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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ДМИТРО КУЛЕБА:
«Українська сторона 

налаштована на 
проведення саміту  
в липні. І наскільки  

я зрозумів із розмови 
 з Петером Сіярто, таке 

саме бажання є і в 
наших угорських 

колег».

Кредити працюють  
на розвиток

ДІЄВІСТЬ. Державна програма «Доступні кредити 5—7—9%» 
набирає обертів і щодня дає позитивну динаміку підтримки мікро- 
і малого бізнесу. Так, лише з 12 по 19 червня динаміка програми 
становила + 69%, або + 593 заявок з пакетом документів на 1,6 
мільярда гривень. За програмою працює 16 банків, повідомив мі-
ністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор 
Петрашко. Станом на 22 червня, видано 721 кредит на загальну 
суму 509,4 мільйона гривень: 57% — у галузі сільського господар-
ства; 17% — у торгівлі й виробництві; 6% — промислової перероб-
ки. Лідери за сумами укладених договорів — Кіровоградська (8%) 
та Рівненська (8%) області. Банки отримали 5097 заявок з пакета-
ми документів на суму 6,4 мільярда гривень, повідомляє пресслуж-
ба відомства. На рефінансування отримано заявки з пакетами до-
кументів кредитів під 0% на суму 2219 мільйонів гривень, серед 
яких вже видано 35 кредитів на рефінанс під 0% на суму 134 міль-
йони гривень. Видано два «гарантовані кредити» на загальну суму 
2,8 мільйона й два кредити початківцям загалом на 1,7 мільйона.

24,5 млрд грн 
дивідендів за 2019 рік у повному 

обсязі перерахував до держбюджету 
ПриватБанк. Кошти було спрямовано  

одним платежем

ЕКСТРЕМАЛЬНІ ІСПИТИ. Учасників ЗНО закликають бути 
відповідальними, дотримуватися рекомендацій медиків  
і не ризикувати власним здоров’ям

Максимум знань, 
термометрія та 
соціальна дистанція

Міністр закордонних справ про активізацію підготовки 
саміту Президента України й прем’єр-міністра Угорщини 
заради нової сторінки двосторонніх відносин
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Постійна забудова найдивовижніших 
місць Криму — хронічна хвороба 
окупантів. Перелік жертв 
варварського ставлення до довкілля 
давно перетнув межу десятка

КРИМСЬКІ РЕАЛІЇ

Аграрні розписки — простий  
і ефективний інструмент залучення 
внутрішніх інвестицій. Та механізм 
функціонування цих фінансових 
інструментів досі недосконалий
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Усі зусилля — на подолання наслідків паводка
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Із Резервного фонду держбюджету спрямують 672 мільйони 
гривень на першочергові заходи за запитами керівництва постраждалих областей 

Любомира КОВАЛЬ, 
«Урядовий кур’єр» 

Маємо черговий антирекорд 
захворювання на корона-

вірус — майже 1000 осіб за до-
бу. Україна ввійшла в серйоз-

ну хвилю захворюваності на 
COVID-19, ситуація погіршуєть-
ся. І все тому, що деякі українці 
продовжують не дотримуватися 
карантинних обмежень, а інколи 
й відверто ними нехтують. А міс-
цева влада чомусь на це не зва-

жає, або й пом’якшує обмежен-
ня, наголосив Прем’єр-міністр 
Денис Шмигаль.

«Є області, де завантажен-
ня лікарень перевищує 50%. На 
жаль, це надзвичайно негатив-
ний сигнал. А в окремих регіо-

нах доводиться вже розгортати 
лікарні другої хвилі, повідомив 
прем’єр.

Він укотре закликав українців 
дотримуватися карантинних об-
межень, щоб не довелося запро-
ваджувати більш жорсткі обме-

ження. Хоча, за його словами, за 
такої моделі карантину, яку ни-
ні запровадив уряд, в інших кра-
їнах за таких обмежень та їх до-
триманні захворюваність 
не зростає, а тримається 
на помірному рівні. 2
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ОГОЛОШЕННЯ

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

Інформаційне повідомлення АТ «УКРСИББАНК»
АТ «УКРСИББАНК» (надалі — Банк) повідомляє про внесення 

до Правил (договірних умов) обслуговування банківського ра-
хунку та дистанційного обслуговування клієнтів корпоративно-
го бізнесу АТ «УКРСИББАНК» (зі змінами) (далі — Правила), які 
розміщені для ознайомлення на сайті www.my.ukrsibbank.com та 
на інформаційних стендах у приміщеннях установ Банку, та опу-
бліковані в газеті «Урядовий кур’єр» № від № 67 від 06.04.2019 
р., з усіма наступними змінами та доповненнями, наступних змін, 
а саме:

1. Викласти назву Правил у новій редакції, а саме:
«Правила (договірні умови) обслуговування банківського ра-

хунку та дистанційного обслуговування клієнтів корпоративного 
бізнесу АТ «УКРСИББАНК» (зі змінами)»;

2. Викласти термін «Додаткові засоби захисту» Розділу Пра-
вил «ТЕРМІНИ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ У ТЕКСТІ ПРАВИЛ, ВИКОРИС-
ТОВУЮТЬСЯ В НАСТУПНОМУ ЗНАЧЕННІ:» у наступній редакції:

«Додаткові засоби захисту — засоби захисту, які застосову-
ються/можуть бути застосовані для додаткового захисту та/або 
перевірки належності та цілісності інформації, яка формується, 
передається та/або обробляється в електронній формі за допо-
могою СДО.»

3. Доповнити Розділ Правил «ТЕРМІНИ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ У 
ТЕКСТІ ПРАВИЛ, ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В НАСТУПНОМУ ЗНАЧЕН-
НІ:» терміном «Клієнт» наступного значення:

«Клієнт» — як резидент, так і нерезидент України — суб’єкт 
господарювання, відокремлений підрозділ юридичної особи, 
особи, які діють на підставі договору про спільну діяльність без 
створення юридичної особи, представництво (постійне, офіцій-
не), що уклали Договір з Банком, що уклали Договір з Банком.»

4. Викласти п. 2.3.3. Правил у наступній редакції:
«2.3.3. При зарахуванні грошових коштів на Рахунок за роз-

рахунковими документами Банк перевіряє наступні реквізити: 
відповідність номеру Рахунку і ідентифікаційного коду Клієн-
та згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та органі-
зацій України або реєстраційного (облікового) номеру платника 
податку, що присвоюється контролюючими органами Клієнтам 
— юридичним особам — нерезидентам та їх представництвам в 
Україні, та зараховує грошові кошти на Рахунок, лише якщо вони 
збігаються, а якщо кошти зараховуються в іноземній валюті — 
Банк додатково перевіряє найменування Клієнта та призначення 
платежу. У разі їх невідповідності, Банк затримує суму переказу 
на строк, визначений Законодавством, для встановлення належ-
ного отримувача та/або призначення платежу.»

5. Викласти пп. г) п. 2.4.1. Правил у наступній редакції:
«г) якщо Клієнт не надав необхідні Банку документи та/або ін-

формацію щодо суті фінансової операції та/або встановлення 
осіб, які приймають учать в її здійсненні, та/або контрактів та ін-
ших документів, що свідчать про наявність підстав/зобов’язань  
за експортно-імпортною операцією для здійснення валютної 
операції у випадках та у порядку, передбачених Законодавством 
та/або внутрішніми нормативними актами Банку; та/або»;

6. Викласти перший абзац п. 2.5. Правил у наступній редакції:
«На вимогу Клієнта Банк друкує виписку з Рахунку за умови 

наявності руху коштів за Рахунком. Надрукована виписка нада-
ється Клієнту не раніше наступного робочого дня за днем про-
ведення операцій за Рахунком. Виписка може бути надана осо-
бам, зазначеним у переліку осіб, які відповідно до Законодав-
ства мають право розпоряджатися Рахунком Клієнта та підпису-
вати розрахункові документи, або довіреній особі Клієнта на під-
ставі довіреності.»

7. Викласти п. 2.6. Правил у наступній редакції:
«2.6. Помилковий переказ.
У випадку помилкового зарахування Банком грошових коштів 

на Рахунок з вини Банку, Клієнт доручає Банку, а Банк має пра-
во в першу чергу списати меморіальним ордером із Рахунку такі 
помилково зараховані грошові кошти і перерахувати їх належно-
му отримувачу, а Клієнт гарантує, що не буде мати вимог до Бан-
ку щодо відшкодування збитків.

Не врегульовані Договором питання щодо повернення помил-
ково списаних/зарахованих грошових коштів з/на Рахунку/ок 
Клієнта, що йому не належать, вирішуються у порядку, визначе-
ному Законодавством.»

8. Викласти останній абзац п. 3.6. Правил в наступній редакції:
« — бути сформовані та/або подані та/або підтверджені До-

датковими засобами захисту, якщо їх використання передбаче-
но умовами Договору.»

9. Викласти Розділ 4. Правил у наступній редакції:
«Розділ 4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З КУПІВЛІ/

ПРОДАЖУ/ОБМІНУ БЕЗГОТІВКОВОЇ ВАЛЮТИ
4.1. Банк має право надавати Клієнту послуги з купівлі/прода-

жу/обміну безготівкової валюти (надалі в цьому Розділі Правил 
— Послуги). Послуги надаються з урахуванням вимог Законо-
давства, а також технічних можливостей Банку та особливостей 
реалізації процесів в Банку.

Обов’язковий продаж безготівкової валюти здійснюється в по-
рядку, встановленому Законодавством та за умови, якщо це пе-
редбачено Законодавством, та в розумінні цього Розділу Правил 
не належить до Послуг.

Клієнт доручає Банку у випадках, встановлених Законодав-
ством, здійснити продаж купленої Банком за дорученням Клієн-
та іноземної валюти, що не була переказана за призначенням у 
строк, встановлений законодавством.

4.2. Послуги з купівлі/обміну безготівкової валюти надаються 
Клієнту за наявності у Клієнта відкритих поточних рахунків у від-
повідних валютах, необхідних для надання Послуги (для списан-
ня коштів, для проведення операції та для зарахування коштів за 
результатом операції). Заяву про продаж іноземної валюти Клі-
єнт має право подати незалежно від наявності поточного рахун-
ку в іноземній валюті, відкритого в Банку.

4.3. З метою отримання Послуги Клієнт подає в Банк заяву на 
купівлю/продаж/обмін безготівкової валюти за формою, вста-
новленою Банком, яка має містити наступні обов’язкові рекві-
зити:

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

купівлі/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 

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

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

безготівкової валюти, зазначеної в такій заяві;
- на обмін іноземної валюти — не пізніше 15:00 годин дати об-

міну, зазначеної в такій заяві.
4.4. Курс купівлі/продажу/обміну валют визначається на під-

ставі заяви Клієнта на валютообмінну операцію.  Клієнт має пра-
во у заяві на валютообмінну операцію зазначити спосіб визна-
чення курсу (за курсом, зазначеним Клієнтом у заяві, або за кур-
сом Банку).

4.5. Про виконання заяви на валютообмінну операцію Банк по-
відомляє Клієнта шляхом:

- передачі Клієнту його екземпляра заяви на валютообмінну 
операцію з відміткою про виконання, якщо така заява була пода-
на в паперовому вигляді, або

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

4.6. У випадках, передбачених Законодавством та внутріш-
німи нормативними документами Банку до заяви про купівлю/
обмін безготівкової іноземної валюти Клієнт додатково подає 
підтверджуючі документи, що свідчать про наявність підстав/
зобов’язань/мети для проведення операції з купівлі/обміну без-
готівкової іноземної валюти. Перелік та зміст підтверджуючих 
документів встановлюється відповідно до Законодавства та ви-
мог Банку.

4.7. Заява на купівлю/продаж/обмін безготівкової валюти та 
підтверджуючі 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 
валюти та підтверджуючих  документів (за необхідності) в елек-
тронній формі документи повинні містити відповідний КЕП упо-
вноваженої особи Клієнта.

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

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/
продаж/обмін безготівкової валюти у наступних випадках:

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

- недостатності коштів на рахунку Клієнта для здійснення опе-
рації; 

- відсутність або неналежність, на думку Банку,  підтверджу-
ючих документів;

- недоступність запитуваної валюти; 
- за відсутності пропозицій купівлі/продажу/обміну безготів-

кової валюти 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 використо-

вуються для надання Послуги, або до прав Клієнта щодо розпо-
рядження такими рахунками будь-яких обмежень; 

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

4.12. У разі відмови у виконанні заяви на купівлю/продаж/об-
мін безготівкової валюти Банк повідомляє про це Клієнта засо-
бами СДО.»

10. Викласти п. 5.1.3. Правил у наступній редакції:
«5.1.3. Вимагати від Клієнта надати повну інформацію про 

експортні, імпортні, лізингові та інші зовнішньоекономічні ва-
лютні операції, розрахунки за якими здійснюються через Раху-
нок в Банку, а також вимагати звітність, передбачену норматив-
ними актами НБУ (за залученими від нерезидента грошовими 
коштами, тощо) відповідно до вимог Законодавства, для вико-
нання Банком функції агента валютного нагляду та інші докумен-
ти та/або відомості.»

11. Викласти п. 5.1.5. Правил у наступній редакції:
«5.1.5. Відмовити Клієнту в зміні Тарифів та/або Тарифного 

пакету та/або розміру процентної ставки за користування Банком 
грошовими коштами, що знаходяться на Рахунку та/або у вста-
новленняі індивідуального Тарифу на Рахунку, якщо ініціатива 
про таку зміну надходить від Клієнта.»

12. Викласти останній абзац п.5.1.6. Правил у наступній редак-
ції:

«У випадку списання коштів на підставі платіжних вимог, ін-
касових доручень (розпоряджень) стягувачів, в разі необхіднос-
ті здійснення купівлі, продажу іноземної валюти та/або конвер-
тації наявних грошових коштів з однієї іноземної валюти в іншу, 
сплата необхідних комісій за проведення відповідних платежів 
в іноземній валюті та сплата будь-яких платежів, передбачених 

Законодавством, на день здійснення платежу відшкодовуються 
за рахунок Клієнта.»

13. Викласти п.5.4.5. Правил у наступній редакції:
«5.4.5. Письмово повідомити Банк про зміну адреси місцез-

находження та/або фактичної адреси, номерів телефонів, зміни 
у складі виконавчого органу, щодо будь-яких інших змін у відо-
мостях про Клієнта, що містяться в Єдиному державному реє-
стрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громад-
ських формувань, а щодо Клієнта-нерезидента  — у відомостях 
про Клієнта, що містяться в торговельному, банківському або 
судовому реєстрі / реєстраційному посвідченні місцевого органу 
влади іноземної держави про реєстрацію Клієнта — нерезиден-
та відповідно до законодавства країни місцезнаходження Клієн-
та — нерезидента, засвідчених в установленому законодавством 
України порядку, в триденний строк з  дати реєстрації таких змін 
і в той же строк надати зміни в статутні документи Клієнта (або 
доступ  до статутних документів) і зміни в документи, що регла-
ментують повноваження членів виконавчого органа Клієнта.»

14. Викласти п. 6.3. Правил у наступній редакції:
«6.3. У разі проведення зміни Тарифів та/або Тарифного па-

кету та/або розміру процентної ставки за користування Банком 
грошовими коштами, що знаходяться на Рахунку, якщо вона 
встановлена Договором, дія відповідної діючої на дату проведен-
ня змін додаткової угоди до Договору та/або акцептованої Бан-
ком Заяви на зміну Тарифного пакету та/або акцептованої Бан-
ком Заяви на встановлення індивідуального Тарифу та/або ак-
цептованої Заяви про нарахування процентів припиняється, як-
що інше не обумовлено зазначеною або іншою додатковою уго-
дою/Заявою.»

15. Викласти передостанній абзац п. 9.1. Правил у наступній 
редакції:

«Сторони погодили, що Клієнт не матиме до Банку жодних 
претензій в разі вчинення останнім будь-якої дії, зазначеної в 
цьому пункті Договору.»

16. Доповнити Правила Розділом 10 наступного змісту з на-
ступною зміною нумерації розділів та пунктів Правил:

«Розділ 10. ОСОБЛИВОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОТОЧНИХ 
РАХУНКІВ КЛІЄНТІВ — СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ —

НЕРЕЗИДЕНТІВ 
10.1. До відносин щодо відкриття, обслуговування, закриття 

поточних (крім інвестиційних) Рахунків, в тому числі щодо здій-
снення операцій з купівлі/продажу/обміну безготівкової валюти, 
та надання послуг за допомогою системи дистанційного обслу-
говування Клієнтам — суб’єктам господарювання — нерезиден-
там застосовуються положення цих Правил, якщо інше не вста-
новлено або не випливає з положень цього Розділу Правил.

10.2. В рамках цього Договору Клієнтам — суб’єктам госпо-
дарювання-нерезидентам не надаються послуги з видачі та/або 
внесення грошових коштів у готівковій формі (здавання готів-
кової виручки) з/на  поточний(-і) Рахунок (-ки), з кредитування 
Рахунку(-ів), тобто надання Овердрафтів. та не здійснюється до-
говірне списання відповідно до Розділу 7 «Договірне списання» 
цих Правил. 

10.3. Банк з метою забезпечення функцій агента валютного 
нагляду за операціями Клієнта — суб’єкта господарювання — 
нерезидента зобов’язаний попередньо зарахувати кошти, що 
надходять цьому Клієнту, на розподільчий рахунок (крім коштів, 
одержаних за операціями з торгівлі іноземною валютою на ва-
лютному ринку України, переказаних з інших власних рахунків 
цього Клієнта, у вигляді процентів, нарахованих за залишком ко-
штів на Рахунку Клієнта).

       Банк має право обліковувати кошти, що надійшли на ко-
ристь Клієнта — суб’єкта господарювання-нерезидента, на роз-
подільчому рахунку протягом строку, встановленого Законодав-
ством для з’ясування відповідності операції цього Клієнта вимо-
гам Законодавства. Кошти, що надійшли на користь Клієнта — 
суб’єкта господарювання-нерезидента, перераховуються Бан-
ком з розподільчого рахунку на Рахунок цього Клієнта за умо-
ви наявності в Банку документів (інформації), що підтверджують 
відповідність операції цього Клієнта вимогам Законодавства.

10.4. Банк з метою виконання функцій податкового агента має 
право у випадках та у порядку, передбачених податковим зако-
нодавством України, при виплаті доходів на користь Клієнтів-
суб’єктів господарювання-нерезидентів утримувати з сум дохо-
дів, виплачуваних Банком на користь таких Клієнтів, податок на 
доходи з джерелом їх походження з України.»

17. Викласти п. 11.1. Правил у наступній редакції: 
«11.1. Договір набирає чинності з дати підписання Сторонами 

Договору банківського рахунку, а в частині обслуговування за 
допомогою СДО —  з дати, визначеної Договором. Договір укла-
дається на невизначений строк. 

Дія Договору припиняється за згодою Сторін або у випадках, 
визначених Законодавством та/або Договором.»

18. Викласти п. 11.4. Правил в наступній редакції:
«11.4. Правила можуть бути скасовані або до них Банком мо-

жуть бути внесені зміни, про що Банк повідомляє шляхом розмі-
щення змін до Правил або Правил в новій редакції в газеті «Уря-
довий кур’єр» /«Голос України» чи іншому офіційному друкова-
ному виданні, або на сайті www.my.ukrsibbank.com, або на ін-
формаційних дошках у відділеннях Банку, або у виписках з Ра-
хунку. У повідомленні про зміни до Правил або про викладен-
ня Правил у новій редакції зазначаються  Дата публікації змін до 
Правил та Дата початку дії змін до Правил.»

19. Внести зміни до Правил у частині підписанта, виклавши у 
наступній редакції:

Заступник Голови Правління — 
Начальник Юридичного департаменту АТ «УКРСИББАНК» 

О. В. Полянчук      
Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідо-

млення в офіційному друкованому виданні, а саме:26.06.2020 р.
Датою початку дії змін до Правил є 26.06.2020 р.

Заступник Голови Правління — 
Начальник Юридичного департаменту  

О. В. Полянчук      
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 27 ЧЕРВНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +14 +19 +26 +31 Черкаська +14 +19 +26 +31

Житомирська +14 +19 +26 +31 Кіровоградська +14 +19 +26 +31
Чернігівська +14 +19 +26 +31 Полтавська +14 +19 +26 +31
Сумська +14 +19 +26 +31 Дніпропетровська +15 +20 +26 +31
Закарпатська +12 +17 +23 +28 Одеська +18 +23 +29 +34
Рівненська +12 +17 +23 +28 Миколаївська +18 +23 +29 +34
Львівська +12 +17 +23 +28 Херсонська +16 +21 +27 +32
Івано-Франківська +12 +17 +23 +28 Запорізька +16 +21 +27 +32
Волинська +12 +17 +23 +28 Харківська +14 +19 +26 +31
Хмельницька +12 +17 +23 +28 Донецька +15 +20 +26 +31
Чернівецька +12 +17 +24 +29 Луганська +14 +19 +26 +31
Тернопільська +12 +17 +23 +28 Крим +15 +20 +26 +31
Вінницька +14 +19 +26 +31 Київ +17 +19  +29 +31
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дощ гроза
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ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Козирєв Олександр Іванович, 03.10.1983 року на-
родження, який зареєстрований за адресою: Донецька область, 
Мар’їнський район, с. Максимільянівка, вул. Шевченка, буд. 252, на 
підставі ст. ст. 297-5, 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 
30 червня 2020 року о 09 год. 00 хв. до каб. 307 СВ 2 управління (з 
дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та 
Луганській областях, до слідчого Деркача Т.А., за адресою: Донецька 
область, м. Маріуполь, вул. А. Нільсена, буд. 33, для отримання пові-
домлення про підозру, ознайомлення з матеріалами кримінального 
провадження, отримання обвинувального акта та реєстру матеріалів 
при здійсненні спеціального досудового розслідування у криміналь-
ному провадженні № 22016050000000228 за ч. 1 ст. 258-3 КК України. 
У разі неприбуття на виклик або ухилення від явки на виклик настають 
наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.

Широківська районна державна адміністрація Дніпропетровської області повідомляє 
Болокану Георгію Васильовичу про те, що головою Широківської райдержадміністрації  
прийнято розпорядження від 24.02.2020 № Р-85/0/392-20 «Про викуп земельної ділянки 
сільськогосподарського призначення, яка належить на праві приватної власності фізичній 
особі Болокану Георгію Васильовичу кадастровий номер: 1225855300:09:016:0110, пло-
щею 3,9660 га, що розташована на території Карпівської сільської ради Широківського 
району Дніпропетровської області для суспільних потреб, як розміщення та обслуговуван-
ня об’єктів, пов’язаних із видобуванням корисних копалин ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» 3 черга хвостово-
го господарства та оборотного водопостачання».

Об’єкт викупу: земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 3,9660 
га, що розташована на території Карпівської сільської ради Широківського району Дніпро-
петровської області та належить Болокану Г.В. на праві приватної власності. 

Кадастровий номер:  1225855300:09:016:0110.
Мета викупу: для суспільних  потреб, пов’язаних з користуванням надрами,  а саме: роз-

міщення та обслуговування об’єктів, пов’язаних із видобуванням корисних копалин - для 
будівництва 3-ї черги хвостосховища ПРАТ «ІНГЗК».

 Умови викупу: 
- викупна ціна за земельну ділянку, яка підлягає викупу, включатиме вартість земельної 

ділянки (її частини), з урахуванням збитків, завданих власнику внаслідок викупу земельної 
ділянки, у тому числі збитків, що будуть завдані власнику у зв’язку з достроковим припи-
ненням його зобов’язань перед третіми особами, зокрема упущена вигода, у повному об-
сязі. Вартість вказаної земельної ділянки визначатиметься на підставі її експертної грошо-
вої оцінки та затверджуватиметься у порядку, визначеному законом;

- строк викупу: до 24.02.2021.
- джерело фінансування  – кошти ПРАТ «ІНГЗК».
Станом на момент цього повідомлення відсутня земельна ділянка, що може бути нада-

на замість викупленої.
Права і обов’язки власника  земельної ділянки, які виникли у зв’язку з її викупом від-

повідно до Закону України «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомо-
го майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних по-
треб чи з мотивів суспільної необхідності»:

«Стаття 13. Права власника земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на 
ній розміщені, щодо яких прийнято рішення про викуп для суспільних потреб

1. Власник земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, 
щодо яких органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування прийнято рі-
шення про викуп для суспільних потреб, до переходу права власності на таку земельну ді-
лянку, інші об’єкти нерухомого майна, що на ній розміщені, до держави чи територіальної 
громади має право володіти, користуватися та розпоряджатися цими об’єктами на влас-
ний розсуд, отримувати доходи та здійснювати витрати, пов’язані з використанням зе-
мельної ділянки за цільовим призначенням.

2. Витрати власника земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній роз-
міщені, щодо яких органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування при-
йнято рішення про викуп для суспільних потреб, пов’язані з новим будівництвом, рекон-
струкцією та капітальним ремонтом будівель і споруд, передачею їх у користування, заста-
ву (іпотеку), закладенням багаторічних насаджень та проведенням інших заходів, що зна-
чно підвищують викупну ціну, за умови, що такі дії вчиняються після отримання власни-
ком об’єктів письмового повідомлення про їх викуп, не відшкодовуються.

3. Власник земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, 
який отримав письмове повідомлення про їх викуп для суспільних потреб, у разі відчужен-
ня цих об’єктів на користь іншої особи зобов’язаний попередити таку особу про викуп за-
значених об’єктів для суспільних потреб та повідомити орган, який прийняв рішення про 
відчуження. Рішення про викуп земельної ділянки для суспільних потреб зберігає свою 
чинність для нового власника земельної ділянки. Інформування нового власника про ви-
куп відповідних об’єктів органом, який прийняв рішення про їх викуп, у порядку, визначе-
ному статтею 10 цього Закону, не вимагається.»

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст.11 Закону України «Про відчуження зе-
мельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають 
у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності», Широ-
ківська райдержадміністрація пропонує Болокану Георгію Васильовичу протягом одного 
місяця з дня публікації цього повідомлення письмово повідомити Широківську райдерж-
адміністрацію про надання згоди на проведення переговорів щодо умов викупу або від-
мову від такого викупу. 

У разі неотримання згоди власника земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого май-
на, що на ній розміщені, з викупом цих об’єктів для суспільних потреб зазначений об’єкт 
може бути примусово відчужений у державну власність лише як виняток з мотивів сус-
пільної необхідності. Примусове відчуження земельних ділянок  з мотивів суспільної не-
обхідності здійснюється за рішенням суду.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрювана Радомська Олена Володимирівна, 15.11.1974 року на-
родження, яка зареєстрована за адресою: Донецька область, м. До-
нецьк, вул. Покришева, буд. 4, кв. 2, на підставі ст. ст. 297-5, 133, 
135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 30 червня 2020 року о 09 
год. 00 хв. до каб. 307 СВ 2 управління (з дислокацією у м. Маріу-
поль Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, 
до слідчого Деркача Т.А., за адресою: Донецька область, м. Маріу-
поль, вул. А. Нільсена, буд. 33, для отримання повідомлення про підо-
зру, ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, отри-
мання обвинувального акта та реєстру матеріалів при здійсненні спе-
ціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 
12015050000000935 за ч. 1 ст. 258-3 КК України. У разі неприбуття на 
виклик або ухилення від явки на виклик настають наслідки, передба-
чені ст. 139 КПК України.

У зв’язку з втратою суднових документів на суд-

но з реєстраційним номером «uа 3830 KV», вида-

них Державною інспекцією з безпеки на морсько-

му та річковому транспорті вважати недійсними 

документи на ім’я Мохір Миколи Івановича:

Свідоцтво про право плавання під державним 

прапором України (судновий патент) — КП 002849

Свідоцтво про право власності — ПП 003349.

Приватний нотаріус Харківського районного нота-

ріального округу Харківської області Шило І.В. роз-

шукує громадянку Саядян Рузанну Степанівну з пи-

тання спадкування після померлого 19 листопада 

2019 року 

САЯДЯНА Степана Єгішевича. 

Звертатись за адресою: Харківська область, Хар-

ківський район, смт Покотилівка, вулиця Тімірязє-

ва, 24.
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО

Сторожинецький районний суд Чернівецької об-
ласті, що знаходиться за адресою: м. Сторожи-
нець, вул. Гвардійська, 9А (ел. адреса: inbox@st.cv.
court.gov.ua тел/факс (0235) 2-27-70), викликає Ва-
силькову Галину Вікторівну, останнє відоме місце 
проживання: м. Кіцмань, вул. Незалежності, 22/8, 
як обвинувачену у вчиненні кримінальних правопо-
рушень за ч.ч. 3,4,5 ст. 191, ч. 2 ст. 200 КК України 
в кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР 
за № 12014260110000622, до суду об 11-00 год. 
01.07.2020 р. та об 11-00 год. 02.07.2020 р. на судо-
вий розгляд кримінального провадження в спеціаль-
ному судовому провадженні.

Наслідки неявки в судове засідання. У випадку не-
прибуття розгляд кримінального провадження здій-
снюватиметься у спеціальному судовому проваджен-
ні згідно ст.323 КПК України у Вашій відсутності.

Суддя Дедик Н.П.

Втрачений судновий білет з бортовим номером 

ХРС-0177-К, що належить Сергєєву Миколі Микола-

йовичу, 

вважати недійсним.
Повідомляємо про відкриття спадщини після смерті 

ХАРЧЕНКО Марії Василівни, померлої 19.10.2019р. Усіх 
спадкоємців викликаємо до приватного нотаріуса ДМНО 
Петрик Н.П. (м. Дніпро, ж/м Тополя-1, б.15, корп.5, 
оф.73, т. 0675204119) з питання оформлення спадщини. 
Прошу з`явитися до 31.07.2020р.

Втрачене посвідчення інваліда II групи ВВВ, вида-

не на ім’я Бурлаков Микола Сергійович, 

вважати недійсним.

Втрачено наступні документи
Свідоцтво про право плавання під державним прапором України 

для прогулянкових суден № КП 000462 (бортовий номер судна UA 
2557 KV, ідентифікаційний номер корпуса US-KAW40527A212 ), вида-
но Державною Інспекцією України з безпеки на морському та річко-
вому транспорті, м. Київ (бланк ДР № 006 під № УПС-862 від 26 квітня 
2013 року), видані на Пашкова Сергія Євгеновича.

Свідоцтво про право власності для прогулянкових суден № ПП 
001697 (бортовий номер судна UA 2557 KV, ідентифікаційний номер 
корпуса US- KAW40527A212), видано Державною Інспекцією України 
з безпеки на морському та річковому транспорті, м. Київ (бланк ДР № 
006 під № УПС-862 від 26 квітня 2013 року), видані на Пашкова Сер-
гія Євгеновича, 

вважати недійсними.

У річці Ворскла в Полтаві  поменшає мулу
Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 

«Урядовий кур’єр»

ЧИСТІША ВОДА. Уже не тіль-
ки вчені, а й звичайні полтавці по-
мітили, що річка Ворскла поча-
ла передчасно старіти: обміліла, 
місцями її влітку можна перейти 
вбрід, заросла очеретами й іншою 
рослинністю, замулилася. Цьому 
посприяли фосфати, пральні по-
рошки, мінеральні добрива й за-
соби захисту рослин із полів, за-

старілі очисні споруди. Як мож-
на купатися в такій воді, де мож-
на підхопити яку завгодно заразу, 
від ботулізму до коронавірусу? На 
превеликий жаль, через брак ко-
штів у міському й обласному бю-
джетах про оздоровлення річки 
досі тільки говорили. І ось цього 
року, можливо, у зв’язку з набли-
женням виборів, влада таки на-
шкребла по засіках близько деся-
ти мільйонів гривень, щоб почис-
тити Ворсклу в межах пляжу «Пів-

денний», що біля однойменного 
залізничного вокзалу. 

Ділянка на руслі, яку планують 
поглибити до п’яти метрів та очис-
тити від водоростей і сторонніх по-
бутових предметів на дні, зокрема 
скляних пляшок, відірваних рибаль-
ських блешень, іржавих бляшанок, 
пластикового посуду та іншого не-
потребу, що засмічує водойму, об-
межується 450 метрами. Незаба-
ром на ній з’являться плавучі пон-
тони. А там, дивись, у представни-

ків влади дійдуть руки й до укріплен-
ня берегів, які навесні затопляє по-
вінню аж до прибережних житлових 
будинків. Декаду тому полтавське 
міське УЖКГ офіційно оголосило 
тендер на відновлення гідрологіч-
ного режиму зазначеної річки на ді-
лянці від залізничного мосту біля се-
лища Дублянщина до селища Кру-
тий берег. Це на околиці міста. На-
разі визначаються з виконавцем ро-
біт. Переможець конкурсу стане ві-
домий 1 липня.

Реформи за досвідом Швейцарії
Іванка МІЩЕНКО 

для «Урядового кур’єра» 

НОВАЦІЇ. В області впровадже-
но швейцарсько-український про-
єкт «Децентралізація для розви-
тку демократичної освіти». Чоти-
ри об’єднані територіальні громади 
Луганської області ввійдуть до чис-
ла тих, де буде реалізовано проєкт 
із реформування системи освіти із 
залученням до керування ним з бо-
ку громадян. 

Загалом по Україні обрано 16 
громад у 4 регіонах, і чисельність 
охоплення населення перевищить 
220 тисяч осіб. Досвід, набутий у ре-
гіонах та громадах-партнерах, буде 
поширено по всій країні.

Про серйозність намірів свідчить 
хоча б той факт, що лише для реалі-
зації першої фази проєкту заплано-
вано до січня 2025 року витратити 
кошти в розмірі 4,4 мільйона швей-
царських франків. Представники з 
боку Швейцарії наголошують, що 

їхня країна має позитивний досвід 
демократичного управління осві-
тою. «Уже багато років громадяни 
Швейцарії долучаються до форму-
вання та реалізації освітньої політи-
ки на рівні громад, створення систе-
ми управління якістю освіти тощо», 
— підкреслив Рольф Голлоб, ке-
рівник групи стратегічних експертів 
професор Цюрихського педагогіч-
ного університету. Тому представ-
ники Швейцарії впевнені, що їхній 
досвід буде важливим для розбудо-

ви нової освіти Луганщини — осві-
ти рівних можливостей. Зі свого бо-
ку директор департаменту освіти і 
науки ЛОДА Юрій Стецюк подяку-
вав за прагнення підтримувати про-
цеси децентралізації та модернізації 
управління у сфері освіти. 

«Ми розглядаємо цей проєкт як 
можливість запровадження змін в 
освіті в об’єднаних територіальних 
громадах, залучення громадськос-
ті до управлінських процесів у сфері 
освіти», — зазначив Юрій Стецюк.
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