному реєстрі, є відкритими та загальнодос-
тупними (крім реєстраційних номерів облікових карток платників податків та пас-
портних даних).

Програмне забезпечення ліцензійного реєстру забезпечує зберігання відомостей 
про юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців протягом 75 років з дати вне-
сення запису про анулювання ліцензії. Після закінчення 75-річного строку інформа-
ція підлягає знищенню.

Передача відомостей, що містяться в ліцензійному реєстрі, для відображення у ка-
бінеті користувача Єдиного державного веб-порталу електронних послуг здійснюєть-
ся відповідно до Порядку організації електронної інформаційної взаємодії держав-
них електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 10 травня 2018 р. № 357 «Деякі питання організації електронної вза-
ємодії державних електронних інформаційних ресурсів» (Офіційний вісник України, 
2018 р., № 41, ст. 1450).

7. Ліцензійний реєстр розміщується на офіційному веб-сайті органу ліцензування.
8. Перелік посадових осіб органу ліцензування, які мають доступ до ліцензійно-

го реєстру для внесення відомостей, встановлених цим Порядком, визначається ор-
ганом ліцензування.

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 26 серпня 2020 р. № 755
ПЕРЕЛІК 

постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2000 р.  № 1658 «Про за-

твердження Порядку формування, ведення і користування відомостями ліцензійного 
реєстру та подання їх до Єдиного ліцензійного реєстру» (Офіційний вісник України, 
2000 р., № 45, ст. 1937).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 травня 2009 р. № 496 «Про внесен-
ня змін до Порядку формування, ведення і користування відомостями ліцензійного ре-
єстру та подання їх до Єдиного ліцензійного реєстру» (Офіційний вісник України, 2009 
р., № 39, ст. 1297).

3. Пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. № 816 «Де-
які питання Державної реєстраційної служби» (Офіційний вісник України, 2011 р.,  
№ 59, ст. 2356).

4. Пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України щодо діяль-
ності Державної служби з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2012 р. № 1107 
(Офіційний вісник України, 2012 р., № 92, ст. 3730).

5. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 553 (Офіційний вісник 
України, 2016 р., № 68, ст. 2301).

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 26 серпня 2020 р. № 760 
Київ

Про внесення змін до деяких актів  
Кабінету Міністрів України 

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються. 

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 26 серпня 2020 р. № 760

ЗМІНИ, 
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. У пункті 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 р. № 338 
«Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичай-
ної ситуації» — із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 17 
червня 2020 р. № 500 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 52, ст. 1626) і від 22 лип-
ня 2020 р. № 641 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 63, ст. 2029), слово «серпня» 
замінити словом «жовтня».

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 «Про встанов-
лення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із 
значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронаві-
русом SARS-CoV-2» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 63, ст. 2029) — із змінами, 
внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2020 р. № 712 і від 
27 серпня 2020 р. № 757:

1) у пункті 1 цифри і слово «31 серпня» замінити цифрами і словом  «31 жовтня»;
2) пункт 11 доповнити підпунктом 3 такого змісту:
«3) проведення концертів (крім тих, які проводяться закладами культури, для яких 

концертна діяльність протягом останнього року є основним видом діяльності), диско-
тек, робота розважальних закладів (нічних клубів), діяльність закладів громадського 
харчування із організацією дозвілля (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, ка-
фетеріїв, буфетів тощо).»;

3) у пункті 12:
підпункт 3 викласти в такій редакції:
«3) роботу після 24-ї та до 7-ї години суб’єктів господарювання з надання послуг 

громадського харчування без організації дозвілля (ресторанів, кафе, барів, закусоч-
них, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо), крім діяльності з надання послуг громадсько-
го харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос.»;

підпункт 4 виключити;
4) пункт 20 після абзацу тринадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«5) особи з підтвердженим діагнозом COVID-19, виписані із закладу охорони 

здоров’я, до моменту одужання відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони 
здоров’я.».

У зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий — сімнадцятий вважати відповідно абзацами 
п’ятнадцятим — вісімнадцятим;

5) у підпункті 1 пункту 37:
абзац шостий після слів «Національній гвардії» доповнити словами «, органам міс-

цевого самоврядування»;
абзац сьомий після слів і цифр «з підтвердженим випадком COVID-19» доповни-

ти словами «, серії та номера паспорта громадянина України для виїзду за кордон»;
6) абзац другий пункту 38 після слів «Національної служби здоров’я» доповнити 

словами «, органів місцевого самоврядування».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 10 серпня 2020 р. № 980-р 
Київ

Про призначення Коваленка Т. В. заступником 
Міністра з питань стратегічних галузей 

промисловості України з питань цифрового розвитку, 
цифрових трансформацій і цифровізації   

Призначити Коваленка Тараса Васильовича заступником Міністра з питань стра-
тегічних галузей промисловості України з питань цифрового розвитку, цифрових 
трансформацій і цифровізації.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 10 серпня 2020 р. № 981-р 
Київ

Про призначення Петровського Ю. О. заступником 
Міністра з питань стратегічних галузей 

промисловості України з питань  
європейської інтеграції 

Призначити Петровського Юрія Олександровича заступником Міністра з питань 
стратегічних галузей промисловості України з питань європейської інтеграції.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ОГОЛОШЕННЯ

Розцінки вартості однієї секунди ефірного часу на всіх 
теле- та радіо каналах ПАТ «НСТУ» для розміщення  

матеріалів передвиборної агітації кандидатів  
у депутати місцевих рад та сільських, селищних, міських 

голів за рахунок коштів виборчих фондів кандидатів,  
партій (організацій партій) під час проведення місцевих 

виборів, які відбудуться 25 жовтня 2020 року 

Теле- та радіоканали ПАТ «НСТУ»

Розцінки  
за  

1 секунду, 
грн з ПДВ

ТБ
«UɅ: ПЕРШИЙ» у часовому проміжку 06:00 – 18:00 40,00
«UɅ: ПЕРШИЙ» у часовому проміжку 18:00 – 24:00 100,00
«UɅ: ПЕРШИЙ» у часовому проміжку 00:00 – 06:00 20,00
«UɅ: КУЛЬТУРА» у часовому проміжку 06:00 – 18:00 15,00
«UɅ: КУЛЬТУРА» у часовому проміжку 18:00 – 24:00 30,00
«UɅ: КУЛЬТУРА» у часовому проміжку 00:00 – 06:00 10,00
«UɅ: КРИМ» 15,00
Регіональні телеканали:
«UɅ: ВІННИЦЯ», «UɅ: ВОЛИНЬ», «UɅ: ДНІПРО», 
«UɅ: ЖИТОМИР», «UɅ: КИЇВ», «UɅ: КРОПИВНИЦЬКИЙ»,
«UɅ: ЗАКАРПАТТЯ», «UɅ: ЗАПОРІЖЖЯ»,   «UɅ: КАРПАТИ»,        
«UɅ: МИКОЛАЇВ», «UɅ: ЛЬВІВ», «UɅ: ПОЛТАВА», «UɅ: ОДЕСА»,   
«UɅ: ТЕРНОПІЛЬ», «UɅ: РІВНЕ», «UɅ: СУМИ», «UɅ: ПОДІЛЛЯ»,                   
«UɅ: ХАРКІВ», «UɅ: ХЕРСОН», «UɅ: ЧЕРНІГІВ», «UɅ: ЧЕРКАСИ», 
«UɅ: БУКОВИНА», «UɅ: ДОНБАС»  — одночасне розміщення на 
всіх регіональних телеканалах

80,00

Регіональні телеканали: 
розміщення окремо на кожному регіональному телеканалі

15,00

РАДІО
«УКРАЇНСЬКЕ РАДІО» у часовому проміжку 06:00 – 11:00 80,00
«УКРАЇНСЬКЕ РАДІО» у часовому проміжку 11:00 – 14:00 60,00
«УКРАЇНСЬКЕ РАДІО» у часовому проміжку 14:00 – 21:00 50,00
«УКРАЇНСЬКЕ РАДІО» у часовому проміжку 21:00 – 06:00 20,00
«Радіо «Промінь»  у часовому проміжку 07:00 – 11:00 35,00
«Радіо «Промінь»  у часовому проміжку 11:00 – 21:00 25,00
«Радіо «Промінь» у часовому проміжку 21:00 – 07:00 10,00
«Радіо «Культура» у часовому проміжку 07:00 – 11:00 35,00
«Радіо «Культура» у часовому проміжку 11:00 – 21:00 25,00
«Радіо «Культура» у часовому проміжку 21:00 – 07:00 10,00

Регіональні врізки мовлення «УКРАЇНСЬКЕ РАДІО»
Місто Вінниця та Вінницька область 10,00
Місто Луцьк та Волинська область 10,00
Місто Дніпро та Дніпропетровська область 14,00
Місто Житомир та Житомирська область 10,00
Місто Ужгород та Закарпатська область 10,00
Місто Запоріжжя та Запорізька область 10,00
Місто Івано-Франківськ та Івано-Франківська область 10,00
Місто Київ та Київська область 20,00
Місто Кропивницький та Кіровоградська область 10,00
Місто Львів та Львівська область 14,00
Місто Миколаїв та Миколаївська область 10,00
Місто Одеса та Одеська область 14,00
Місто Полтава та Полтавська область 10,00
Місто Рівне та Рівненська область 10,00
Місто Суми та Сумська область 10,00
Місто Тернопіль та Тернопільська область 10,00
Місто Харків та Харківська область 14,00
Місто Херсон та Херсонська область 10,00
Місто Хмельницький та Хмельницька область 10,00
Місто Черкаси та Черкаська область 10,00
Місто Чернівці та Чернівецька область 10,00
Місто Чернігів та Чернігівська область 10,00
Регіональні рекламні блоки (місто Київ та Київська область)
«Радіо «Промінь» 12,00
«Радіо «Культура» 10,00

Регіональні радіо
«Голос Донбасу» 12,00
«Радіо «Пульс» 12,00
Радіо «Тиса FM» 10,00

Розцінки вартості однієї секунди ефірного часу  
для розміщення матеріалів передвиборної агітації  

кандидатів у народні депутати України в ефірі  
регіонального телеканалу ПАТ «НСТУ» під логотипом  

«UA: Чернігів» та у врізках мовлення радіоканалу  
«Українське радіо» на території м. Чернігова  

та Чернігівської області за рахунок коштів виборчих  
фондів кандидатів, під час проведення проміжних  

виборів в одномандатному виборчому окрузі № 208  
(Чернігівська область),  

які відбудуться 25 жовтня 2020 року

Регіональні телерадіоканали
ПАТ «НСТУ»

Розцінки за  
1 секунду, грн з ПДВ

ТБ Радіо

«UA: ЧЕРНІГІВ», врізки мовлення «УКРАЇНСЬКЕ 
РАДІО» у м. Чернігів та Чернігівській обл.

4,79 1,27

ПОВІДОМЛЕННЯ 
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ

Центральна виборча комісія повідомляє, що в одномандатному вибор-

чому окрузі № 208 проводитимуться проміжні вибори народного депутата 

України 25 жовтня 2020 року.

Центр — місто Бахмач. 

Межі: Бахмацький, Борзнянський, Куликівський, Менський, Та-

лалаївський райони, частина Ічнянського району (виборчі дільниці 

№ 740197 — 740201, 740204, 740208, 740209, 740215, 740218, 740221, 

740225, 740228, 740231, 740232, 740235, 740236, 740239, 740240).

ЦВК ІНФОРМУЄ



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua10 

ОГОЛОШЕННЯ

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

АТ «УКРСИББАНК» (надалі — Банк) повідомляє про внесення до 
Правил (договірних умов) обслуговування суб’єктів господарювання, 
відокремлених підрозділів юридичних осіб, самозайнятих осіб, пред-
ставництв — клієнтів АТ «УКРСИББАНК» (зі змінами) (далі — Прави-
ла), які розміщені для ознайомлення на сайті www.my.ukrsibbank.com 
та на інформаційних стендах у приміщеннях установ Банку, та опублі-
ковані в газеті «Урядовий кур’єр» № 102 від 01.06.2018, з усіма наступ-
ними змінами та доповненнями, наступних змін, а саме:

1. Викласти назву Правил у новій редакції, а саме:
«Правила (договірні умови) обслуговування суб’єктів господарю-

вання, відокремлених підрозділів юридичних осіб, осіб, що провадять 
незалежну професійну діяльність, представництв — клієнтів АТ «УК-
РСИББАНК»

(зі змінами);
2. Викласти перший абзац преамбули Правил у наступній редакції:
«Ці «Правила (договірні умови) обслуговування суб’єктів господа-

рювання, відокремлених підрозділів юридичних осіб, осіб, що про-
вадять незалежну професійну діяльність, представництв — клієнтів  
АТ «УКРСИББАНК» (за текстом іменуються — Правила) є пропозицією 
до укладення договору на умовах, що встановлені Банком, і застосо-
вуються для врегулювання відносин за укладеними між Банком та Клі-
єнтами Договорами:»

3. Викласти абзац п’ятий преамбули Правил в наступній редакції:
«Ці Правила встановлюють умови обслуговування для суб’єктів гос-

подарювання, відокремлених підрозділів юридичних осіб, осіб, що про-
вадять незалежну професійну діяльність, представництв — клієнтів  
АТ «УКРСИББАНК»  щодо:»

4. Викласти термін «Відкритий ключ» Розділу Правил «ТЕРМІНИ, ЩО 
ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ПРАВИЛАХ» у наступній редакції:

««Відкритий ключ» — відкритий ключ у значенні Закону «Про елек-
тронні довірчі послуги»»;  

3. Викласти термін «КЕП» Розділу Правил «ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИС-
ТОВУЮТЬСЯ В ПРАВИЛАХ» у наступній редакції:

«КЕП» — кваліфікований електронний  підпис у значенні Зако-
ну «Про електронні довірчі послуги». КЕП є обов’язковим реквізитом 
електронного документа, який використовується для ідентифікації ав-
тора та/або підписувача електронного документа іншими суб’єктами 
електронного документообігу. Накладанням КЕП завершується ство-
рення електронного документа;

4. Викласти термін «Клієнт» Розділу Правил «ТЕРМІНИ, ЩО ВИКО-
РИСТОВУЮТЬСЯ В ПРАВИЛАХ» у наступній редакції:

««Клієнт» — як резидент, так і нерезидент України - суб’єкт господа-
рювання, відокремлений підрозділ юридичної особи, особа, що прова-
дить незалежну професійну діяльність, особи, які діють на підставі до-
говору про спільну діяльність без створення юридичної особи, пред-
ставництво (постійне, офіційне), що уклали Договір з Банком.» 

5. Замінити визначення терміну «МВРУ» Розділу Правил «ТЕРМІНИ, 
ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ПРАВИЛАХ» на визначення терміну «ВРУ» 
наступного значення:

««ВРУ» — валютний ринок України;»
6. Доповнити Розділ Правил «ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В 

ПРАВИЛАХ» терміном «Особистий ключ» наступного значення:
«Особистий ключ» — особистий ключ у значенні Закону «Про елек-

тронні довірчі послуги».  
7. Виключити з Розділу Правил «ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬ-

СЯ В ПРАВИЛАХ» термін «Таємний (особистий) ключ»;
8. Викласти перший абзац п. 2.2.4. Правил в наступній редакції:
«2.2.4. При зарахуванні грошових коштів на Рахунок за Розрахунко-

вими документами Банк перевіряє відповідність номера Рахунка і коду 
Клієнта згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організа-
цій України / реєстраційним (обліковим) номером платника податків / 
реєстраційним номером облікової картки платника податків — фізич-
ної особи (серії та номера паспорта, якщо фізична особа відмовилася 
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника подат-
ків та має відмітку в паспорті) або реєстраційного (облікового) номе-
ра платника податку, що присвоюється контролюючими органами Клі-
єнтам — юридичним особам — нерезидентам та їх представництвам в 
Україні, а якщо кошти зараховуються в іноземній валюті — Банк додат-
ково перевіряє найменування Клієнта та призначення платежу, та зара-
ховує грошові кошти на Рахунок, лише якщо ці реквізити збігаються. У 
разі їх невідповідності, Банк затримує суму переказу на строк, визначе-
ний Законодавством для встановлення належного отримувача та/або 
призначення платежу.»

9. Викласти пп. г) п.2.3. Правил в наступній редакції: 
«г) якщо Клієнт не надав необхідні Банку документи та/або інфор-

мацію щодо суті фінансової операції та/або встановлення осіб, які при-
ймають учать в її здійсненні та/або контрактів та інших документів, що 
свідчать про наявність підстав/зобов’язань для здійснення валютної 
операції у випадках та у порядку, передбачених Законодавством та/або 
внутрішніми нормативними актами Банку ; та/або»

10. Викласти перший абзац п. 2.4. Правил у наступній редакції:
«2.4. Виписки.
Банк щоденно формує Виписку за умови наявності руху грошових 

коштів на відповідному Рахунку. Виписка у паперовій формі надаєть-
ся Клієнту за першою його вимогою, але не раніше наступного робо-
чого дня за днем проведення операцій за Рахунком. Виписка може бу-
ти надана особам, зазначеним у переліку осіб, які відповідно до Зако-
нодавства мають право розпоряджатися Рахунком Клієнта та підпису-
вати розрахункові документи, або уповноваженій особі Клієнта на під-
ставі довіреності.»

11. Викласти п. 3.1.2. Правил у наступній редакції:
«3.1.2. Клієнт оплачує Банку Разові комісії у момент надання послу-

ги (проведення операції), та Періодичні комісії — у день нарахування 
цих комісій згідно з Тарифами Банку та Договором. 

У разі недостатності грошових коштів на Рахунку(-ах) для оплати 
Періодичної комісії Клієнт повинен забезпечити її сплату протягом 7 
(семи) календарних днів з дня її нарахування згідно з умовами Дого-
вору.» 

12. Доповнити Правила Розділом 4 «ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕ-
РАЦІЙ З КУПІВЛІ/ПРОДАЖУ/ОБМІНУ БЕЗГОТІВКОВОЇ ВАЛЮТИ «на-
ступної редакції з відповідною наступною зміною нумерації розділів та 
пунктів Правил:

«Розділ 4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З КУПІВЛІ/ПРОДАЖУ/
ОБМІНУ БЕЗГОТІВКОВОЇ ВАЛЮТИ

4.1. Банк має право надавати Клієнту послуги з купівлі/продажу/об-
міну безготівкової валюти (надалі в цьому Розділі Правил — Послуги). 
Послуги надаються з урахуванням вимог Законодавства, а також тех-
нічних можливостей Банку та особливостей реалізації процесів в Бан-
ку.

Обов’язковий продаж безготівкової валюти здійснюється в поряд-
ку, встановленому Законодавством та за умови, якщо це передбаче-

но Законодавством, та в розумінні цього Розділу Правил не належить 
до Послуг.

Клієнт доручає Банку у випадках, встановлених Законодавством, 
здійснити продаж купленої Банком за дорученням Клієнта іноземної 
валюти, що не була переказана за призначенням у строк, встановле-
ний законодавством.

4.2. Послуги з купівлі/продажу/обміну безготівкової валюти нада-
ються Клієнту за наявності у Клієнта відкритих поточних рахунків у від-
повідних валютах, необхідних для надання Послуги (для списання ко-
штів, для проведення операції та для зарахування коштів за результа-
том операції).

4.3. З метою отримання Послуги Клієнт подає в Банк заяву на ку-
півлю/продаж/обмін безготівкової валюти за формою, встановленою 
Банком, яка має містити наступні обов’язкові реквізити:

- Відомості про Клієнта,
- Назва Банку,
-  Рахунок, з якого кошти у відповідній валюті списуються для купів-

лі/продажу/обміну безготівкової валюти,
-  Рахунок, на який зараховуються кошти у відповідній валюті після 

купівлі/продажу/обміну безготівкової валюти,
- Сума у валюті, яку Клієнт бажає купити/продати/обміняти,
-  Дата проведення операції,
- Мета купівлі/продажу/обміну безготівкової валюти,
-  Інформація щодо документів, на підставі яких здійснюється купів-

ля коштів в іноземній валюті,
- Курс купівлі/продажу/обміну безготівкової валюти.
Заяви на валютообмінні операції подаються:
-  на купівлю валюти  - не пізніше 10:00 дати купівлі безготівкової ва-

люти, зазначеної в такій заяві;
-  на продаж валюти — не пізніше 11:30 дати продажу безготівкової 

валюти, зазначеної в такій заяві;
-  на обмін іноземної валюти — не пізніше 15:00 дати обміну, зазна-

ченої в такій заяві.
4.4. Курс купівлі/продажу/обміну валют визначається на підставі за-

яви Клієнта на валютообмінну операцію. Клієнт має право у заяві на ва-
лютообмінну операцію зазначити спосіб визначення курсу (за курсом, 
зазначеним Клієнтом у заяві, або за курсом Банку).

4.5. Про виконання заяви на валютообмінну операцію Банк повідо-
мляє Клієнта шляхом:

- передачі Клієнту його екземпляра заяви на валютообмінну опера-
цію з відміткою про виконання, якщо така заява була подана в паперо-
вому вигляді, або

- зміни в СДО статусу заяви на валютообмінну операцію на статус 
«виконано», якщо така заява була подана Клієнтом через СДО.  

4.6. У випадках, передбачених Законодавством та внутрішніми нор-
мативними документами Банку до заяви про купівлю/обмін безготівко-
вої іноземної валюти Клієнт додатково подає підтверджуючі докумен-
ти, що свідчать про наявність підстав/зобов’язань/мети для проведен-
ня операції з купівлі/обміну безготівкової іноземної валюти. Перелік та 
зміст підтверджуючих документів встановлюється відповідно до Зако-
нодавства та вимог Банку.

4.7. Заява на купівлю/продаж/обмін безготівкової валюти та під-
тверджуючі документи (за необхідності) можуть надаватися в Банк в 
електронній формі засобами СДО або в паперовій формі відповідно 
до умов Договору.  

У разі подання заяви на купівлю/продаж/обмін безготівкової валю-
ти та підтверджуючих  документів (за необхідності) в електронній фор-
мі документи повинні містити відповідний КЕП уповноваженої особи 
Клієнта.

4.8. Після проведення операції з купівлі/продажу/обміну безготівко-
вої валюти Банк зараховує куплену/обміняну  валюту на відповідний 
рахунок, вказаний в заяві на купівлю/продаж/обмін безготівкової ва-
люти.

4.9. Виконана заява на купівлю/продаж/обмін безготівкової валюти 
зберігається в електронній формі в СДО.

4.10. Клієнт має право відкликати з Банку заяву на купівлю/продаж/
обмін безготівкової валюти до моменту її виконання Банком у порядку, 
встановленому Законодавством.

4.11. Банк має право відмовити у виконанні заяви на купівлю/про-
даж/обмін безготівкової валюти у наступних випадках:

- за наявності порушення Клієнтом будь-якої умови Договору або ін-
шого договору, укладеного між Сторонами;

- недостатності коштів на рахунку Клієнта для здійснення операції; 
- відсутність або неналежність, на думку Банку,  підтверджуючих до-

кументів;
- недоступність запитуваної валюти; 
- за відсутності пропозицій купівлі/продажу/обміну безготівкової ва-

люти за курсом, вказаним Клієнтом у відповідній заяві;
- якщо заява оформлена або подана неналежним чином або подана 

пізніше часу, визначеного Договором;
- наявності по відношенню до рахунків Клієнта, які використовують-

ся для надання Послуги, або до прав Клієнта щодо розпорядження та-
кими рахунками будь-яких обмежень; 

- у разі, якщо надання Послуги порушує або може призвести, на 
думку Банку, до порушення Законодавства або Законодавства з прин-
ципом екстратеріторіальності.

4.12. У разі відмови у виконанні заяви на купівлю/продаж/обмін без-
готівкової валюти Банк повідомляє про це Клієнта засобами СДО.»

12. Викласти п. 5.3. — 5.12. Правил в наступній редакції:
5.3.  «Для підключення та використання СДО Клієнт має здійснити 

первинну реєстрацію в СДО згідно з Інструкціями та забезпечи-
ти отримання його уповноваженими особами Особистих клю-
чів та надати Банку відповідні документи для надання повнова-
жень та прав доступів на уповноважених осіб, якщо інший поря-
док не передбачено Інструкціями та за умови, що такий порядок 
не суперечить Законодавству. З дати підписання Банком доку-
ментів для надання повноважень та прав доступів на уповнова-
жених осіб Договір набирає чинності в частині умов обслугову-
вання СДО та в частині роботи з Електронними документами. 

5.4. Здійсненням дій щодо підключення до СДО Клієнт підтверджує:
–  що Відкритий ключ Клієнта, вказаний у наданих Банку і засвідче-

них підписом уповноваженої особи Клієнта Сертифікатах відкри-
тих ключів Клієнта, належить Клієнту або уповноваженій особі Клі-
єнта, та

–  що до початку роботи в СДО він особисто ознайомився з Інструк-
ціями і зобов’язується їх виконувати;

–  що він визнає достатнім метод захисту Електронних документів 
з використанням криптографічних засобів, зокрема КЕП, що на-
кладається на розрахунковий Електронний документ за допомо-
гою СДО.

5.5.  Банк має право вносити зміни до Інструкцій. У випадку внесен-
ня змін, Банк розміщує відповідне повідомлення та Інструкцію (з 
урахуванням змін) на сайті Банку. Користування Клієнтом СДО 
після внесення змін до Інструкцій вважається згодою Клієнта 
щодо продовження обслуговування за Договором з урахуван-
ням внесених змін до Інструкцій. 

5.6.  Розрахункові документи, заяви Клієнта, інші Електронні доку-
менти, що направляються Клієнтом у Банк із використанням 
СДО, повинні:

–  містити усі обов’язкові реквізити, що визначені вимогами Зако-
нодавства; та

–  містити КЕП уповноважених осіб Клієнта згідно з документами, на-
даними Клієнтом Банку відповідно до умов Договору; та

–  бути сформовані та/або подані та/або підтверджені Додаткови-
ми засобами захисту, якщо їх використання передбачено умова-
ми Договору. 

Розрахункові та інші Електронні документи Банком не розглядають-
ся та в обробку не приймаються, якщо:

–  на такі документи не накладено необхідну кількість КЕП Клієнта, 
або 

– КЕП не вірна, або 
–  є підозра щодо компрометації ключової інформації, або 
–  такі документи сформовані/подані без використання Додаткових 

засобів захисту або вони не підтверджені Додатковими засобами 
захисту, якщо це передбачено умовами Договору.

5.7.  Розрахункові та інші Електронні документи, на які не накладено 
необхідну кількість КЕП Клієнта, або КЕП не вірна, чи є підозра 
щодо компрометації ключової інформації, Банком не розгляда-
ються та в обробку не приймаються.

5.8.  Клієнту не дозволяється формувати Електронні розрахункові 
документи на підставі розрахункових документів, що мають до-
датки (реєстри чеків, реєстри документів по акредитиву та ін.), а 
також формувати Електронні розрахункові документи на підста-
ві платіжних вимог. Зазначені документи повинні надаватися до 
Банку на паперових носіях.

5.9.  Для забезпечення конфіденційності інформації, що пересила-
ється за допомогою СДО та яка у відповідності до Законодав-
ства є конфіденційною або такою, що містить банківську таєм-
ницю, така інформація повинна пересилатись в захищеному ви-
гляді (з використанням криптографічних або інших засобів за-
хисту інформації, що відповідають вимогам Законодавства). 
Клієнт погоджується з тим, що деяка фінансова та інша кон-
фіденційна інформація, яка передається з використанням СДО 
та не містить банківської таємниці та/або не дозволяє іденти-
фікувати Клієнта, може передаватись незахищеними каналами 
зв’язку, на що Клієнт надає дозвіл Банку, який підтверджуєть-
ся підписом під відповідним Договором, що був укладений між 
Клієнтом та Банком.

5.10.  Сторони домовились, що Електронний документ (в тому чис-
лі розрахунковий), який передається СДО та підписаний КЕП 
уповноважених осіб Клієнта, підтверджений/захищений інши-
ми Додатковими засобами захисту, якщо такі використовують-
ся згідно з Договором, та наданий Клієнтом Банку на підставі 
Договору, є рівним за юридичною силою документу на папе-
ровому носії (в тому числі розрахунковому), підписаному влас-
норучним підписом Клієнта (його уповноваженими особами). 
Електронні документи без КЕП Клієнта не мають юридичної си-
ли, Банком не розглядаються і не приймаються.

5.11.  Відповідальність за достовірність інформації, що міститься в 
Електронному документі, несе особа, яка підписала цей до-
кумент своїм КЕП, при цьому Сторони визнають, що підробка 
КЕП Клієнта (його уповноваженої особи)  неможлива без знан-
ня інформації про Особистий ключ.

5.12.  Сторони визнають достатнім для ідентифікації Клієнта (йо-
го уповноваженої особи) та підтвердження цілісності даних в 
електронній формі засіб КЕП, який використовується в СДО 
при передачі Електронних документів від Клієнта у Банк з ви-
користанням засобів, сертифікованих ДСТСЗІ СБУ або його 
правонаступників у галузі ліцензування криптографічної діяль-
ності.»

13. Доповнити Правила Розділом 6 «ОСОБЛИВОСТІ ОБСЛУГОВУ-
ВАННЯ ПОТОЧНИХ РАХУНКІВ КЛІЄНТІВ — СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮ-
ВАННЯ — НЕРЕЗИДЕНТІВ» наступної редакції з відповідною наступ-
ною зміною нумерації розділів та пунктів Правил:

Розділ 6. ОСОБЛИВОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОТОЧНИХ РАХУНКІВ 
КЛІЄНТІВ — СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ — НЕРЕЗИДЕНТІВ 

6.1. Положення цих Правил застосовуються для врегулювання від-
носин Банку та Клієнтів — суб’єктів господарювання-нерезидентів в 
частині:

- відкриття, обслуговування, закриття поточних (крім інвестиційних) 
Рахунків, в тому числі щодо здійснення операцій з купівлі/продажу/об-
міну безготівкової валюти, та

- обслуговування Продуктів в системі дистанційного обслуговуван-
ня,  

з урахуванням особливостей, що встановлені положеннями цього 
Розділу Правил. 

6.2. В рамках цього Договору Клієнтам — суб’єктам господарюван-
ня-нерезидентам не надаються послуги з видачі та/або внесення гро-
шових коштів у готівковій формі (здавання готівкової виручки) з/на 
поточний(-і) Рахунок(-ки), з кредитування, в тому числі кредитуван-
ня Рахунку(-ів), тобто надання Овердрафтів, не обслуговуються опе-
рації із застосуванням розрахункових чеків, не надаються/не відкри-
ваються, не обслуговуються Документарні операції та не здійснюєть-
ся договірне списання відповідно до Розділу 11 «Договірне списання» 
цих Правил.

6.3. Банк з метою забезпечення функцій агента валютного нагля-
ду за операціями Клієнта — суб’єкта господарювання — нерезидента 
зобов’язаний попередньо зарахувати кошти, що надходять цьому Клі-
єнту, на розподільчий рахунок (крім коштів, одержаних за операціями 
з торгівлі іноземною валютою на валютному ринку України, переказа-
них з інших власних рахунків цього Клієнта, у вигляді процентів, нара-
хованих за залишком коштів на Рахунку Клієнта).

Банк має право обліковувати кошти, що надійшли на користь Клі-
єнта — суб’єкта господарювання-нерезидента, на розподільчому ра-
хунку протягом строку, встановленого Законодавством для з’ясування 
відповідності операції цього Клієнта вимогам Законодавства. Кошти, 
що надійшли на користь Клієнта — суб’єкта господарювання-нерези-
дента, перераховуються Банком з розподільчого рахунку на Рахунок 
цього Клієнта за умови наявності в Банку документів (інформації), що 
підтверджують відповідність операції цього Клієнта вимогам Законо-
давства.

6.4. Банк з метою виконання функцій податкового агента має пра-
во у випадках та у порядку, передбачених податковим законодавством 
України, при виплаті доходів на користь Клієнтів — суб’єктів госпо-
дарювання-нерезидентів утримувати з сум доходів, виплачуваних Бан-
ком на користь таких Клієнтів, податок на доходи з джерелом їх похо-
дження з України» 

14. Викласти п. 8.1.2.1. Правил в наступній редакції:
«8.1.2.1. З метою отримання Траншу Клієнт надає Банку Заяву на 

видачу Траншу, в якій зазначає бажану суму Траншу, дату його отри-
мання та попередньо погоджений з Банком строк погашення Траншу 
(якщо такий строк не встановлено в Договорі). Заява на видачу Тран-
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шу подається не пізніше, ніж о 17:00 (за київським часом) у Дату на-
дання Траншу:

–  на паперовому носії в двох примірниках, підписаних Клієнтом (його 
уповноваженою особою) за адресою для листування, зазначеною у 
Кредитному договору;

–  якщо Кредитний договір передбачає можливість подання Заяв на 
видачу Траншів в електронній формі, то така Заява на видачу Тран-
шу повинна бути підписана КЕП Клієнта.»

15. Викласти третій абзац п. 8.1.2.4. у наступній редакції:
« - якщо Кредитний договір передбачає можливість подання Заяв на 

пролонгацію Траншів в електронній формі, то така Заява на пролонга-
цію Траншу повинна бути підписана КЕП Клієнта.»

16. Викласти п. 9.1.4. Правил у наступній редакції:
«9.1.4.  Якщо гарантія надається Банком в електронній формі, то  

вона засвідчується накладеним КЕП уповноваженої осо-
би Банку, що скріплений електронною печаткою Банку (на-
далі — «КЕП печатки Банку»). Накладення КЕП уповноваже-
ної особи Банку та КЕП печатки Банку на гарантію здійсню-
ється Банком за допомогою програмного комплексу користу- 
вача центру сертифікації ключів «ІІТ Користувач ЦСК-1»  
АТ «УКРСИББАНК». 

При цьому, укладення Договору свідчить, що Клієнт визнає достат-
нім для підтвердження походження, в тому числі  ідентифікації підпису-
вача, та цілісності даних в електронній формі метод захисту інформа-
ції, викладеної у гарантії, за допомогою надійних засобів КЕП, що вико-
ристовуються при засвідченні гарантії, наданої в електронній формі.»

17. Викласти п. 10.1.4., п. 10.1.5. Правил в наступній редакції:
«10.1.4. Вимагати від Клієнта надати повну інформацію про експорт-

ні, імпортні, лізингові та інші валютні  операції, розрахунки за якими 
здійснюються через Рахунок(-ки) в Банку, а також вимагати звітність, 
передбачену нормативними актами НБУ (за залученими від нерезиден-
та грошовими коштами, тощо) відповідно до вимог Законодавства, для 
виконання Банком функції агента валютного нагляду та інші докумен-
та та/або відомості.

10.1.5. Списувати грошові кошти з Рахунку(-ів) за дорученням Клієн-
та (у тому числі, шляхом договірного списання) та/або на підставі пла-
тіжних вимог стягувачів у порядку та випадках, передбачених Законо-
давством та/або умовами Договору.

При цьому, у випадку списання грошових коштів на підставі платіж-
них вимог стягувачів, в разі необхідності здійснення купівлі, продажу 
валюти та/або конвертації наявних грошових коштів з однієї валюти в 
іншу, сплата необхідних комісій за проведення відповідних платежів  на 
день здійснення платежу відшкодовуються за рахунок Клієнта.»

18. Викласти п. 10.1.10, п.10.1.11. Правил в наступній редакції:
10.1.10. «Відкликати/тимчасово заблоковувати Cертифікат Відкри-

того ключа Клієнта, в разі порушення Клієнтом правил використання/
зберігання ключової інформації або наявності інформації про компро-
метацію Особистих ключів.

10.1.11. У випадку непогашення будь-якої заборгованості за Овер-
драфтом та/або Кредитом у встановлені Договорами терміни/строки 
видавати наказ про примусову оплату боргу за Договором відповідно 
до Законодавства.»

19. Викласти п. 10.4.5. та п. 10.4.6. Правил у наступній редакції:
«10.4.5. Письмово повідомити Банк про зміну адреси місцезнахо-

дження та/або фактичної адреси, номерів телефонів, змінах у складі 
виконавчого(их) органу(ів), щодо інших змін у відомостях про Клієнта в 
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підпри-
ємців та громадських формувань, а щодо Клієнта-нерезидента — у ві-
домостях про Клієнта, що містяться в торговельному, банківському або 
судовому реєстрі / реєстраційному посвідченні місцевого органу влади 
іноземної держави про реєстрацію Клієнта — нерезидента відповідно 
до законодавства країни місцезнаходження Клієнта — нерезидента, за-
свідчених в установленому законодавством України порядку, в триден-
ний строк з моменту проведення таких змін і в той же строк надати змі-
ни в статутні документи Клієнта і зміни в документи, що регламентують 
повноваження членів виконавчого органа Клієнта.

10.4.6. Надавати необхідні документи та/або іншу інформацію для 
здійснення Банком функцій агента валютного нагляду відповідно до 
Законодавства не пізніше, ніж протягом 3 (трьох) календарних днів з 
дня отримання вимоги від Банку.»

20. Викласти п.10.4.10 Правил у наступній редакції:
«10.4.10. Забезпечити збереження Особистого ключа Клієнта на зо-

внішньому носії та паролів доступу до СДО таким чином, щоб виключи-
ти їх використання неуповноваженими на це особами.»

21. Викласти п. 10.5.7.2. Правил в наступній редакції:
«10.5.7.2. Негайно повідомляти (рекомендованим листом з повідо-

мленням про вручення) Банк про претензії третіх осіб та/або судові спо-
ри з третіми особами стосовно предмета застави.» 

22. Викласти абзац перший та другий п. 14.2. Правил в наступній ре-
дакції:

«14.2. Підписанням  Договору Клієнт підтверджує:
-  Клієнт є компанією або фізичною особою-підприємцем, або осо-

бою, що провадить незалежну професійну діяльність, що належ-
ним чином заснована/зареєстрована та діє відповідно до Законо-
давства та/або законодавства країни реєстрації, а також володіє 
всіма необхідними документами (ліцензії, дозволи тощо), що не-
обхідні для укладення та виконання Договору (і Контрактів, якщо 
з ним укладено Договір про здійснення Документарної операції) та 
для здійснення ним своєї діяльності, та володіє своїми активами на 
законних підставах;»

23. Викласти абзац десятий п.14.2. Правил в наступній редакції:
«- немає жодної підстави для ліквідації Клієнта з передбачених Зако-

нодавством/законодавством країни реєстрації підстав,»
24. Викласти перший абзац п.16.2. Правил в наступній редакції:
«16.2. Правила можуть бути скасовані або до них Банком можуть 

бути внесені зміни, про що Банк повідомляє шляхом розміщення змін 
до Правил або Правил в новій редакції в газеті «Голос України» /«Уря-
довий кур’єр» чи іншому офіційному друкованому виданні або на сай-
ті www.my.ukrsibbank.com, або на інформаційних дошках у відділеннях 
Банку, або у виписках з Рахунку. У повідомленні про зміни до Правил 
або про викладення Правил у новій редакції зазначаються  Дата публі-
кації змін до Правил та Дата початку дії змін до Правил.»

25. Викласти перші два абзаци п. 16.7. Правил в наступній редакції:
«16.7. Будь-який окремий Договір може бути розірвано та/або на-

дання послуги можуть бути припинено за ініціативою Банку у наступ-
них випадках:

-  у випадках, передбачених Законодавством та/або Договором, або у 
разі порушення Клієнтом умов Договору, та/або»

26. Внести зміни до Правил у частині підписанта, виклавши у наступ-
ній редакції:

«Заступник Голови Правління —
Начальник Юридичного департаменту 
АТ «УКРСИББАНК»    О.В. Полянчук»
     Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в 

офіційному друкованому виданні, а саме:  29.08.2020 р.
    Датою початку дії змін до Правил  є  29.08.2020 р.
В.о. Начальника Юридичного департаменту     К. М. Богданцов

_____________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі 

з оцінки впливу на довкілля (автоматично  
генерується програмними засобами ведення  

Реєстру, не зазначається суб’єктом  
господарювання)

                 20206115926                       
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на  

довкілля планованої діяльності)
ОГОЛОШЕННЯ 

про початок громадського обговорення звіту  
з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої ді-
яльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і 
пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Продовження видобування питних підземних вод з Київського родовища, що розташоване на південно-

західній частині с. Старі Петрівці Вишгородського району Київської області для виробничих та господар-
сько-питних потреб підприємства.                                                                           

 (загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності)
Планована діяльність здійснюється на території підприємства в межах Київського родовища, що розта-

шоване на південно-західній частині с. Старі Петрівці Вишгородського району Київської області.
Водозабір представлений свердловинами № 1, № 2, № 3, № 4, що розташовані на території підприємства, 

на відстані 115-230 м одна від одної.
Свердловини Київського родовища водозабору ТОВ «ЧІПСИ ЛЮКС» пробурені протягом 1990-2008 рр.
Свердловини № 1, № 2, № 3, № 4 обладнані на водоносний комплекс у відкладах іваницької світи серед-

ньої та верхньої юри і загорівської, журавинської, бурімської світ нижньої та верхньої крейди — сеноман-
келовейський водоносний комплекс. Глибина свердловин коливається від 170,0 м до 180,0 м.

Усі свердловини обладнані насосами типу ЕЦВ. Облік води для свердловин здійснюється за допомо-
гою лічильників SKM 1 V1 Du80 (свердловина №2), SKM 1 V3 Du80 (свердловини №1, №3), SKM 1 V1 Du50 
(свердловина №4). Дебіти свердловини №1 – 25,0 м3/год, №2 – 25,0 м3/год, №3 – 25,0 м3/год та №4 –  
25,0 м3/год.

Експлуатація родовища продовжується наявним фондом обладнання в межах підрахованих та затвер-
джених протоколом ДКЗ №3581 від 09.06.2016 р. запасів води.                                                     

 (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)
2. Суб’єкт господарювання 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ЧІПСИ ЛЮКС»

 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові 
код ЄДРПОУ 36832644

фізичної особи — підприємця, ідентифікаційний код 
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються  

від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили  
про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті),

07353, Київська область, Вишгородський район, с. Старі Петрівці, 
вул. Польова, 17, тел. (044) 393-51-00

 місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи — підприємця  
(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, 

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)
03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, 

(044) 206-33-02, (044) 206-31-39
Департамент екологічної оцінки та контролю, 

тел./факс. (044) 206-31-40, (044) 206-20-89 e-mail: OVD@menr.gov.ua
Контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту  

екологічної оцінки та контролю
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме 

результати оцінки впливу на довкілля
Висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допустимість  

провадження такої планової діяльності (ч. 3 ст. 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

що видається Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаю-
чи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робо-
чих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та на-
дання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначе-
ної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які заува-
ження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. 
Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та 
усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані піс-
ля встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться  відбудуться — дату, час, місце та адресу проведення громад-
ських слухань не визначено; 

тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України  
з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), до повного  
його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадське обговорення планованої  
діяльності проводиться у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному 
вигляді)______________________________________________________________________________

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ 

до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, 

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)
03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, 

(044) 206-33-02, (044) 206-31-39
Департамент екологічної оцінки та контролю,

 тел./факс. (044) 206-31-40, (044) 206-20-89 e-mail: OVD@menr.gov.ua
Контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту  

екологічної оцінки та контролю
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються за-

уваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, 

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)
03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, 

(044) 206-33-02, (044) 206-31-39
Департамент екологічної оцінки та контролю,

 тел./факс. (044) 206-31-40, (044) 206-20-89 e-mail: OVD@menr.gov.ua
Контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту 

екологічної оцінки та контролю
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в 

абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності (1 екз.)

_________________________________________________________________________________________ 
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

_________________________________________________________________________________________
(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне 
від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може озна-
йомитися з ними

Старопетрівська сільська рада, с. Старі Петрівці, вулиця Князя Святослава, 13, 
Старі Петрівці, Київська область, 07353

+38 (04596) 44-498
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість 

може ознайомитися з документами, контактна особа)

Втрачене посвідчення  
учасника бойових дій на ім’я  

Цимбаліста Дмитра Анатолійовича, 
серія УБД № 119508, видане  

Головним управлінням персоналу 
Генерального штабу Збройних  

Сил України, 
вважати недійсним.

ПрАТ «Радіокомпанія «ГАЛА» 
(код ЄДРПОУ 20023766, місцезна-
ходження: вул. Саксаганського, 91, 
кв. 5, м. Київ, 01032) повідомляє, 
що вартість одиниці ефірного часу 
(секунди) з метою передвиборчої 
агітації в межах місцевих виборів 
25 жовтня 2020 року по всій мережі 
мовлення становить 10,00 гривень 
без ПДВ; вартість одиниці ефірного 
часу (секунди) з метою передвибор-
чої агітації в межах виборів до міс-
цевих рад України в 2020 році окре-
мо у містах Бердянську, Білій Церк-
ві, Вінниці, Вознесенську, Дніпрі, 
Запоріжжі, Жашкові, Києві, Крама-
торську, Кропивницькому, Кривому 
Розі, Лубнах, Львові, Маріуполі, Ме-
літополі, Миколаєві, Нікополі, Оде-
сі, Павлограді, Полтаві, Прилуках, 
Сумах, Харкові, Хмельницькому, 
Холмці (Закарпатська обл.), Черка-
сах, Умані становить 3,00 гривні без 
ПДВ.

ПрАТ СК «ПЗУ Україна» повідомляє, що 
вважаються втраченими наступні бланки:

обов’язкове страхування цивільно-пра-
вової відповідальності власників наземних 
транспортних засобів серія AM: 

7700216, 9221888, 7685034, 9294735,  
9319940, 9322818, 9322830, 1266109- 
1266110, 9179507, 9226572, 7257037-
7257040; серія AО: 6672837, 6672840- 
6672842, 6672845, 6677076, 6677078,  
6682571; серія AК: 9683567, 7059878-
7059879, 9683570, 6658114, 7057672;  
серія AР: 7582000; Зелена Картка Вся сис-
тема, Азербайджан: 14963452, 14972573- 
14972574, 14506133, 14952681, 14950964; 
Зелена Картка «Білорусь, Молдова, Росія,  
Азербайджан»: 14981389, 13657448, 
13660053, 13341107; добровільне стра-
хування відповідальності за оплату на-
даних послуг під час поїздки за кордон: 
2977766, 3053885, 3063238, 3109992, 
3149868, 3177093-3177095, 3177141, 
3177232, 3190731, 3190737, 3203546, 
3212900, 3212902, 3212910, 3236841-
3236842, 3236845, 3236859-3236860, 
3255862, 3255865, 3255870-3255873, 
3255919-3255920, 3255931-3255933, 
3260357, 3266272-3266280, 3289762, 
3289791, 3289794, 3289833, 3298992-
3298993, 3337760, 3337800, 3344483-
3344484, 3344492, 3344494, 3357003-
3357004, 3357017-3357019, 3357021, 
3357028-3357029, 3357059-3357060.

До уваги 
товариства з обмеженою  

відповідальністю «ФРА-М» 
(ідентифікаційний код 

203223205095).
За результатами розгляду спра-

ви № 143-26.13/148-14 про вчинен-
ня товариством з обмеженою від-
повідальністю «ГлаксоСмітКляйн 
Фармасьютікалс Україна» та ТОВ 
«ФРА-М» порушення, передбачено-
го пунктом 1 статті 50 та пунктом 1 
частини другої статті 6 Закону Укра-
їни «Про захист економічної конку-
ренції» у вигляді антиконкурентних 
узгоджених дій, прийнято рішен-
ня від 19.12.2019 № 829-р про по-
рушення законодавства про захист 
економічної конкуренції та накладе-
но штраф.

Інформація про прийняте рішен-
ня розміщена на офіційному веб-
сайті Антимонопольного коміте-
ту України (https://amcu.gov.ua/) в 
розділі «Законодавство — Рішення 
АМКУ — період з 19.12.2019- номер 
документа 829-р»

Ця інформація розміщена на під-
ставі абзацу п’ятого частини першої 
статті 56 Закону України «Про за-
хист економічної конкуренції».

Втрачений Судновий білет  

СЯ № 010132 на судно «Крим»,  

реєстраційний номер  

«ОДА-3377-К», що належить  

Янченку Альберту Валерійовичу, 

вважати недійсним.

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

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ гроза

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 30 СЕРПНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День
Київська +14 +19 +29 +34 Черкаська +13 +18 +29 +34
Житомирська +14 +19 +29 +34 Кіровоградська +14 +19 +29 +34
Чернігівська +13 +18 +28 +33 Полтавська +13 +18 +28 +33
Сумська +13 +18 +27 +32 Дніпропетровська +13 +18 +29 +34
Закарпатська +14 +19 +29 +34 Одеська +17 +22 +31 +36
Рівненська +14 +19 +28 +33 Миколаївська +14 +19 +31 +36
Львівська +14 +19 +27 +32 Херсонська +15 +20 +30 +35
Івано-Франківська +13 +18 +28 +33 Запорізька +14 +19 +30 +35
Волинська +13 +18 +27 +32 Харківська +11 +16 +28 +33
Хмельницька +14 +19 +29 +34 Донецька +12 +17 +30 +35
Чернівецька +14 +19 +29 +34 Луганська +10 +15 +29 +34

Тернопільська +14 +19 +28 +33 Крим +16 +21 +30 +35

Вінницька +14 +19 +29 +34 Київ +17 +19 +30 +32
Укргiдрометцентр

НАШ КАЛЕНДАР

1 вересня  — День знань
2 вересня  — День нотаріату
4 вересня  —  55 років тому (1965) відбулися  виступи  

В. Стуса, В. Чорновола, І. Дзюби проти хви-
лі арештів української інтелігенції; 

       35 років від дня смерті В. Стуса (1938—
1985), українського поета, в’язня радян-
ського тоталітарного режиму

5 вересня  — Міжнародний день благодійності
6 вересня  — День підприємця
8 вересня  — Міжнародний день грамотності
10 вересня  — Всесвітній день запобігання самогубствам
12 вересня  —  День фізичної культури і спорту;  
      День українського кіно; 
      День співпраці Південь — Південь ООН
13 вересня  —  День танкістів; День працівників нафтової, 

газової та нафтопереробної промисловості; 
День пам’яті українців — жертв примусо-
вого виселення з Лемківщини, Надсяння, 
Холмщини,  Південного Підляшшя, Люба-
чівщини, Західної Бойківщини у 1944—1951 
роках

15 вересня  — Міжнародний день демократії
16 вересня  —  Міжнародний день охорони озонового шару; 20 

років із часу вбивства Г. Гонгадзе (1969—
2000), українського журналіста

17 вересня  — День рятівника
19 вересня  —  День винахідника і  раціоналізатора; День 

фармацевтичного працівника
20 вересня  — День працівника лісу
21 вересня  —  День миру; Міжнародний день миру; 21—27 

— Всесвітній тиждень моря
22 вересня  — День партизанської слави
26 вересня  —  Міжнародний день боротьби за повну лікві-

дацію ядерної зброї
27 вересня  — День машинобудівника; День туризму
28 вересня  — Всесвітній день боротьби проти сказу
30 вересня  —  День усиновлення; Всеукраїнський день  

бібліотек; 
       Всесвітній день перекладу

ОГОЛОШЕННЯ

Уродила нива, буде гарне мливо
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ. Якщо на Тадея та Василини день буде 
сонячним, то гарна погода утримається до кінця місяця

Павло ЛАРІОНОВ 
для «Урядового кур’єра»

Цьогорічне літо позна-
читься в історії на-

шого буття чорною датою 
глобальної пандемії з ти-
сячами людських жертв.  
На жаль, прогнози на по-
слаблення наступу все-
ленської біди невтішні. 
Сподіваємося на успіш-
не створення вченими сві-
ту рятівної вакцини. По-
ки що, дедалі глибше про-
никаючи  у космічний про-
стір, щоб виявити поза-
земні цивілізації,  втрача-
ємо земний генофонд вна-
слідок негативного впли-
ву глобального потепління 
і наступу невідомих вірус-
них епідемій. 

До прикладу, ось кіль-
ка тривожних повідомлень 
минулого серпня. Черго-
ва руйнівна повінь у Ки-
таї. Катастрофічно швид-
ко тане найбільший льодо-
вик у Гренландії, що в май-
бутньому спричинить підні-
мання океанських вод на сім 
метрів  і затоплення острів-
них держав. Пік підвищен-
ня температури в долині 
Смерті до 55  градусів і ни-
щівна пожежа з людськи-
ми жертвами в Каліфорнії 
(США). У Японії стовпчик 
термометра  сягнув  41 гра-
дуса  вище нуля. Є жертви 
внаслідок теплового удару. 
А ще чекаємо на другу хви-
лю пандемії.

На тлі цих новин осуд сві-
тової демократичної спіль-
ноти викликає цинічна ро-
сійська агресія проти Укра-
їни і  насильницькі дії бі-
лоруського «бацьки» про-
ти власного народу задля  
владних амбіцій.

Попри те що сталося 
впродовж останнього літ-
нього місяця,  для укра-
їнських хліборобів сер-
пень став успішним завер-
шенням жнив. Як кажуть 
у народі, уродила нива, бу-
де гарне мливо. У лідери  з 
мільйонами тонн зернових 
і бобових культур вийшли 
аграрії Дніпропетровської, 
Запорізької, Миколаїв-
ської, Сумської та Харків-
ської областей. І це на сьо-
годні  не остаточні підсум-
ки. Ще мають звітувати ви-
робники гречки, господа-
рі соняшникових і кукуру-
дзяних ланів. І тут прогно-
зують високі врожаї. Але, 
як завжди, успішне збиран-
ня плодів осені великою мі-
рою залежить від погодних 
умов. 

Щоб дізнатися, чи будуть 
вони сприятливими, тради-
ційно звернімося до фахо-
вих і народних синоптиків. 
Перші обіцяють помірно те-
плий вересень, без дощів, з 
похолоданням у другій по-
ловині місяця. Якою буде 
погода впродовж усієї осін-
ньої пори, наступних зими 
та літа, довідаємося із про-

гнозів за народними при-
кметами. 

У вересні  спостереження 
слід вести у такі дні релігій-
них свят: Тадея і Василини 
(3), Семена Стовпника Літо-
проводця (14), Петра і Пав-
ла осінніх (23). 

На Тадея і Василини гос-
подарі ведуть облік здобут-
ків літньої праці.  «Якщо на 
Тадея в хаті хлібець заві-
вся, то про зиму селянин 
не журився», — стверджує 
прислів’я. Жінки відміря-

ли  частку від сувоїв нового 
полотна: що буде викорис-
тано для пошиття сімей-
ного вбрання, а що відда-
дуть у посаг дочкам на ви-
данні. За давніми спостере-
женнями, на Тадея почи-
нається срібна пора почат-
ку золотої осені. У соняч-
ну днину в повітря здійма-
ється сріблясте павутин-
ня. Якщо воно стелиться у 
надвечір’я по землі — до 
теплої сталої погоди. Якщо 
павутиння мало, осінь буде 

затяжною, без дощів. Якою 
буде погода у день Тадея 
і Василини, такою і впро-
довж місяця.

На Семена Стовпника у 
Києві в давнину зустріча-
ли новий рік і відзначали 
свято Свічки. Напередод-
ні на Контрактовому май-
дані збиралися майстро-
ві люди, члени братства ре-
місників, цеховики зі своїми 
знаменами. Кожне товари-
ство мало свою свічку. З на-
станням сутінок їх запалю-
вали. Колективи ремісни-
ків виконували фахові гім-
ни, показували вертепну 
виставу. Дивовижне свято 
при свічах тривало цілу ніч. 
А вранці всі розходилися 
містом, щоб привітати ки-
ян з новим роком. На Семе-
на починали засилати сва-
тів, щоб на Покрову справи-
ти весілля.

Із 14 по 21 вересня три-
ває друге  бабине літо. Як-
що цього дня відлітають у 
вирій гуси, зима буде ран-
ньою. Клин летить високо 
— зима припізниться, низь-
ко — буде сніжною. 

На Петра і Павла — 
осіннє рівнодення. Відчут-
нішим стає похолодання. 
«Сонце донизу — осінь по-
близу», — каже прислів’я. 
Народні синоптики звер-
тають увагу на дуб, бе-
резу і горобину. Дуб ряс-
но вкритий жолудями — 
на врожай жита. Листя 
на березі пожовтіло, але 
ще не опало — осінь бу-
де теплою. Якщо гороби-
на  рясно вкрита кетягами 
— осінь буде з дощами; як-
що плоди яскраво-червоні 
— на сувору зиму.  Вважа-
ли, що горобина убезпечує 
обійстя від усяких нега-
раздів, тому господарі роз-
вішували її кетяги на зиму 
під дахом.  Згодом з ягід го-
тували цілющі чаї. 

Шануймо  народні тради-
ції, не цураймося  прадідів-
ських оберегів. Нехай обми-
нають нас біди і негаразди. 

Гарний урожай — головна радість першого осіннього місяця
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Оголошення 
про результати проведення конкурсу з придбання  

квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку 
для забезпечення житлом   

військовослужбовців Національної гвардії України
1. Замовник:
1.1. Найменування: Головне управління Національної гвардії України
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 08803498.
2. Інформація про предмет конкурсу:
2.1.  Найменування предмета закупівлі: придбання однієї чотири-, пя-

ти- кімнатної квартири у м. Києві та населених пунктах Києво-Свя-
тошинського району Київської області, розташованих на відстані до  
15 км від м. Києва.

3.  Розкриття конкурсних пропозицій відбулось 25 серпня 2020 року об 
11-00.

4.  Інформація про результати проведеного конкурсу: конкурс відмінено у 
зв’язку з поданням для участі в конкурсі менше двох конкурсних про-
позицій.

Представництво «ТОВ «ЛАНКСЕСС»  (податковий номер: 26608510), яке 

знаходиться за адресою:  01004, м. Київ, вулиця Червоноармійська, буд. 9/2, 

кв (офіс) 5 повідомляє про втрату оригіналу Свідоцтва про реєстрацію, ви-

даного Міністерством економіки України 25 грудня 2008 року, реєстрацій-

ний номер ПІ - 4260, вважати свідоцтво недійсним.

Національний банк України відповідно до частини четвертої статті 76 За-
кону України «Про банки і банківську діяльність» повідомляє, що Правлін-
ня Національного банку України 25 серпня прийняло рішення про віднесен-
ня AT АКБ «Аркада Банк» до категорії неплатоспроможних у зв’язку зі змен-
шенням нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального рівня, 
встановленого нормативно-правовими актами Національного банку Украї-
ни. Повний текст рішення оприлюднено на сторінках офіційного інтернет-
представництва Національного банку України з урахуванням вимог Закону 
України «Про захист персональних даних».

Судновий білет №021155 від 04.06.2008 року на судно «UMS 500» 

№00370 з бортовим реєстраційним номером КИВ-2032-К на власника Фо-

щан Олександра Миколайовича вважати недійсним у зв’язку з втратою.

Втрачені документи на ім’я Кузьмін Сергій Сергійович 

 на теплохід з бортовою назвою «Бадахшан»  

вважати недійсними.
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