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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ: 
«Неприпустимо, 

коли суверенітет 
незалежної держави 

порушує один  
  з постійних  

членів Ради 
Безпеки ООН».

Доки є окупація,  
немає води

КРИМ. Постійний представник Президента України Володи-
мира Зеленського в Автономній Республіці Крим Антон Корине-
вич відповів на різного штибу звинувачення російських окупантів, 
мовляв, що хтось не має права перекривати річку Дніпро і «по-
збавляти доступу до води з неї».

«З цього приводу можна сказати наступне, — написав поса-
довець на своїй сторінці у фейсбуці. — Річка Дніпро вільно те-
че територією України, Білорусі та Росії. Ніхто не перекривав її 
русло чи доступ до її води для людей, що проживають на те-
риторії, якою протікає Дніпро. Натомість Дніпро не тече терито-
рією Криму. Україна перекрила не русло річки Дніпро, а лише 
штучну технологічну споруду (канал), яка знаходиться на тери-
торії України під юрисдикцією України і фінансується з держав-
ного бюджету України. На це Україна має повне право. Жодна 
інша держава не має права розпоряджатися каналом, це укра-
їнська споруда, і тільки Україна може визначати, яким чином її 
використовувати».

Тому відновлення подачі води Північно-Кримський каналом (а 
не Дніпром) до Криму можливе лише після деокупації півострова.

605 млн грн 
отримали від НСЗУ у квітні — серпні  

122 медичні заклади за надання 
допомоги новонародженим 

GOVID-19. Масове звільнення медперсоналу харківської міської 
лікарні №25 не позначиться на якості лікування хворих  
на коронавірусну недугу

Іспит на міцність

Президент про те, що у XXI столітті Російська  
Федерація анексувала український Крим  
і продовжує воєнну агресію на Донбасі
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Інавгурація відрізняється 
від міжнародного визнання. 
Цивілізований світ не визнає 
Олександра Лукашенка 
законним президентом Білорусі

ГЕОПОЛІТИКА Й ДЕМОКРАТІЯ

«Урядовий кур’єр» розповідає 
історію подій Революції гідності, 
які відбувалися  в період з 
листопада 2013-го до лютого 
2014 року на території півострова

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
zn

.u
a

4

3

Сім’я — сім працьовитих «я»
ПЕРСПЕКТИВИ Є! На Сумщині активно розвивають і підтримують родинні форми 
господарювання в аграрному виробництві

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Нинішня ситуація на ринку 
праці вельми проблематич-

на. І насамперед у селах. Вели-
котоварне сільгоспвиробництво 

поступово витісняє селян і з рос-
линницької, і з тваринницької 
галузей, залишаючи їх сам на 
сам із проблемою безробіття. 

Що ж робити? Невже й справ-
ді попереду глухий кут? На щас-
тя, це далеко не так. На Сумщи-

ні, де рівень сільського безро-
біття доволі високий, не тіль-
ки знаходять прийнятні варіан-
ти розв’язання цієї проблеми, а 
й активно підтримують жителів 
сільських населених пунктів у 
запровадженні нових форм ор-

ганізації праці. А саме сімейних 
та родинних фермерських гос-
подарств. Врешті-решт їх за-
сновники самі створюють робо-
чі місця, за потреби залучають 
земляків до тих чи інших ви-
робничих процесів, що відкри-

ває  обрії підвищення зайнятос-
ті й отримання заробітку.  

У селі Клишки Шосткин-
ського району — одному із най-
більш віддалених на Сум-
щині, сім’ю Патлахів знає 
кожен. 
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  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 16 вересня 2020 р. № 1118-р 
Київ

Про необхідність призначення на вакантну посаду 
першого заступника Голови Державного агентства 

лісових ресурсів України
Погодитися з пропозицією Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України 

Абрамовського Р. Р. щодо необхідності призначення на вакантну посаду першого заступ-
ника Голови Державного агентства лісових ресурсів України з 17 вересня 2020 р. шляхом 
укладення контракту про проходження державної служби.

Визначити Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Абрамовського Р. Р. 
уповноваженою особою для проведення співбесіди в установленому порядку.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 16 вересня 2020 р. № 1120-р 
Київ

Про необхідність призначення на вакантну посаду 
заступника Голови Державного агентства водних 

ресурсів України
Погодитися з пропозицією Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України 

Абрамовського Р. Р. щодо необхідності призначення на вакантну посаду заступника Голо-

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

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про прийняття відповідним органом 

управління фінансової установи рішення 
про подання заяви про виключення 

фінансової установи з Державного реєстру 
фінансових установ

Приватне акціонерне товариство 
«Страхова компанія «В.І П.» (скороче-
не найменування  — ПрАТ «СК «В.І П.»), місце-
знаходження: 01015, м. Київ, вул. Московська, 
буд. 46/2, секція 4, поверх 10, офіс 201; іденти-
фікаційний код 31088546, повідомляє про при-
йняття 22.06.2020 р. Наглядовою радою това-
риства, протокол № 49, рішення про подання 
заяви про виключення товариства з Державно-
го реєстру фінансових установ (Свідоцтво про 
реєстрацію фінансової установи серії СТ № 109 
від 21.08.2004). 

Голова правління Ткачук М.Л.

До уваги
БУЦКО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІКТОРІЯ»

1. Цим Повідомленням про скликання Загальних зборів учасників (далі «Повідомлення») повідомляємо Вас 
про скликання Загальних зборів учасників (далі «Зборів») Сільськогосподарського Товариства з обмеженою від-
повідальністю «ВІКТОРІЯ», код ЄДРПОУ: 30053690 (далі «СТОВ») на вимогу виконавчого органу СТОВ.

2. Наступні Збори будуть проведені:
Дата: 28 жовтня 2020 року.
Місце: 92252, Луганська обл., Білокуракинський район, село Нещеретове, провулок Світлий, 1.
Час початку Зборів: 10 год. 00 хв.
3. Затверджено наступний порядок денний Зборів:
1. Про обрання Голови Зборів та Секретаря.   
2. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.  
3. Про призначення особи, відповідальної за проведення державної реєстрації змін щодо відомостей про То-

вариство в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
4. З метою підтвердження повноважень учасника фізичної особи, такій особі необхідно пред’явити оригінал 

паспорта (іншого ідентифікаційного документа). Якщо представляти інтереси учасника фізичної особи на Зборах 
буде його представник, такому представнику потрібно мати оригінал нотаріально посвідченої довіреності та пас-
порта (іншого ідентифікаційного документа), що вказаний у довіреності.

Контактні дані, за якими учасник може отримати додаткову інформацію: +380660688882. Адреса за якою учас-
ник може ознайомитись з Проектом запропонованих змін до Статуту СТОВ: 92252, Луганська обл., Білокуракин-
ський район, село Нещеретове, провулок Світлий, 1.

Директор СТОВ «ВІКТОРІЯ» О.Г. Лавренко

До уваги
СІДЄЛЬНІКОВА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІКТОРІЯ»

1. Цим Повідомленням про скликання Загальних зборів учасників (далі «Повідомлення») повідомляємо Вас 
про скликання Загальних зборів учасників (далі «Зборів») Сільськогосподарського Товариства з обмеженою від-
повідальністю «ВІКТОРІЯ», код ЄДРПОУ: 30053690 (далі «СТОВ») на вимогу виконавчого органу СТОВ.

2. Наступні Збори будуть проведені:
Дата: 28 жовтня 2020 року.
Місце: 92252, Луганська обл., Білокуракинський район, село Нещеретове, провулок Світлий, 1.
Час початку Зборів: 10 год. 00 хв.
3. Затверджено наступний порядок денний Зборів:
1. Про обрання Голови Зборів та Секретаря.   
2. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.  
3. Про призначення особи, відповідальної за проведення державної реєстрації змін щодо відомостей про То-

вариство в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
4. З метою підтвердження повноважень учасника фізичної особи, такій особі необхідно пред’явити оригінал 

паспорта (іншого ідентифікаційного документа). Якщо представляти інтереси учасника фізичної особи на Зборах 
буде його представник, такому представнику потрібно мати оригінал нотаріально посвідченої довіреності та пас-
порта (іншого ідентифікаційного документа), що вказаний у довіреності.

Контактні дані, за якими учасник може отримати додаткову інформацію: +380660688882. Адреса за якою учас-
ник може ознайомитись з Проектом запропонованих змін до Статуту СТОВ: 92252, Луганська обл., Білокуракин-
ський район, село Нещеретове, провулок Світлий, 1.

Директор СТОВ «ВІКТОРІЯ» О.Г. Лавренко

До уваги
БУЦКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІКТОРІЯ»

1. Цим Повідомленням про скликання Загальних зборів учасників (далі «Повідомлення») повідомляємо Вас 
про скликання Загальних зборів учасників (далі «Зборів») Сільськогосподарського Товариства з обмеженою від-
повідальністю «ВІКТОРІЯ», код ЄДРПОУ: 30053690 (далі «СТОВ») на вимогу виконавчого органу СТОВ.

2. Наступні Збори будуть проведені:
Дата: 28 жовтня 2020 року.
Місце: 92252, Луганська обл., Білокуракинський район, село Нещеретове, провулок Світлий, 1.
Час початку Зборів: 10 год. 00 хв.
3. Затверджено наступний порядок денний Зборів:
1. Про обрання Голови Зборів та Секретаря.   
2. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.  
3. Про призначення особи, відповідальної за проведення державної реєстрації змін щодо відомостей про То-

вариство в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
4. З метою підтвердження повноважень учасника фізичної особи, такій особі необхідно пред’явити оригінал 

паспорта (іншого ідентифікаційного документа). Якщо представляти інтереси учасника фізичної особи на Зборах 
буде його представник, такому представнику потрібно мати оригінал нотаріально посвідченої довіреності та пас-
порта (іншого ідентифікаційного документа), що вказаний у довіреності.

Контактні дані, за якими учасник може отримати додаткову інформацію: +380660688882. Адреса за якою учас-
ник може ознайомитись з Проектом запропонованих змін до Статуту СТОВ: 92252, Луганська обл., Білокуракин-
ський район, село Нещеретове, провулок Світлий, 1.

Директор СТОВ «ВІКТОРІЯ» О.Г. Лавренко

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Інвестор (замовник)  — ТОВ «ІНВЕСТ РИТЕЙЛ»
2. Місце розташування майданчиків (траси) будів-

ництва (варіанти)  —  м. Київ, перетин  вул. Драйзера 
Теодора та вул. Електротехнічної

3. Характеристика діяльності (об’єкта)  —  для за-
безпечення охоронних зон ПЛ-110 кВ при будівництві 
торговельного центру та торговельного майданчика.

Технічні і технологічні дані: продукція не виробляється.
4. Соціально-економічна необхідність планованої 

діяльності —  перетворення електричної енергії, за-
доволення потреб електропостачання нових та під-
вищення надійності живлення існуючих споживачів.

5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:
земляних  —  роботи виконуються в зоні діючих ПЛ;
сировинних  —  розробка кар’єрів поблизу об’єкта 

не передбачається, будівництво ведеться на завезених 
матеріалах;

енергетичних  — (паливо, електроенергія, тепло) 
—  електропостачання будівництва від системи влас-
них потреб підстанції;

водних  —  завезена вода (реконструкція);
трудових  —  забезпечує Генпідрядник.
6. Транспортне забезпечення (при будівництві і 

експлуатації)  —  Генпідрядник та Замовник.
7. Екологічні та інші обмеження планованої діяль-

ності за варіантами  —  відсутні.
8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і за-

хист території за варіантами  —  вирішується у про-
екті.

9. Можливі впливи планованої діяльності (при бу-
дівництві і експлуатації) на навколишнє середовище:

клімат і мікроклімат  —  відсутні;
повітряне — відсутні;
водне — відсутні;
ґрунт — відсутні;
рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти  —   

відсутні;
навколишнє соціальне середовище (населення) —   

відсутні;
навколишнє техногенне середовище  —  відсутні.
10. Відходи виробництва і можливість їх повторного 

використання, утилізації, знешкодження або безпечного 
захоронення  —  відсутні.

11. Обсяги виконання ОВНС  —  відповідно до ДБН 
А.2.2-1-2003.

12. Участь громадськості  —  вимоги не висувались.

ЗАМОВНИК             ГЕНПРОЕКТУВАЛЬНИК
ТОВ «ІНВЕСТ РИТЕЙЛ»            ТОВ «НВП «ГАРАНТ-ЕНЕРГО»
Директор              Директор 

_________ Т.А. Тонковид       __________ А.Є. Котляров
М.П.             М.П. 

 Повідомлення спадкоємців про відкриття 
спадщини

До відома спадкоємців, 26.08.2020 року заведена 
спадкова справа №35/2020 у Кізіми В.В., приватного 
нотаріуса Сєвєродонецького міського нотаріального 
округу Луганської області, адреса розташування робо-
чого місця: Луганська область, місто Сєвєродонецьк, 
проспект Центральний, 30/19, після смерті ЯЦЮТИ 
Ігоря Миколайовича, 15 березня 1969 року народжен-
ня, який помер 26 лютого 2020 року, місце народжен-
ня: Україна, Луганська область, місто Сєвєродонецьк, 
його останнє місце реєстрації та проживання було за 
адресою: м. Сєвєродонецьк Луганської області, вул. 
Курчатова, буд. 27а (двадцять сім «а»), кв. 4 (чотири).

До відома спадкоємців, 10.09.2020 року заведена 
спадкова справа №39/2020 у Кізіми В.В., приватно-
го нотаріуса Сєвєродонецького міського нотаріаль-
ного округу Луганської області, адреса розташуван-
ня робочого місця: Луганська область, місто Сєвєро-
донецьк, проспект Центральний, 30/19, після смер-
ті КРАВЧЕНКА Володимира Валентиновича, 20 січня 
1961 року народження, який помер 21 серпня 2020 
року, місце народження: Україна, Луганська область, 
місто Сєвєродонецьк, його останнє місце реєстрації та 
проживання було за адресою: м. Сєвєродонецьк Лу-
ганської області, вул. Менделєєва, буд. 32 (тридцять 
два), кв. 4 (чотири).

Південно-західне міжобласне територіальне від-
ділення Антимонопольного комітету України повідо-
мляє, що 07.08.2020 року адміністративною колегі-
єю відділення прийнято рішення №72/37-р/к у спра-
ві №918-УД про порушення законодавства про за-
хист економічної конкуренції та накладення штрафу 
на ПП «ВТД «Явір» (ідентифікаційний код - 38682494) 
у розмірі 461 033,00 (чотириста шістдесят одна тисяча 
тридцять три) гривні та ФГ «Діомі» (ідентифікаційний 
код - 40959905) у розмірі 461 033,00 (чотириста шіст-
десят одна тисяча тридцять три) гривні.

Південно-західне міжобласне територіальне від-
ділення Антимонопольного комітету України повідо-
мляє, що 12.08.2020 року адміністративною колегі-
єю відділення прийнято рішення №72/41-р/к у справі 
№72/06-20 про порушення законодавства про захист 
економічної конкуренції та накладення штрафу на ТОВ 
«МАРІ ФУДС» (ідентифікаційний код 41644375) у роз-
мірі 99 131.00 (дев’яносто дев’ять тисяч сто тридцять 
одна) гривня та ТОВ «Торгова компанія «Світ про-
дуктів» (ідентифікаційний код 39787081) у розмірі  
99 131.00 (дев’яносто дев’ять тисяч сто тридцять од-
на) гривня.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
БОНДАРЧУКА СЕРГІЯ ВАСИЛЬОВИЧА

Національне антикорупційне бюро України, відповідно до вимог 
ст.ст. 133, 135, 137 КПК України, викликає 29 вересня 2020 року 
о 12:00 підозрюваного Бондарчука Сергія Васильовича, 31.10.1971 
р.н., зареєстрованого за адресою: м. Київ, вулиця Сабурова, 3-Б, 7, 
кв. 120 до детектива Національного бюро Ліпи О.П. (тел.: (044) 246-
33-59) за адресою: м. Київ, вул. В.Сурикова, 3, каб. 422 для прове-
дення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№ 42014000000000640 від 19.07.2014 та допиту як підозрюваного. 

Наслідки неприбуття на виклик слідчого та поважні причини не-
прибуття особи на виклик передбачено ст. ст. 138-139 КПК України.

Розшукуються спадкоємцi 
АБАКАНОВА Ігоря Олександровича, 

31.07.1958 року народження, померлого 04.04.2020 ро-
ку. Можливим спадкоємцям звертатись в строк до 
04.10.2020 р. за адресою: м. Харкiв, вул. Миру, 22, тел. 
+380577626200, +380953178081.

Втрачено суднові реєстраційні документи на судно «ТРОЯН», оформлені на ім’я Дубовіс Євгенія Са-
муілівна, а саме Свідоцтво про право власності для прогулянкових суден СR№006034 від 20.06.2008 р. та 
Свідоцтво про право плавання під державним прапором України для прогулянкових суден СN№002096 
від 20.06.2008 р. 

Зазначені документи вважати недійсними.

Втрачений дозвіл вант/пас 4513301 від 2018 р., 

країна Польща, виданий перевізнику Товариство з 

обмеженою відповідальністю «УКР-АВТО-ТРАНС 

ГРУП», 

вважати недійсним.

Кваліфікаційний сертифікат інженера з технічно-

го нагляду серії АТ №001865 та свідоцтво з підви-

щення кваліфікації № 3161 на ім’я Мартинюк Дми-

тро Іванович 

вважати втраченим.

ви Державного агентства водних ресурсів України шляхом укладення контракту про про-
ходження державної служби.

Визначити Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Абрамовського Р. Р. 
уповноваженою особою для проведення співбесіди в установленому порядку.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 16 вересня 2020 р. № 1130-р 
Київ

Про тимчасове закриття пункту пропуску  
через державний кордон «Нові Яриловичі»

Тимчасово закрити до 00 год. 00 хв. 27 вересня 2020 р. міжнародний пункт пропуску 
через державний кордон для автомобільного сполучення «Нові Яриловичі».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 16 вересня 2020 р. № 1132-р 
Київ

Про внесення зміни у додаток 1  
до розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 13 березня 2020 р. № 288
Внести зміну у додаток 1 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 березня 

2020 р. № 288 «Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон 
та пунктів контролю» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 26, ст. 975) — із змінами, вне-

сеними розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 р. № 589 і від 17 
червня 2020 р. № 819, виключивши таку позицію:

«800200 Київський річковий порт річковий пасажирський,  
вантажний

міжнародний м. Київ».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 21 вересня 2020 р. № 1136-р 
Київ

Про залучення коштів позики від Європейського 
інвестиційного банку для реалізації проекту 

«Логістична мережа  
(Модернізація та цифровізація Укрпошти)»

1. Визнати за доцільне залучення акціонерним товариством «Укрпошта» позики від Єв-
ропейського інвестиційного банку для реалізації проекту «Логістична мережа (Модерніза-
ція та цифровізація Укрпошти)» у розмірі 30 млн. євро під державну гарантію.

2. Установити, що:
1) плата за надання державної гарантії для забезпечення виконання зобов’язань за по-

зикою, залученою для реалізації проекту «Логістична мережа (Модернізація та цифро-
візація Укрпошти)», становить 1 відсоток річних вибраної та непогашеної суми позики;

2) акціонерне товариство «Укрпошта» забезпечує виконання своїх зобов’язань з 
відшкодування витрат державного бюджету, пов’язаних з виконанням гарантійних 
зобов’язань у розмірі 30 млн. євро, на підставі договору, укладеного зазначеним това-
риством з Міністерством фінансів і Міністерством інфраструктури, шляхом надання в за-
ставу нерухомого майна акціонерного товариства «Укрпошта» в обсязі, еквівалентному 
30 млн. євро.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ гроза

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 4 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +10 +15 +23 +28 Черкаська +9 +14 +23 +28

Житомирська +10 +15 +23 +28 Кіровоградська +10 +15 +24 +29

Чернігівська +10 +15 +23 +28 Полтавська +9 +14 +23 +28

Сумська +9 +14 +22 +27 Дніпропетровська +10 +15 +24 +29

Закарпатська +11 +16 +17 +22 Одеська +12 +17 +23 +28

Рівненська +10 +15 21 +26 Миколаївська +10 +15 +23 +28

Львівська +10 +15 +19 +24 Херсонська +11 +16 +24 +29

Івано-Франківська +10 +15 +18 +23 Запорізька +10 +15 +24 +29

Волинська +10 +15 +20 +25 Харківська +9 +14 +23 +28

Хмельницька +10 +15 +22 +27 Донецька +11 +16 +24 +29

Чернівецька +10 +15 +20 +25 Луганська +8 +13 +23 +28

Тернопільська +10 +15 +20 +25 Крим +13 +18 +23 +28

Вінницька +10 +15 +22 +27 Київ +13 +15 +24 +26
Укргiдрометцентр

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

внесення до Правил (договірних умов) відкриття та комп-
лексного розрахунково — касового обслуговування бан-
ківських рахунків фізичних осіб в АТ «УКРСИББАНК» (зі 

змінами) (далі — Правила), які розміщені для ознайомлення на сайті www.my.ukrsibbank.com та на ін-
формаційних стендах у приміщеннях установ Банку, та опубліковані в газеті «Урядовий кур’єр» № 105 
від  09.06.2017 р., з усіма наступними змінами та доповненнями, наступних змін, а саме:

1. Викласти останній абзац п. 2.1. Правил у наступній редакції:
«Банк також забезпечує здійснення операцій за Рахунками у межах витратного ліміту. До картково-

го Рахунку Банк випускає та надає Клієнту та/або Держателю(-лям) картки. Типи/класи карток, що до-
ступні Клієнту для випуску, зазначаються у відповідному Тарифному плані. Картка надається в строк, 
необхідний для її виготовлення та доставки, що визначений внутрішніми процедурами Банку.»;

2. Викласти пункти 3.1.1. — 3.1.4. Правил в наступній редакції:
3.1.1. «При отриманні картки Держатель повинен кульковою ручкою поставити особистий підпис на 

документі Банку про підтвердження одержання картки, а також проставити підпис на смузі для підпису 
на картці у випадку наявності такої смуги в присутності уповноваженої особи Банку.

3.1.2. У випадку,  коли Держатель отримує  картку поза приміщенням Банку від представника 
кур’єрської компанії, Держатель підтверджує факт отримання картки:

- при активації картки за допомогою системи  UKRSIB online; або
- шляхом направлення інформаційного повідомлення на номер Банку 729 з номером отриманої 

картки у форматі «6*4» (шість перших та чотири останні цифри номеру картки). У відповідь Держате-
лю буде надіслано інформаційне повідомлення Банку, де будуть вказані подальші дії Держателя, необ-
хідні для завершення процесу підтвердження отримання картки. 

У разі, якщо у Держателя виникнуть труднощі з підтвердженням отримання картки шляхом направ-
лення інформаційного повідомлення на номер Банку 729, Держатель може звернутись за допомогою 
до обслуговуючого відділення Банку або зателефонувати до StarContact.

У випадку, коли Держатель отримує картку поза приміщенням Банку від уповноваженої особи Бан-
ку під час видачі карток в рамках зарплатного проекту на території Підприємства, Держатель підтвер-
джує факт отримання у непошкодженому вигляді картки шляхом засвідчення своїм підписом Догово-
ру-анкети.

 3.1.3. Картка надається Держателю в неактивному стані (без можливості здійснення будь-яких пла-
тіжних операцій з її використанням) з початковим ПІН-кодом «0000», який Держатель Картки для її ак-
тивації повинен змінити власноруч. 

Змінити початковий ПІН-код «0000» картки Держатель може шляхом:
✓ зміни початкового ПІН-коду «0000» картки в банкоматі Банку (для карток МПС «Visa Inc.» та 

«MasterCard  Worldwide») або в банкоматах інших банків (тільки для карток МПС «MasterCard  
Worldwide»), встановивши новий власний ПІН. Для активації картки в банкоматі (після отримання ін-
формаційного повідомлення про необхідність активації картки) Держателю картки необхідно встави-
ти платіжну картку в банкомат та ввести початковий ПІН-код «0000», після чого банкомат Банку авто-
матично запропонує змінити ПІН-код (у разі зміни ПІН-коду за картками МПС «MasterCard  Worldwide» 
в банкоматах інших банків Держатель картки має самостійно вибрати в меню банкомата пункт зміни 
ПІН-коду), після чого ввести новий власний ПІН та підтвердити його. 
✓ зміни початкового ПІН-коду «0000» картки за допомогою мобільного додатку системи UKRSIB 

online. 
Для активації картки за допомогою мобільного додатку системи UKRSIB online Держатель пови-

нен аутентифікуватися та ідентифікуватися в системі UKRSIB online, ввести номер картки (власноруч-
но, шляхом фотографування або за допомогою NFС-модуля мобільного пристрою), створити та під-
твердити шляхом повторного вводу новий власний ПІН-код картки. Для підтвердження дій Держате-
ля у мобільному додатку системи UKRSIB online Держатель вводить OTP. У разі позитивної перевірки 
ОТР Банком Держатель отримує повідомлення засобами системи UKRSIB online про зміну ПІН-коду. 
За бажанням Держатель може або у випадку підозри Банком щодо компрометації картки Держатель 
зобов’язаний для подальшого здійснення операцій за допомогою картки змінити ПІН-код картки за до-
помогою мобільного додатку системи UKRSIB online у порядку, що описаний вище для зміни початко-
вого ПІН-коду за допомогою мобільного додатку системи UKRSIB online.

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

3.1.4. ПІН відомий лише Держателю (крім початкового ПІН-коду, зазначеного у п. 3.1.3 Правил). За 
будь-яких умов Держатель зобов’язаний вчинити все можливе для того, щоб забезпечити збережен-
ня своєї картки та зберігання в таємниці ПІН, CVV2/CVC2 та інших даних картки, не повинен записува-
ти ПІН на картці або на інших предметах, які зберігаються разом з карткою.»

3. Викласти п. 3.2.1. Правил в наступній редакції:
«3.2.1. Строк дії картки.
Строк дії картки вказано на лицьовій стороні картки у вигляді ММ/РР (ММ — дві цифри порядково-

го номера місяця, РР — дві останні цифри року).
Користування Держателем карткою здійснюється протягом строку її дії, який вказаний на лицьовій 

стороні картки (місяць і рік). Картка дійсна до останнього календарного дня вказаного місяця.
У разі закінчення строку дії картки Банк у передостанній місяць строку її дії перевипускає картку на 

новий строк (з урахуванням положень п. 4.1.21. цих Правил), якщо до цього строку від Клієнта не на-
дійшла заява про розірвання Договору та закриття Рахунків або про припинення дії окремої картки або 
Банком не закрито картковий Рахунок з інших підстав, передбачених Договором. Держатель повертає 
картку до Банку не пізніше 3 (трьох) робочих днів після закінчення строку її дії.»

4. Виключити з Правил підрозділ 5.2. «Правила користування послугою «Платежі на користь мобіль-
них операторів»

з наступною зміною нумерації розділів та пунктів Правил.
5. Викласти п. 5.2.2. та п. 5.2.3. Правил в наступній редакції:
«5.2.2. Надання Банком Послуги відбувається на підставі:
- Подання відповідної заяви Клієнта, що передбачає надання Послуги в обслуговуючому відділен-

ні Банку; або
- Звернення до StarContact з метою підключення послуги на переказ коштів з карткового Рахунку на 

накопичувальний Рахунок, що відкриті у національній валюті України та обслуговуються в межах одно-
го Договору. У такому випадку Клієнт має право отримати письмове підтвердження у порядку, визна-
ченому п. 4.3.24. Правил; або

- Відповідного електронного документа, направленого з використанням системи UKRSIB online.
Підстави, що вказані в п. 5.2.2. для підключення Послуги, надалі в п. 5.2. іменуються — «Заява». 
5.2.3. Клієнт в Заяві зазначає реквізити та призначення переказу, період проведення переказу (для 

Заяв, що подаються у порядку п. 5.2.2. Правил, період складає 1 місяць), дату здійснення першого пе-
реказу, суму переказу та інші дані на вимогу Банку, необхідні для здійснення переказу.»

6. Викласти пп. 5.5.1. — 5.5.4. Правил у наступній редакції:
5.5.1. Послуга «Надання виписки на e-mail» (далі в цьому пункті 5.5 — «Послуга») дозволяє Клієн-

ту отримувати на електронну адресу (e-mail)  звіт/підтвердження руху коштів на Рахунку/-ах за прове-
деними операціями, у тому числі з використанням платіжної картки, та інформацію про стан такого/-их 
Рахунку/-ів.

5.5.2. Послуга може бути підключена тільки власнику Рахунку.  
5.5.3. Підключення/відключення або зміна параметрів Послуги відбувається на підставі:
✓ подання відповідної заяви Клієнта в обслуговуючому відділенні Банку; або
✓ звернення до StarContact. У такому випадку Клієнт має право у разі необхідності за своїм запитом 

отримати письмове підтвердження про підключення/відключення або зміну параметрів Послуги, звер-
нувшись до обслуговуючого відділення Банку для підписання відповідної заяви. 

Підстави, що вказані в цьому пункті 5.5.3  для підключення або зміни параметрів Послуги, надалі в 
цьому пункті 5.5 іменуються — «Заява». 

5.5.4. Клієнт в Заяві зазначає адресу e-mail та періодичність надання Послуги: щоденно або щомі-
сячно. При цьому одна Послуга передбачає наявність однієї адреси e-mail та зазначення одного варіан-
ту періодичності отримання Послуги. Якщо Клієнт бажає отримувати Послугу на декілька адрес e-mail  
та/або з різною періодичністю, Клієнт може підключити декілька таких Послуг, які будуть тарифікува-
тися окремо згідно з п. 5.5.6 Правил, при цьому  на одну унікальну адресу e-mail можна підключити 
тільки один з варіантів періодичності надання Послуги (або щоденно, або щомісячно).»

7. Викласти п. 5.5.14. Правил в наступній редакції:
«5.5.14. У випадку зміни у Клієнта адреси e-mail або у разі втрати Клієнтом доступу до e-mail, що під-

ключений в рамках Послуги, Клієнт зобов’язаний негайно повідомити про це Банк та змінити параме-
три Послуги або відключити Послугу відповідно до п. 5.5.3. Правил.»

8. Викласти п. 10.3. Правил в наступній редакції:
«10.3. Договір-анкета містить елементи заяв Клієнта на відкриття карткового та накопичувального 

Рахунків, а також на випуск і видачу платіжної картки класу, що відповідає класу Тарифного плану.»
9. Включити в Правила п. 11.9. в наступній редакції з наступною зміною нумерації пунктів Правил:
«11.9. У випадку, коли Договір розірвано за ініціативою будь-якої Сторони Договору або за взаєм-

ною згодою Сторін, зобов’язання Сторін за Договором припиняються, якщо в Договорі прямо не зазна-
чено, що окреме/-і зобов’язання існує/-ють до повного його/їх виконання, в тому числі припиняються 
зобов’язання Банку щодо дистанційного обслуговування Продуктів, електронного обміну інформацією 
з Банком та надання Клієнту будь-яких послуг Банку за допомогою системи UKRSIB online. Тобто, дис-
танційне банківське обслуговування Клієнта (Продуктів та послуг Банку) в системі UKRSIB online при-
пиняється в повному обсязі з дати розірвання Договору.

Водночас у Клієнта може залишатись можливість доступу та використання додатку UKRSIB online, як 
програмного забезпечення, що дозволяє Клієнту здійснювати виключно перегляд архівних даних, істо-
рію операцій та/або історію обміну інформацією з Банком, що були здійснені Сторонами до дати розі-
рвання Договору, та можливість отримання електронних комерційних повідомлень, що не є Продукта-
ми та/або послугами Банку у розумінні цього Договору.

При цьому Банк не несе відповідальність за підтримання працездатності та наявність доступу, мож-
ливість використання Клієнтом на цілі, зазначені у цьому пункті Правил, додатку UKRSIB online.» 

Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в офіційному друкованому видан-
ні, а саме: 25.09.2020 р.

Датою початку дії змін до Правил є 25.09.2020 р.
Заступник Голови Правління АТ «УКРСИББАНК» -
Начальник Юридичного департаменту     Полянчук О.В.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004,  
м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 39 «А») роз-
глядає кримінальне провадження № 242/480/17 (1-кп/227/91/2019) 
за обвинуваченням Іщенка Ярослава Ігоровича у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27,  
ч. 2 ст. 437, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України.

Обвинувачений Іщенко Ярослав Ігорович, 01 січня 1991 року на-
родження, що мешкає за останньою відомою адресою: Донецька 
область, м. Слов’янськ, пров. Малояровий, буд. 8, викликається на 
10:00 годину 05 жовтня 2020 року до Добропільського міськрайон-
ного суду, кабінет № 10, для участі у підготовчому судовому засі-
данні. 

Головуючий суддя Хандурін В.В, судді Левченко А.М., Корнєєва В.В.

Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Золотько Рус-
лана Едуардовича, 18.12.1996 року народження, зареєстрованого у 
м. Донецьк, вул. Кірова, буд. 121, кв. 51, який фактично перебуває 
на тимчасово окупованій території в м. Донецьк, як обвинуваченого в 
кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудо-
вих розслідувань №2202026900000000050 від 06.08.2020 р. за ч.1 ст. 
258-3 КК України.

Підготовче судове засідання відбудеться о 09-00 год. 06.10.2020 ро-
ку за адресою: м. Чернівці, вул. Кафедральна, 4, каб. 8.

З моменту опублікування повістки про виклик обвинуваченого Золоть-
ко Р.Е. у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсю-
дження останній вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя Одовічен Я.В.
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