АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

ЛЮДИНА І ЧАС
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Президент Національної академії наук
України академік Анатолій Загородній:
«Академія має величезний потенціал,
і національний інтерес України в тому,
щоб його реалізувати»

Більша частина життя уродженця
Тернопілля Василя Дідюка хоч і
пройшла далеко від України, але
цілком була присвячена боротьбі
за її незалежність

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ЦІНА ДОГОВІРНА

П’ЯТНИЦЯ, 13 СЕРПНЯ 2021 РОКУ		

ОЛЕКСІЙ ЛЮБЧЕНКО:
«Ми знайшли 12 видів
економічної діяльності, які
за умови стимулювання
дають позитивний
ланцюговий ефект
для всієї економіки».

Конституція Пилипа
Орлика. Повернення
через 311 років
Колаж з сайту rubryka.com

ЦИТАТА ДНЯ

№156 (7024)

Перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки
про точки зростання, які за найменших інвестицій
сприятимуть максимальному розвитку виробництва

Бюджет обрав
найкращих вступників
ОСВІТА. Майже 60 тисяч вступників зараховано цього року до
закладів вищої освіти на бюджетну форму навчання за держзамовленням на бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного
та ветеринарного спрямувань).
У рейтингу вишів перше місце посідає НТУ «КПІ імені І. Сікорського» (3911), повідомляє пресслужба МОН. Наступні — КНУ імені Т. Шевченка (3066); Національний університет «Львівська політехніка» (2448); ЛНУ імені І. Франка (2259); ХНУ імені В.Н. Каразіна (1245); НАУ (1215); НТУ «Харківський політехнічний інститут»
(1215); Харківський національний університет радіоелектроніки
(1048); Національний університет біоресурсів і природокористування (1026); ЧНУ імені Ю. Федьковича (860).
З-поміж популярних спеціальностей на бюджет перше місце посідає «Середня освіта» — 6217 осіб. Далі — «Медицина» (3664);
«Комп’ютерні науки» (3421); «Філологія» (2325); «Інженерія програмного забезпечення» (1899); «Комп’ютерна інженерія» (1700);
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (1659);
«Будівництво та цивільна інженерія» (1492); «Право» (1156);
«Агрономія» (1108).

ЦИФРА ДНЯ
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38 тонн

гуманітарного вантажу першого
етапу відправлено з України до Литви
для посилення охорони кордонів від
нелегальних мігрантів

СТАРОЖИТНОСТІ Й СУЧАСНІСТЬ. Цей документ уперше описав

Україну як повноцінну державу — частину Заходу,
а не «рускава міра». І вже за це маємо бути довічно вдячними
його авторові

Один чорничний місяць рік годує
ЗАРОБІТКИ. Вітамінні ягоди в Карпатах збирають цілі сім’ї
Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»

У

горах на Закарпатті нині
частіше, ніж туристів, зустрінеш місцевих збирачів дикорослих рослин. Друга половина липня і майже весь серпень
— це час чорниці. Руки й одяг
тих, хто повертається з угідь, де

вона росте, забарвлені в чорне.
Цю рослину в краї за Карпатами називають яфиною. Тож наслідуючи Максима Рильського, який писав: «Яблука доспіли, яблука червоні», місцеві можуть тепер сказати по-своєму:
«Яфини доспіли, і вони вже чорні, вирушай у гори, час цей не
проспи!» Справді, в селах по-

під полонинами добра половина жителів займається збиранням ягід. У гори рушають цілі
сім’ї, часто беручи з собою дітей. Бачать у цьому добрі можливості збагатити сімейні бюджети: про час збирання чорниць кажуть, що тоді місяць
весь рік годує. Щодня можна заробити 1000 гривень. І це теж не

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ
4 820103 080046

USD 26.7686
EUR 31.421
за 1 долар США
за 1 євро

межа: спритні збирачі множать
цю цифру на два або й більше.
«Маємо право спеціального
використання лісових ресурсів
під час здійснення побічних лісових користувань, — розповідав
Костринський сільський голова
на Ужгородщині Василь Черевка. — Землі, закріплені за нашою громадою, лежать на схи-

лах вершини Лютянська Голиця, горі Красія і частково на полонині Руні. Ці території багаті 300 тоннами чорниці. Звичайно, ми не розраховуємо на всі ці
багатства, адже значну частину
їх розподіляють лісгоспи, використовуючи право видавати дозволи на заготівлі,
— так звані лісові квитки.
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встановлені Національним банком України на 13 серпня 2021 року

RUB 3.6391
/ AU 46778.13
за 10 рублів

AG 623.96за 1 тройську
PTунцію
27333.69

PD 70561.76

ОГОЛОШЕННЯ ✧ ОГОЛОШЕННЯ ✧ ОГОЛОШЕННЯ ✧ ОГОЛОШЕННЯ ✧ ОГОЛОШЕННЯ ✧ ОГОЛОШЕННЯ ✧ ОГОЛОШЕННЯ ✧
Оголошення про втрату оригіналу свідоцтва
про реєстрацію випуску акцій
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОНСЬКИЙ
БАВОВНЯНИЙ КОМБІНАТ»
повідомляє про втрату оригіналу свідоцтва про реєстрацію
випуску акцій.
Дані оригіналу свідоцтва про реєстрацію випуску акцій,
що втрачено:
- найменування емітента — Відкрите акціонерне товариство «Херсонський бавовняний комбінат»,
- код ЄДРПОУ — 00306710
- орган, що видав свідоцтво — Херсонське територiальне
управлiння Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
- реєстраційний № 71/21/1/98,
- дата реєстрації — 25.06.1998 року,
- дата видачі — 12.07.2017 рік
Т. в. о. Голови правління акціонерного товариства
«Херсонський бавовняний комбінат»
Коротецький В.Л.

До уваги всіх зацікавлених осіб!

Доводимо до Вашого відома, що партнерами АДД КОММОДІТІЗ реєстраційний номер ЛП SL024304, юридична адреса — 101 Роуз Стріт Соус Лейн, Единбург, Великобританія, EH2 3JG (надалі — «Партнерство»), прийнято рішення
щодо добровільної ліквідації Партнерства від 26.07.2021 року відповідно до статті 24 Закону про Партнерства із Обмеженою Відповідальністю від 1907 року та на
виконання норм п.14 підрозділу 1 розділі XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України, із урахуванням роз’яснень, викладених у Наказі Міністерства
фінансів України від 14.05.2021 № 265.
Згідно із рішенням партнерів від 26.07.2021 року Ліквідатором призначена
громадянка України Світлана Лобус. Ліквідатор приймає вимоги кредиторів протягом 21 (двадцяти одного) дня із дати публікації цього оголошення за адресою:
вул. Голосіївська, будинок 13-Б, кв. 612, м. Київ, Україна.
Особи, що мають відповідні права та/або повноваження, можуть ознайомитися із документами щодо ліквідації Партнерства, звернувшись до Ліквідатора у
встановлені строки та у встановленому порядку.

Національний банк України відпоЯ, Матенко Христина Джамалівна,
відно до частини п’ятої статті 76 Закодонька померлого батька Татанашві- ну України «Про банки і банківську ділі Джамала Володимировича. Шукаю яльність» повідомляє, що Правління
Національного банку України 11 серпвтрачений документ, а саме договір ня 2021 року прийняло рішення про
№1 /46 від 21.11.12 р. купівлі-прода- віднесення АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» до категорії неплатоспроможних
жу майнових прав, укладений між Та- у зв’язку з невиконанням у встановлетанашвілі Джамалом Володимирови- ний договором або визначений законодавством строк своїх зобов’язань печем та ТОВ «Класика Будівництва». ред вкладниками та іншими кредитоЯкщо ви володієте будь-якою ін- рами через недостатність коштів. Повний текст рішення оприлюднено на
формацією про цей документ, прошу сторінках офіційного інтернет-предзвернутися за номером 0631515737, ставництва Національного банку України з урахуванням вимог Закону Украабо пошта ikristibe@gmail.com.
їни «Про захист персональних даних».

Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини
Приватний нотаріус Волноваського районного нотаріального округу
09.08.2021 року приватним нотаріусом Сєвєродонецького районноДонецької області Гуков О.В. повідомляє про відкриття спадкової спраго нотаріального округу Луганської обл. Глаговською О.В. була заведеви після померлого 07 лютого 2021 року
ШАРІФУЛЛІНА МІНЗАХІТА МІНЕФАСІХОВИЧА,
на спадкова справа після смерті
01 квітня 1954 року народження,

який зареєстрований та проживав на день смерті за адресою: Донецька область, місто Шахтарськ, вулиця Джаліля, будинок 12а.
Сповіщаю спадкоємицю першої черги Ляховченко Венеру Мінзахітівну в
строк до 07 вересня 2021 року звернутися до приватного нотаріуса Великоновосілківського районного нотаріального округу Донецької області Гукова О.В. за адресою: 85500, Україна, Донецька область, Великоновосілківський район, смт Велика Новосілка, вул. Пушкіна, буд. 32, електронна
пошта — av_84@ukr.net, або зателефонувати за номером +380509281206.

ПОКРИШКА ВАЛЕНТИНИ ГРИГОРІЇВНИ, 25.10.1941 р.н.,

ПрАТ «Харківська бісквітна фабрика»
здійснює прийом, на безоплатній основі, використаних пакувальних
матеріалів і тари, в якій зроблена продукція ПрАТ «Харківська бісквітна
фабрика» та ПрАТ «Кондитерська фабрика« Харків’янка».
Адреса приймання: 61010, м. Харків, вул. Лозівська, 8.
Час роботи пон.-п’ятн., крім святкових і вихідних днів з 13-00 до 16-00.
Конт. тел. (050) 303-38-73.
Втрачений судновий білет СБ № 002140 від 21.01.1991 на судно «Прогрес»,

яка померла 07.04.2021 р., місце народження: Донецька обл., м. Макіївка. Для встановлення кола спадкоємців, які бажають прийняти спадщину, в тому числі, які були зареєстровані з померлою на день її смерті,
та представників малолітніх, недієздатних спадкоємців, а також спадкоємців за заповітом, всіх спадкоємців прошу з’явитися до приватного нотаріуса Глаговської О.В., за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродобортовий номер УНА-3091, виданий на ім’я Цицюра Віктор Кондратович,
нецьк, вул. Менделєєва, 31/1, інакше спадщина буде видана ЗА ЗАКОвважати недійсним.
НОМ спадкоємцям, які прийняли спадщину подавши заяву нотаріусу.

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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ОГОЛОШЕННЯ
Повістка про виклик обвинувачених в судове засідання
та інформація про процесуальні документи, що підлягають врученню їм

В провадженні колегії суддів Вищого антикорупційного суду у складі Федорак
Л.М. (головуюча), суддів Строгого І.Л., Маслова В.В. перебуває кримінальне провадження № 32013110110000482 стосовно обвинувачення Самоткала Едуарда Вікторовича, Лисенка Дмитра Васильовича, Кіма Віссаріона Володимировича, у вчиненні
кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст.27, ч. 5 ст. 191 КК України, Костянецької Світлани Владиславівни, Костянецького Антона Геннадійовича, Кіма Артема Віссаріоновича, Богатчука Володимира Анатолійовича, Рибака Олексія Олександровича, Масолобова Олексія Олександровича, Дмитренка Юрія Вікторовича, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України,
Юркевича Сергія Романовича, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Стосовно обвинувачених: Самоткала Едуарда Вікторовича, Костянецької Світлани
Владиславівни, Костянецького Антона Геннадійовича та Дмитренка Юрія Вікторовича здійснюється спеціальне судове провадження. У зв’язку з цим у судове засідання
викликаються наступні учасники кримінального провадження:
обвинувачений — Самоткал Едуард Вікторович, останнє відоме місце проживання: вул. Драгомирова, 16 Б, кв, 11, м. Київ, обвинувачена — Костянецька Світлана
Владиславівна, останнє відоме місце проживання: м. Київ, просп. Академіка Палладіна, буд. 18/30, кв. 313, обвинувачений Костянецький Антон Геннадійович — останнє
відоме місце проживання: м. Київ, вул. Академіка Палладіна, буд. 18/30, кв. 313, обвинувачений Дмитренок Юрій Вікторович, останнє відоме місце проживання: м. Харків, вул. Ньютона, буд. 115/2, кв. 65.
Судове засідання відбудеться о 09 год. 00 хв. 03 вересня 2021 року, 09 год. 00 хв.
09 вересня 2021 року, 14 год. 00 хв. 07 жовтня 2021 року, 14 год. 00 хв. 08 жовтня
2021 року, 09 год. 00 хв. 02 листопада 2021 року, 14 год. 00 хв. 03 листопада 2021 року, 14 год. 00 хв. 15 грудня 2021 року, 09 год. 00 хв. 16 грудня 2021 року за адресою:
місто Київ, проспект Перемоги, 41, тел.:+38044-585-27-43, e-mail:inbox@vaks.gov.ua.
Копії процесуальних документів, що підлягають врученню обвинуваченому Самоткалу Е.В., надсилаються захисникам Алієву В.В., Йосипову А.А., Карпенку М.О. Трофименку В.М., Яровому А.Р., Глобі К.В., копії процесуальних документів, що підлягають врученню обвинуваченій Костянецькій С.В., надсилаються захисникам Охріменку В.В., Левковцю А.Ю., Алієву В.В., Третяченко О.В., копії процесуальних документів, що підлягають врученню обвинуваченому Костянецькому А.Г., надсилаються захисникам Левковцю А.Ю., Маркевичу В.Я., Третяченко О.В., копії процесуальних документів, що підлягають врученню обвинуваченому Дмитренку Ю.В. надсилаються
захиснику Алієву В.В.
У разі неприбуття у судове засідання обвинувачений повинен повідомити суд про
причини неявки, інакше судовий розгляд кримінального провадження здійснюватиметься за його відсутності.
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 хв.ороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повідомлення про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи за викликом.
Із моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачені вважаються належним чином ознайомленими з її змістом.

ПОВІСТКА
про виклик Касицького Ю.М.
Касицький Юрій Миколайович, 30.06.1971 р.н., останнє відоме місце реєстрації та проживання: Донецька область, м. Шахтарськ, мікрорайон Журавлівка, буд. 31, кв. 56, на підставі ст.ст. 133, 135, 276, 278
КПК України, Вам необхідно з’явитися 17.08.2021 в період часу з 09:00
до 14:00, до службового кабінету № 10 слідчого відділу 2 управління
(з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях, до
старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією
у м. Маріуполь Донецької області) Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях майора юстиції Фесенка Станіслава Сергійовича, за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Морських Десантників, буд. 20 (тел.: +380629587452), для
вручення повідомлення про підозру у кримінальному провадженні
№ 22019050000000113, внесеному до Єдиного реєстру досудових
розслідувань 23.05.2019, за ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Окрім того, Вам необхідно з’явитися 20, 25, 30 серпня 2021 року в
період часу з 09:00 до 18:00 для допиту в якості підозрюваного та проведення інших процесуальних дій.
Разом з цим повідомляємо, що у разі неприбуття на виклик слідчого без поважних причин, перелік яких наведений у ст. 138 КПК України, настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.
ПОВІСТКА
про виклик Майчук С.М.
Майчук Світлана Миколаївна, 27.08.1967 р.н., останнє відоме місце
реєстрації та проживання: Донецька область, м. Шахтарськ, вул. Голосного, буд. 6, кв. 1, на підставі ст.ст. 133, 135, 276, 278 КПК України, Вам необхідно з’явитися 17.08.2021 в період часу з 09:00 до 14:00,
до службового кабінету № 10 слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) Головного управління
Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях, до старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у
м. Маріуполь Донецької області) Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях майора юстиції Фесенка Станіслава Сергійовича, за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Морських Десантників, буд. 20 (тел.: +380629587452), для
вручення повідомлення про підозру у кримінальному провадженні
№ 22019050000000113, внесеному до Єдиного реєстру досудових
розслідувань 23.05.2019, за ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Окрім того, Вам необхідно з’явитися 20, 25, 30 серпня 2021 року в
період часу з 09:00 до 18:00 для допиту в якості підозрюваної та проведення інших процесуальних дій.
Разом з цим повідомляємо, що у разі неприбуття на виклик слідчого без поважних причин, перелік яких наведений у ст. 138 КПК України, настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок здійснення спеціального досудового розслідування
Ухвалою Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької
області від 09.08.2021 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваного Білецького Євгена
Володимировича, 17.06.1981 року народження, зареєстрованого за
адресою: Донецька область, м. Ясинувата, квартал 103, буд.14А, кв.
90, який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.258-3, ч. 2 ст. 260, ч.2 ст. 110 та ч. 1 ст. 438 КК
України.
ПОВІСТКА
про виклик підозрюваного
Білецького Євгена Володимировича, 17.06.1981 року народження,
громадянин України, який зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Ясинувата, квартал 103, буд.14А, кв. 90, у відповідності до
ст. ст. 133, 135, 139, 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитися в
період часу з 09 год..00 хв.. до 17 год.. 00 хв.. 17.08.2021, 18.08.2021
до кабінету № 6 слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, до слідчого слідчого відділу Бутенка Тараса Андрійовича (номер
телефону +380665183212), за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Морських Десантників, буд. 20, для повідомлення Вам про
завершення досудового розслідування, відкриття та ознайомлення із
матеріалами досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України, вручення вам обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування в порядку ст. 291 КПК України, у кримінальному провадженні №42021050000000008, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2021, в якому ви є підозрюваним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1
ст.258-3, ч. 2 ст. 260, ч.2 ст. 110 та ч. 1 ст. 438 КК України.
Повідомляємо, що у разі неприбуття до слідчого, окрім обставин,
передбачених ст. 138 КПК України, настає відповідальність, передбачена ст. 139 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 09.08.2021 (справа № 428/6487/21) надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно Богуна Олега Миколайовича, 25.11.1961 р.н., що зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Золоте, вул. Пархоменко, буд. 9, у кримінальному провадженні
№ 22021130000000151 від 05.07.2021.
На підставі ст. 133, 135 КПК України прошу Вас з’явитися 27.08.2021 о
10:00, 28.08.2021 о 10:00, 30.08.2021 о 10:00 в Луганську обласну прокуратуру за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Б. Ліщини,
27 до прокурора відділу Волосенко П.В. (каб. 214) для участі у допиті як
підозрюваного у кримінальному провадженні № 22021130000000151 від
05.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.
2 ст. 110 КК України, проведенні інших слідчих та процесуальних дій, вручення повідомлення про завершення досудового розслідування, надання
доступу до матеріалів досудового розслідування, вручення обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування.
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані в ст.ст.
138, 139 КПК України.

ТДВ «СК «Ю.Ес. Ай.» повідомляє про втрату бланку суворої звітності полісу ОСЦПВ в кількості б(шість) шт.: АР 0413087, АР 1231989, АР
1255339, АР1255340 , АР 0413787 , АР 1243189,
вважати недійсним.

Розшукуються спадкоємці
НОМЕРОВСЬКОЇ ВАЛЕНТИНИ МИКОЛАЇВНИ,
яка померла 01 лютого 2021 року. Звертатися протягом місяця з дня
публікації оголошення за адресою: 61121, м. Харків, пр. Тракторобудівників, 142, кв. 219; тел. (057) 364-45-96, нотаріус Харченко Л. Л.

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року
Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» —
61035, 40227 (соціальний)

ОГОЛОШЕННЯ
щодо продажу активів (майна)
АТ «РОДОВІД БАНК»
Номера лотів:

1) GL22N020484; 2) GL31N020485; 3)
GL31N020486.
Короткий опис активів
1) Нежитлові приміщення заг.пл.219,0 кв.м за
(майна) в лотах:
адресою: м. Харків, Конституції майдан, будинок 2/2 (РНОНМ 5893443) та основні засоби
392 од.; 2) Генератор модель ЕР 15000ТЕ;
3) АТС (система AVAYA IR,ПК AES).
Електронна адреса для доступу www.prozorro.sale
до відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону:
Дата проведення відкритих
1) 19.08.2021; 2) 31.08.2021; 3) 31.08.2021.
торгів (аукціону)/
електронного аукціону:
Час проведення відкритих
точний час початку проведення відкритих
торгів (аукціону)/електронного торгів (аукціону)/електронного аукціону по
аукціону
кожному лоту вказується на веб-сайті
www.prozorro.sale.
Детальна інформація щодо
1) https://www.fg.gov.ua/passport/50155;
лотів
2-3) https://www.fg.gov.ua/passport/50159

Повідомлення про надання дозволу на спеціальне досудове
розслідування та повістка про виклик підозрюваного
Богуна Олега Миколайовича

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступник головного редактора
Павло БЕБА

ПОГОДА НА ЗАВТРА
23..28
10..15

23..28
10..15

23..28
10..15

23..28
11..16

24..29
12..17

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 14 СЕРПНЯ
Oбласть
Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

Нiч

День

+10 +15
+9 +14
+9 +14
+10 +15
+10 +15
+9 +14
+9 +14
+10 +15
+10 +15
+9 +14
+8 +13
+10 +15
+10 +15

+23 +28
+23 +28
+22 +27
+22 +27
+25 +30
+23 +28
+23 +28
+23 +28
+22 +27
+23 +28
+22 +27
+22 +27
+23 +28

Oбласть
Черкаська
Кіровоградська
Полтавська
Дніпропетровська
Одеська
Миколаївська
Херсонська
Запорізька
Харківська
Донецька
Луганська
Крим
Київ

Нiч

День

+9 +14
+10 +15
+9 +14
+10 +15
+12 +17
+11 +16
+12 +17
+11 +16
+11 +16
+12 +17
+11 +16
+12 +17
+13 +15

+23 +28
+23 +28
+22 +27
+23 +28
+24 +29
+24 +29
+24 +29
+23 +28
+23 +28
+23 +28
+22 +27
+23 +28
+26 +28

Укргiдрометцентр

Інформаційне повідомлення
АТ «УКРСИББАНК»
АТ «УКРСИББАНК» повідомляє про внесення до Правил (договірних умов) організації співробітництва АТ «УКРСИББАНК» з торговими організаціями щодо продажу споживачам продукції в магазинах
торгових організацій з оплатою продукції за рахунок кредитних коштів, що видаватимуться АТ «УКРСИББАНК», опублікованих в газеті
«Урядовий кур’єр» № 101 від 31.05.2016 р. (надалі — Правила), наступних змін, а саме:
1. Викласти п. 2.2.2 Правил у наступній редакції:
«2.2.2 У випадку, якщо Договором про співробітництво передбачено, що фінансування Продукції здійснюється до передачі Продукції Споживачеві, Банк, у разі прийняття позитивного рішення про надання кредиту Споживачеві та за умови підписання Кредитного договору із Споживачем і сплати Споживачем першого внеску за Товар на
рахунок Торгової організації (якщо умовами продукту передбачається сплата першого внеску) інформує Торгову організацію про сплату
Споживачем першого внеску за Продукцію за рахунок власних коштів та про розмір суми кредитних коштів, які Банк зобов’язується
перерахувати на рахунок Торгової організації, шляхом надсилання на
Адресу електронної пошти Торгової організації Письмового підтвердження, оформленого за формою, наведеною у Додатку 2 або Додатку 3 до цих Правил».
2. Доповнити Правила пунктом п.2.2.4 у наступній редакції:
«2.2.4. У випадку, якщо Письмове підтвердження оформлюється
Сторонами за формою Додатку 3, Торгова організація не проставляє відмітку на ньому згідно п. 2.2.3. При цьому, зобов’язання Торгової організації щодо поставки Товару Споживачеві мають бути виконані протягом cтроку, зазначеного в Договорі про співробітництво,
що відліковується від дати надходження кредитних коштів на Рахунок Торгової організації».
3. Відповідно пункти 2.2.4, 2.2.5, які мали місце у попередній редакції Правил, змінюють нумерацію на 2.2.5, 2.2.6.
Датою публікації змін до Правил (договірних умов) є публікація цього повідомлення в офіційному друкованому виданні, а саме:
13.08.2021 р.
Датою початку дії змін до Правил є 13.08.2021 р.
Заступник Голови Правління —
Начальник Юридичного департаменту

Полянчук О.В.

06.08.2021 Національний банк України прийняв рішення
про виключення ПАТ «СК «КИЙ АВІА ГАРАНТ» (код за ЄДРПОУ
30383799), КС «ШАНС–ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 26523149) та КС
«ПОЛІССЯ – КРЕДИТ» (код за ЄДРПОУ 25675673) з Державного
реєстру фінансових установ на підставі поданих ними заяв.

Aдреса в Iнтернетi: www.ukurier.gov.ua
Адреса редакцiї: 01008, Київ, вул. Михайла Грушевського, 14
Телефон для довiдок: 253-12-95.
Телефони вiддiлу реклами: 253-55-09,
факс: 230-06-71, e-mail: adv@ukcc.com.ua
«Урядовий кур’єр» виходить у вiвторок, середу, четвер,
п’ятницю та суботу
Зам. № 84 520
Загальний тираж за серпень 160 302

Листування з читачами тiльки
на сторiнках газети.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть
iнформацiї та реклами несуть автори
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Набрано i зверстано у комп’ютерному
центрi «Урядового кур’єра».
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