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ДОКУМЕНТИ

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку використання 
коштів державного бюджету, передбачених для поповнення 
статутного капіталу акціонерного товариства, яке 
створюється з метою впровадження фінансово-кредитних 
механізмів забезпечення громадян України житлом»

Якщо карантин 
вихідного дня не дасть 
позитивних результатів, 
слід готуватися до 
жорсткіших  обмежень

ЗУПИНИТИ КОРОНАВІРУС

Перший заступник міністра охорони здоров’я про 
чимало проблем, що виникають на місцях, попри надані 
урядом кошти 

ЦИТАТА ДНЯ

ІРИНА САДОВ’ЯК: 

ЦИФРА ДНЯ

118 млн грн 
надав уряд на облаштування мобільних 

шпиталів для хворих на COVID-19. Їх 
розгорнуть у Києві, Одесі та Краматорську

«Потрібен час і 
багато роботи, щоб 

довести показник 
забезпечення киснем 

до 80%. На сьогодні 
ми розуміємо, що 
це буде не раніше 

грудня».

Емісія: рятівне коло 
не про нас

ФІНАНСИ. Експерти висловлюються категорично проти 
друкування грошей
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Привабливі умови  
для аграріїв

КРЕДИТУВАННЯ. Реалізацію кредитної програми для ма-
лих і середніх підприємств аграрного сектору за спільним з Єв-
ропейським інвестиційним банком проєктом «Основний кредит 
для аграрної галузі — Україна» розпочало Міністерство фінан-
сів. Його спрямовано на розширення доступу агропідприємств 
до доступного фінансування через банківське кредитування, 
зокрема на комплексну підтримку ланцюгів створення доданої 
вартості в АПК, а саме переробки зернових та олійно-жирових 
культур, рибного господарства та аквакультури.

«Розвиток малого та середнього бізнесу в аграрному секто-
рі має велике значення для підвищення конкурентоспроможнос-
ті економіки України, її стійкого зростання, нарощування експор-
ту, впровадження найкращих доступних європейських техноло-
гій та методів управління. Міністерство фінансів активно працює 
над підвищенням ефективності державної підтримки фермерів, 
і кошти Європейського інвестиційного банку допоможуть ство-
рити необхідне джерело їхньої сталої підтримки через банків-
ське кредитування», — цитує слова заступника міністра фінан-
сів Олександра Кави пресслужба відомства.

Чи відновить Україна серійне виробництво літаків?
ПЕРСПЕКТИВА. Схвалення урядом Концепції Державної цільової науково-технічної програми 
розвитку авіапромисловості дає країні ще один шанс залишитися авіаційною державою

Вікторія КОВАЛЬОВА  
для «Урядового кур’єра»

Кабінет Міністрів розпоря-
дженням від 11 листопада 

схвалив Концепцію  Держав-
ної цільової науково-технічної 
програми розвитку авіаційної 

промисловості на 2021—2030 
роки. З моменту проголошен-
ня незалежності Україна мала 
всього дві десятирічні програ-
ми розвитку авіапромисловос-
ті. Перша з них була розрахо-
вана на 1992—2001 роки, дру-
га — на 2001—2010. Обсяг їх-

нього фінансування не пере-
вищував 17% запланованого. 
Останні 10 років держпрогра-
ми не було. 

Ліквідація у 2014 році Мін-
промполітики — регулятор-
ного органу, який здійснював 
державну промислову політи-

ку, остаточно підкосила укра-
їнську літакобудівну галузь. 
«З 2016 року — жодного се-
рійного літака, складальне ви-
робництво стало збитковим», 
— констатовано в концепції.

«У червні 2018 року на сай-
ті Кабміну було опублікова-

но Стратегію відродження ві-
тчизняного авіабудування на 
період до 2022 року. Тоді від-
повідальне за розроблення 
програми Мінекономрозвит-
ку повинно було винести  
її на затвердження ще 
2018 року. 3
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УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua6 

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 суб’єктів господарю-
вання, відокремлених підрозділів юридичних осіб, осіб, що прова-
дять незалежну професійну діяльність, представництв — клієнтів 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 опубліковані в газеті «Уря
довий кур’єр» №102 від 01.06.2018 р., з усіма наступними змінами та 
доповненнями, наступних змін, а саме:

1. По тексту Правил змінити термін «Кредитний договір» на термін 
«Договір кредитування» відповідно.

2. Викласти відповідні терміни  Розділу Правил «ТЕРМІНИ, ЩО ВИ-
КОРИСТОВУЮТЬСЯ В ПРАВИЛАХ» у наступній редакції: 

« «Договір кредитування» — Генеральний договір про надан
ня кредитних послуг (щодо надання кредиту, кредитної лінії, овер
драфту), Кредитний договір (щодо надання кредиту) або Генераль
ний договір про кредитування (щодо надання кредитної лінії), укла
дений між Сторонами, що визначає порядок та умови надання Клі
єнту Кредиту або Кредитної лінії або Овердрафту, разом з Правила
ми та всіма додатковими угодами та іншими додатками, укладени
ми до нього;

«Заява на видачу Траншу» — це заява на видачу Траншу, що на
дається Клієнтом Банку в порядку та на умовах, Договором кредиту
вання, за формою, встановленою Банком у додатку до такого Дого
вору кредитування, та може подаватися Клієнтом як на паперовому 
носії так і у вигляді електронного документа. Заява на видачу Тран
шу на паперовому носії подається у двох оригінальних примірниках 
за адресою, зазначеною в Договорі кредитування як адреса для лис
тування, та повинна бути підписана уповноваженим представником 
Позичальника. Заява на видачу Траншу в електронній формі пода
ється через СДО та повинна бути підписана КЕП Позичальника. Нада
ючи Заяву на видачу Траншу, Позичальник безвідклично приймає на 
себе відповідні зобов’язання, передбачені Договором кредитування.

«Засіб кваліфікованого електронного підпису», «Засіб кваліфіко-
ваної електронної печатки» — у значенні Закону «Про електронні до
вірчі послуги»;

«Кваліфікована електронна печатка» — удосконалена електрон
на печатка, яка створюється з використанням засобу кваліфікова
ної електронної печатки і базується на кваліфікованому сертифіка
ті електронної печатки

«Кваліфікований сертифікат відкритого ключа» — у значенні За
кону «Про електронні довірчі послуги»;

«Лист-повідомлення» — повідомлення інформаційного змісту, 
яке надсилається Банком Клієнту з метою повідомлення/інформу
вання Клієнта щодо можливих умов надання Кредиту (не вважаєть
ся офертою);

 «Надавач» — Кваліфікований надавач електронних довірчих по
слуг яким в межах взаємодії Банку та Клієнта за Договором кредиту
вання є саме акредитований центр сертифікації ключів АТ «УКРСИБ
БАНК»;

«Підписувач» — фізична особа, яка створює електронний підпис 
і є відповідно Клієнтом (якщо виступає самостійно як суб’єкт госпо
дарювання або особа, яка провадить незалежну професійну діяль
ність) або уповноважена особа Клієнта — юридичної особи;

«Транш» — сума Кредиту повністю або частина, що надається Клі
єнту в порядку і на умовах, що визначені Договором кредитування»

3. Виключити з Розділу Правил «ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУ-
ЮТЬСЯ В ПРАВИЛАХ» терміни «Заява на пролонгацію Траншу» та 
«Угода про надання Траншу».

4. Викласти п. 2.3. Розділу 2 Правил в наступній редакції:
«2.3. Затримка виконання операції та відмова в її здійсненні.
Банк має право затримати виконання операції та/або відмовити 

Клієнту у виконанні операції щодо зарахування коштів на Рахунок 
або списання коштів з Рахунку та/або у виконанні наданих Клієнтом 
розрахункових та/або касових документів за цим Договором, у на
ступних випадках:

а) якщо на Рахунку Клієнта недостатньо коштів для виконання по
даного Клієнтом розрахункового та/або касового документу, одно
часної сплати Банку Разової комісії та погашення заборгованості зі 
сплати Періодичної та/або Разової комісії у повному обсязі за наяв
ності такої заборгованості; та/або

б) якщо запитувані Клієнтом послуги/операції не передбачені Та
рифами Банку або у Банку відсутні технічні можливості щодо їх на
дання/проведення; та/або

в) якщо щодо операції Клієнта виникає підозра, що вона містить 
ознаки такої, що підлягає фінансовому моніторингу відповідно до 
Законодавства або підпадає під існуючі обмеження (санкції) відпо
відно до Законодавства та/або Законодавства з принципом екстра
територіальності; та/або

г) якщо Клієнт не надав необхідні Банку документи та/або інфор
мацію щодо суті фінансової операції та/або встановлення осіб, які 
приймають учать в її здійсненні та/або контрактів та інших докумен
тів, що свідчать про наявність підстав/зобов’язань для здійснення 
валютної операції у випадках та у порядку, передбачених Законодав
ством та/або внутрішніми нормативними актами Банку; та/або

ґ) якщо Клієнт не надав необхідні Банку документи та/або інфор
мацію для проведення Банком процедури уточнення інформації що
до ідентифікації та вивчення Клієнта (зокрема, але не обмежуючись: 
інформації / документів щодо фінансового стану Клієнта та змісту 
його діяльності; проведення оцінки фінансового стану Клієнта; ви
значення належності Клієнта (особи, яка діє від його імені) до наці
ональних або іноземних публічних діячів, діячів, що виконують по
літичні функції в міжнародних організаціях, або пов’язаних з ними 
осіб; з’ясування місця його проживання або місця перебування чи 
місця тимчасового перебування в Україні), суті операції; та / або

д) якщо на запитувані Клієнтом послуги розповсюджуються об
меження, встановлені Законодавством, Законодавством з принци
пом екстратериторіальності та/або внутрішніми нормативними акта
ми Банку; та/або

е) порушення Клієнтом встановленого Законодавством порядку 
використання коштів за Рахунком; та/або

є) в інших випадках, передбачених Законодавством та/або Дого
вором. 

Банк відмовляє Клієнту у надані послуг (проведенні операцій) та/
або у виконанні наданих Клієнтом Розрахункових та/або касових до
кументів за цим Договором у наступному порядку:

— у разі відмови у виконанні паперового розрахункового доку
менту — шляхом повернення Клієнту без виконання його розрахун
кового документу та/або касового документу, зазначивши на зворот

ному боці такого документа дату та причину повернення без вико
нання (це засвідчується підписами відповідального виконавця Бан
ку і працівника, на якого покладено функції контролера, та відбит
ком штампа Банку).

— у разі відмови у виконанні Електронного розрахункового доку
мента — шляхом його невиконання. Банк повідомляє про це Клієнта 
засобами СДО із зазначенням дати та причини повернення без вико
нання Електронного розрахункового документа.

Причина невиконання розрахункового та/або касового докумен
та зазначається з посиланням на статтю закону України та/або пункт 
нормативноправового акту НБУ, та/або пункт Договору, відповідно 
до яких розрахунковий документ не може бути виконано, якщо це 
вимагається Законодавством.

Повернення без виконання паперових розрахункових та/або касо
вих документів Клієнта здійснюється при здійсненні ініціювання опе
рації Клієнтом в касі Банку або одночасно з наданням Клієнту Випис
ки з Рахунку згідно з умовами Договору.

У разі затримання виконання операції відповідно до умов Догово
ру Банк повідомляє Клієнта засобами СДО та/або в інший спосіб.»

5. Викласти п.п. 2.11.3. п. 2.11. Розділу 2 Правил  в наступній ре
дакції:

«2.11.3. Банк не несе відповідальності перед Клієнтом та/або тре
тіми особами за затримку в проведенні операції та/або відмову на
дати Клієнту послугу та/або провести операцію, якщо вони не перед
бачені Тарифами Банку чи у Банку відсутні технічні можливості на їх 
проведення/надання та/або якщо надання послуги та/або проведен
ня операції неможливе не з вини Банку та/або якщо Клієнтом не на
дано необхідні Банку документ та/або інформацію щодо суті фінан
сової операції та /або встановлення осіб, які приймають участь в її 
здійсненні та/або контрактів та інших документів та/або у інших ви
падках, передбачених цим Договором. Клієнт гарантує, що не мати
ме претензій до Банку, якщо у проведенні операції було відмовле
но або її проведення було затримано відповідно до умов Договору.»

6. Викласти п. 4.11. Розділу 4 Правил в наступній редакції:
«4.11. Банк має право відмовити у виконанні заяви на купівлю/

продаж/обмін безготівкової валюти у наступних випадках:
 за наявності порушення Клієнтом будьякої умови Договору або 

іншого договору, укладеного між Сторонами;
 недостатності коштів на рахунку Клієнта для здійснення операції; 
 відсутність, недостатність або неналежність, на думку Банку,  

підтверджуючих документів;
 недоступність запитуваної валюти; 
 за відсутності пропозицій купівлі/продажу/обміну безготівкової 

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

на пізніше часу, визначеного Договором;
 наявності по відношенню до рахунків Клієнта, які використову

ються для надання Послуги, або до прав Клієнта щодо розпоряджен
ня такими рахунками будьяких обмежень; 

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

7. Викласти п. 5.1., 5.2., 5.4., 5.16. Розділу 5 Правил в наступній 
редакції:

«5.1. СДО використовується з метою:
- дистанційного обслуговування Продуктів: проведення платіжних 

операцій, отримання банківських послуг, управління своїми Продук
тами та отримання інформації щодо Продуктів та операцій. 

- електронного обміну інформацією з банком: формування та над
силання до Банку Електронних документів (в тому числі  відповід
них заяв, запитів, індивідуальних угод в рамках Генерального Дого
вору про надання кредитних послуг), отримання Електронних доку
ментів та повідомлень від Банку, обміну з Банком інформацією, до
кументами.

5.2. Обслуговування Клієнта в СДО здійснюється в порядку, вста
новленому Правилами, Договором та Інструкціями. 

5.4. Здійсненням дій щодо підключення до СДО Клієнт підтвер
джує:

 що Відкритий ключ Клієнта, вказаний у наданих Банку і засвід
чених підписом уповноваженої особи Клієнта Сертифікатах відкри
тих ключів Клієнта, належить Клієнту або уповноваженій особі Клі
єнта, та

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

 що він  визнає достатнім метод захисту Електронних документів 
з використанням криптографічних засобів, зокрема КЕП, що накла
дається на розрахунковий Електронний документ або на відповідну 
заяву або на Індивідуальну угоду в рамках Генерального Договору 
про надання кредитних послуг за допомогою СДО.

5.16. Використання Клієнтом СДО не виключає можливості обро
блення Банком документів Клієнта (в тому числі розрахункових) на 
паперових носіях відповідно до умов Договору. Так само і не виклю
чає можливості подання  на паперовому носії відповідних заяв, які 
зазначені у Договорі кредитування та Індивідуальних угод в рамках 
Генерального Договору про надання кредитних послуг.»

8. Викласти п. 6.2. Розділу 6 Правил у наступній редакції: 
«6.2. В рамках цього Договору Клієнтам — суб’єктам господарю

ваннянерезидентам не надаються послуги з видачі та/або внесення 
грошових коштів у готівковій формі (здавання готівкової виручки) з/
на поточний(і) Рахунок (ки), з кредитування, в тому числі креди
тування Рахунку(ів), тобто надання Овердрафтів, не обслуговують
ся операції із застосуванням розрахункових чеків, не надаються/не 
відкриваються, не обслуговуються Документарні операції та не здій
снюється договірне списання згідно відповідного Розділу цих Пра
вил, який має назву «Договірне списання».»

9. Викласти п.п. 7.4.2. п. 7.4. Розділу 7 Правил у наступній редакції: 
«7.4.2. За користування Овердрафтом Клієнт сплачує Банку про

центи у розмірі фіксованої процентної ставки. Розмір процентної 
ставки для Строкової суми Овердрафту зазначається в Договорі про 
надання Овердрафту.   

Нарахування процентів на Строкову суму Овердрафту здійснюєть
ся з дня та години проведення платежу за рахунок Овердрафту до 
дня та години погашення Клієнтом заборгованості за Овердрафтом 
(включно). 

Базою нарахування процентів за Строковою сумою Овердрафту є 
заборгованість, що утворилась на Рахунку на кінець кожної години 
з урахуванням кількості днів, розрахованих за методом «факт/360» 
(метод «факт/360» передбачає, що для розрахунку використовуєть
ся фактична кількість днів у місяці та 360 днів у році).

Нарахування процентів на Строкову суму Овердрафту здійснюєть
ся в останній робочий день кожного місяця, наступним чином:

 перший раз — за період із відповідної години дня надання Овер
драфту по останню годину дня включно, що передує останньому ка
лендарному дню у поточному місяці; 

 в подальшому — із останнього календарного дня попередньо
го місяця по день, що передує останньому календарному дню у по
точному місяці;

 у разі закінчення строку Овердрафту — із останнього календар
ного дня попереднього місяця  по годину остаточного погашення за
боргованості. 

Якщо день нарахування процентів припадає на вихідний, свят
ковий або неробочий день, днем нарахування процентів вважаєть
ся робочий день, що передує вихідному, святковому або неробочо
му дню.

Проценти сплачуються Клієнтом на рахунок Банку, зазначений у 
Договорі про надання Овердрафту, протягом 30 календарних днів 
із дня їх нарахування, а у разі закінчення строку користування Овер
драфтом  — в день їх нарахування, в тому числі шляхом здійснення 
Банком договірного списання за рахунок наявних на Рахунку(ах) ко
штів та/або за рахунок доступного Ліміту Овердрафту та можуть бу
ти погашені тільки в повному обсязі (часткове погашення нарахова
них до сплати строкових процентів не здійснюється).

Прострочені проценти за Овердрафтом сплачуються Клієнтом на 
рахунок Банку шляхом здійснення Банком договірного списання за 
рахунок наявних на Рахунку(ах) коштів та/або за рахунок доступно
го Ліміту Овердрафту та можуть бути погашені як частково, так і в 
повному обсязі.»

10. Викласти п.п. 7.5.2. п. 7.5. Розділу 7 Правил у наступній ре
дакції: 

«7.5.2. Направивши Клієнту письмове повідомлення, Банк має 
право визнати термін повернення всього використаного Овердраф
ту таким, що настав, анулювати Ліміт Овердрафту, перенести наяв
ну заборгованість за використаним Овердрафтом, процентами і ко
місіями у повному обсязі на відповідні рахунки з обліку простроченої 
кредитної заборгованості, а також, якщо на думку Банка це є доціль
ним, вживати будьякі судові або позасудові дії на 15ий  календар
ний день з дати відправлення Банком відповідного письмового пові
домлення Клієнту у випадку: 

а) порушення Клієнтом будьяких зобов’язань за Договором про 
надання Овердрафту (крім грошових); та/або

б) порушення зобов’язань Клієнта щодо надання  забезпечення 
або погіршення стану Забезпечення або порушення умов договору, 
що створює Забезпечення за Договором про надання Овердрафту, 
або здійснення будьякою особою неправомірних дій по відношен
ню до предмету Забезпечення; та/або 

в) будьяка заява або гарантія, надана Клієнтом у цьому Договорі, 
не є достовірною на момент її надання або повторення; 

г) настання будьякої події або обставини, що має Істотний нега
тивний вплив; 

ґ) якщо наявність правовідносин з Клієнтом суперечить нормам 
законодавства України та/або Законодавства з принципом екстрате
риторіальності; та/або 

д) з дня коли Банком було встановлено, що Клієнтом було здій
снено зміну учасника(ів), який(і) прямо або опосередковано 
здійснює(ють) Контроль над діяльністю Клієнта; та/або

е) в інших випадках, встановлених цим Договором або додаткови
ми угодами до нього.»

11. Викласти п.п. 8.1.1., 8.1.2. п.8.1. Розділу 8 Правил в наступ
ній редакції:

8.1.1. На підставі Договору кредитування Банк надає Клієнту Кре
дит, а Клієнт зобов’язується прийняти, належним чином використо
вувати і повернути Кредит Банку та сплатити плату за користування 
ним у порядку та на умовах, визначених Договором кредитування. 

Клієнт має право отримати кредитні кошти у вигляді Кредиту, тоб
то одним Траншем, або у вигляді Кредитної лінії, тобто одним або де
кількома Траншами в межах Ліміту Кредитної лінії.

Сума Кредиту або Ліміт Кредитної Лінії встановлюється у Догово
рі кредитування. 

Кредит забезпечується всім належним Клієнту майном і коштами, 
на які може бути звернене стягнення в порядку, установленому За
конодавством, а також іншим Забезпеченням, якщо воно надано для 
забезпечення зобов’язань за Договором кредитування.

8.1.2. Порядок надання Траншів в рамках Кредитної лінії.
8.1.2.1. З метою отримання Траншу Клієнт надає Банку Заяву на 

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

• на паперовому носії в двох примірниках, підписаних Клієнтом 
(його уповноваженою особою) за адресою для листування, зазначе
ною у Договорі кредитування;

• в електронній формі в одному оригінальному примірнику така 
Заява на видачу Траншу повинна бути підписана КЕП Клієнта.

8.1.2.2. Транш надається за таких умов:
• Банк отримав належним чином складену та підписану Клієнтом 

(його уповноваженою особою) Заяву на видачу Траншу за формою і 
змістом, прийнятними для Банка, та

• отримання Клієнтом Траншу не призведе до порушень Догово
ру кредитування, та

• на дату надання Траншу відсутні будь-які порушення умов до
говору, згідно з яким надано Забезпечення за Кредитним догово
ром, та

• на дату надання Траншу Клієнт належним чином виконує всі свої 
зобов’язання за Договором кредитування та всі заяви та гарантії, на
дані Клієнтом відповідно до Договору є дійсними та правдивими, та

• Банк акцептував Заяву на видачу Траншу у порядку, встановле
ному Договором кредитування.

8.1.2.3. Банк приймає рішення про акцептування чи не акцептуван
ня Заяви на видачу Траншу на власний розсуд, тобто зобов’язання 
Банку за Договором кредитування є відкличними.

Акцептування Заяви на видачу Траншу здійснюється Банком шля
хом:

• її підписання уповноваженою особою та скріплення печаткою 
Банку, якщо Заява на видачу Траншу подається на паперовому носії. 
Один примірник акцептованої таким чином Заяви на видачу Траншу 
повертається Клієнту; 
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• якщо Заява на видачу Траншу подається в електронній формі, то 
шляхом отримання Клієнтом через СДО повідомлення з боку Банку 
разом із Заявою про видачу Траншу підписаною і з боку Банку КЕП 
уповноваженою особи Банку та скріпленою КЕП печатки Банку. В Да
ту надання Траншу у порядку, встановленому Договором кредиту
вання, Банк надає Транш. Про відмову в акцептуванні Заяви на вида
чу Траншу Банк також повідомляє Клієнта через СДО.

Заява на видачу Траншу, у випадку її акцепту Банком, визначаєть
ся в межах Договору кредитування як угода про надання Траншу та 
є окремою кредитною угодою і на неї розповсюджуються всі умови 
Договору кредитування, і вона становить його невід’ємну частину.

8.1.2.4. До настання Дати погашення Траншу протягом дії Догово
ру кредитування Банк може проводити аналіз фінансового стану та 
кредитоспроможності Клієнта. За результатами проведеного аналі
зу Банк приймає рішення проінформувати Клієнта щодо можливих 
умов кредитування.

8.1.2.5. Інформування Клієнта щодо умов кредитування відбува
ється шляхом надсилання Клієнту Листаповідомлення, який  над
силається Клієнту:

• шляхом направлення поштового відправлення на адресу Клієнта 
зазначену у Договорі з описом вкладення та повідомленням про вру
чення або доставкою кур’єрською службою;

• шляхом направлення за допомогою СДО.
8.1.2.6. Листповідомлення має на меті проінформувати Клієнта 

як щодо параметрів кредитування так і щодо переліку необхідних 
умов, при виконані яких Клієнт матиме можливість отримати Кре
дит. Листповідомлення не вважається офертою, умови, зазначені в 
Листіповідомлені носять виключно інформаційних характер. Умови 
зазначені в Листіповідомленні та умови, які будуть визначені у До
говорі кредитування та/ або Заяві на видачу Траншу, яка буде акцеп
тована Банком, можуть відрізнятися.»

12. Викласти п.п. 8.2.1., 8.2.2., 8.2.3.  п.8.2. Розділу 8 Правил в на
ступній редакції:

«8.2.1. Банк має право зменшити Ліміт Кредитної лінії, направив
ши Клієнту письмове повідомлення не пізніше, ніж за 7 календарних 
днів до дати встановлення зменшеного Ліміту Кредитної лінії, у на
ступних випадках:

 погіршення фінансового стану Клієнта; та/або 
 порушення Клієнтом умов Договору; та/або
 зменшення щомісячного обсягу надходжень на Рахунок(ки).
Письмове повідомлення про зменшення Ліміту Кредитної лінії 

вважається здійсненим з дати його відправлення Банком. У тако
му повідомленні Банк зазначає розмір зменшеного Ліміту Кредит
ної лінії та дату його встановлення. У цьому випадку додаткова уго
да про зменшення Ліміту Кредитної лінії Сторонами не укладається. 
Про зменшення Ліміту Кредитної лінії Клієнт може бути додатково 
повідомлений через СДО та/або в інший спосіб. 

У разі наявності Забезпечення за Договором кредитування, нада
ного третьою особою, зменшення Ліміту Кредитної лінії не потребує 
погодження з такою третьою особою.

Клієнт зобов’язаний до дати встановлення нового Ліміту Кредит
ної лінії (включно) зменшити заборгованість за основним боргом 
Кредиту до розміру нового Ліміту Кредитної лінії. У разі порушен
ня вказаної вимоги різниця між основним боргом за Кредитом та но
вим розміром Ліміту Кредитної лінії вважається простроченою су
мою основного боргу з наступного робочого дня після дати встанов
лення нового Ліміту Кредитної лінії.

8.2.2. Банк має право відновити Ліміт Кредитної лінії в межах по
переднього встановленого Ліміту Кредитної лінії, про що направляє 
Клієнту письмове повідомлення із зазначенням дати відновлення Лі
міту Кредитної лінії. Якщо до дати відновлення Ліміту Кредитної лі
нії Банк не отримав від Клієнта письмової відмови щодо відновлення 
Ліміту Кредитної лінії, вважається, що Клієнт погодився на таке від
новлення. Клієнт може бути додатково повідомлений через СДО та/
або в інший спосіб.

8.2.3. За наявності у Клієнта умов для збільшення Ліміту Кредит
ної лінії, більш ніж Ліміт кредитної лінії, встановлений в Договорі 
кредитування, Банк має право пропонувати Клієнту збільшення Лімі
ту Кредитної лінії. У разі згоди Клієнта, Сторони укладають відповід
ну додаткову угоду до Договору кредитування. 

У разі наявності Забезпечення за Договором кредитування, нада
ного третьою особою, збільшення Ліміту Кредитної лінії понад Ліміт 
Кредитної лінії, зазначений у Договорі кредитування, потребує пого
дження третьою особою та Клієнт зобов’язаний забезпечити укла
дення відповідної додаткової угоди до договору/договорів, згідно з 
яким/якими утворюється Забезпечення за Договором кредитування, 
або надати додаткове Забезпечення, прийнятне для Банку. У разі по
рушення Клієнтом зазначеного в цьому пункті зобов’язання збіль
шення Ліміту Кредитної лінії не здійснюється.»

13. Викласти п.8.5., 8.6. Розділу 8 Правил в наступній редакції:
«8.5. Припинення надання Кредиту та зміна строку Кредиту.
Банк має право, направивши Клієнту письмове повідомлення, ви

знати термін повернення всього Кредиту таким, що настав, анулюва
ти Ліміт Кредитної лінії (якщо Договором кредитування передбачено 
надання Кредитної лінії), а також, якщо на думку Банка це є доціль
ним, вживати будьякі судові або позасудові дії на 15ий календар
ний день з дати відправлення зазначеного письмового повідомлення 
у випадку настання будьякої з подій:

а) порушення Клієнтом термінів/строків виконання грошових 
зобов’язань та/або порушення будьяких інших зобов’язань за  До
говором кредитування;

б) погіршення фінансового стану Клієнта, зокрема при порушенні 
проти нього справи про банкрутство, або за наявності інших обста
вин, які явно свідчать про погіршення фінансового стану Клієнта, в 
тому числі у майбутньому; 

в) порушення будьяких зобов’язань Клієнта за будьякими ін
шими угодами, що укладені або будуть укладені в майбутньому між 
Банком та Клієнтом;

г) порушення зобов’язань Клієнта щодо надання забезпечення або 
погіршення стану забезпечення, або порушення умов договору, що 
створює Забезпечення за Договором кредитування, або здійснення 
будьякою особою неправомірних дій по відношенню до предмету 
Забезпечення; та/або

ґ) зміни без письмової згоди Банка особи, яка прямо або опосе
редковано здійснює Контроль» над діяльністю Клієнта»; та/або

д) виявлення нецільового використання кредитних коштів; та/або
е) будьяка заява або гарантія, надана Клієнтом в рамках Дого

вору, не є достовірною на момент її надання або повторення; та/або
є) настання будьякої події або обставини, що має Істотний нега

тивний вплив; та/або
ж) якщо наявність правовідносин з Клієнтом суперечить нормам 

законодавства України та/або Законодавства з принципом екстрате
риторіальності; та/або 

з) у інших випадках, встановлених Договором кредитування.
8.6. Прострочена заборгованість.

За користування Кредитом понад встановлений Договором кре
дитування строк/термін встановлюється процентна ставка у подвій
ному розмірі від ставки, що діє для Строкової суми Кредиту/Траншу 
на дату виникнення такого прострочення або ставка у розмірі ви
значеному відповідним Договором. Такий розмір процентної ставки 
застосовується до всієї Простроченої суми Кредиту/Траншу.

Нарахування подвійної процентної ставки на Прострочену суму 
Кредиту/Траншу починається з дати виникнення прострочення, а 
саме з наступного дня після дня несплати або неповної сплати пла
тежу, встановленого Договором кредитування, до дати повного по
гашення такої заборгованості.»

14. Викласти п.п. 10.4.1. п. 10.4. Розділу 10 Правил в наступній 
редакції:

«10.4.1. Належним чином виконувати умови Договору, вимоги 
Законодавства, внутрішніх правил Банку.

Клієнти, які є представництвами іноземних юридичних осіб, що 
не здійснюють підприємницької діяльності на території України, та 
Клієнти, які є відокремленими підрозділами, які відкрили в Банку 
Рахунок в іноземній валюті, здійснюють видаткові операції з таких 
Рахунків згідно з кошторисом та несуть відповідальність за належ
не використання коштів з таких Рахунків.»

15. Викласти п.п.п. 10.5.1.3. п.п. 10.5.1., п.п. 10.5.3., п. 10.5. Роз
ділу 10 Правил в наступній редакції: 

«10.5.1.3. Протягом 82 календарних днів з дати вимоги Банку — 
установлену бухгалтерську та податкову звітність та інші докумен
ти, визначені Банком; 

Факт надання Клієнтом Банку бухгалтерської та податкової звіт
ності підтверджується відміткою відповідної посадової особи Банка 
на супровідному листі або копіях наданих документів із зазначен
ням дати їх надання.

10.5.3. Без попередньої письмової згоди Банку не вчиняти дії що
до:

 передачі в заставу активів, що є предметом застави, яка забез
печує виконання зобов’язань за Договором;

 передачі в заставу (за одним або декількома правочинами) ін
ших активів Клієнта, сукупна вартість яких перевищує 10% суми Лі
міту Овердрафту/Кредиту/Документарної операції або Ліміту за До
говором про здійснення Документарної операції (за офіційним кур
сом НБУ на день укладення відповідного Договору);

 надання поруки по забезпеченню зобов’язань інших суб’єктів 
господарювання та/або фізичних осіб;

 дій з реорганізації Клієнта та/або заснування нових юридич
них осіб та/або ліквідації Клієнта приєднання до Позичальника ін
ших юридичних осіб, створення Позичальником або за його участю 
юридичних осіб, а також не проводити змін в структурі власників, 
які є актуальними на дату підписання Договору кредитування та від
повідних договорів, додаткових угод в його межах;

 не залучати кредитні кошти інших кредиторів та/або позики 
(в тому числі не збільшувати ліміти фінансування, не отримувати 
овердрафти, не оформлювати факторинг /лізинг та документарні 
операції); 

 зміни особи, що володіє більше, ніж 10% у статутному капіталі 
Клієнта та/або яка прямо або опосередковано здійснює Контроль» 
над діяльністю Клієнта;

 Повідомляти Банк про зміни (і надавати засвідчені копії відпо
відних документів):

 у складі виконавчого органу Клієнта — не пізніше трьох робо
чих днів з дати прийняття відповідного рішення уповноваженим ор
ганом управління Клієнта;

 його адреси для листування, номерів телефонів, адреси елек
тронної пошти — не пізніше трьох робочих днів з дати виникнен
ня цих змін;

 місцезнаходження Клієнта та/або в установчих документах Клі
єнта — не пізніше трьох робочих днів з дати державної реєстрації 
відповідних змін.»

16. Викласти п.п. 14.2. п. 14 Правил у наступній редакції:
«14.2. Підписанням  Договору Клієнт підтверджує:
 Клієнт є компанією або фізичною особоюпідприємцем, або 

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

 Клієнт (його представник) має всі необхідні повноваження, в 
тому числі від учасників (акціонерів, засновників, співвласників) та 
інших органів управління Клієнта, необхідні для укладання та вико
нання цього Договору (і Контрактів, якщо з ним укладено Договір 
про здійснення Документарної операції);

 Клієнт повністю розуміє всі умови Договору, свої права та 
обов’язки за Договором і погоджується з ними; 

 свою здатність виконувати умови Договору;
 укладення цього Договору (і Контрактів, якщо з Клієнтом укла

дено Договір про здійснення Документарної операції) та пов’язаних 
з ними документів і виконання зобов’язань за цим Договором та 
Контрактами не порушують та не суперечать законам, іншим нор
мативноправовим актам, судовим рішенням, установчим докумен
там Клієнта, положенням договорів та зобов’язанням, що мають 
для Клієнта обов’язкову силу, та не створюють підстав для звер
нення стягнення на будьякий актив Клієнта;

 відсутні будьякі перешкоди для виконання Договору (і Контрак
тів, якщо з Клієнтом укладено Договір про здійснення Документар
ної операції) та Клієнт здатен виконувати їх умови;

 не існує жодної події/обставини, що мають Істотний негатив
ний вплив;

 надані Клієнтом Банку документи не містять будьяких недосто
вірних відомостей, складені та/або отримані в порядку, передбаче
ному відповідним законодавством;

 немає жодної підстави для ліквідації Клієнта з передбачених За
конодавством/законодавством країни реєстрації підстав;

 що він знаходиться за адресою місцезнаходження, зазначеної 
у Договорі.

Якщо з Клієнтом укладено Договір кредитування та/або Договір 
про надання Овердрафту та/або Договір про здійснення Докумен
тарної операції, Клієнт також підтверджує:

 що на день укладення Договору відсутні будьякі судові розслі
дування (спори), розслідування з боку державних органів, що мо
жуть істотно та/або негативно впливати на фінансовий стан та кре
дитоспроможність Клієнта;

 що Клієнт розуміє та погоджується прийняти на себе ризики ко
ливань курсів іноземної валюти у випадку отримання Кредиту та/
або Овердрафту та/або Документарної операції в іноземній валюті;

 що він має в своєму розпорядженні власні або орендовані 
основні засоби або інше майно, яке необхідне для здійснення йо
го діяльності,  які генерують грошові потоки в об’ємах, необхід
них для виконання грошових зобов’язань за Договором кредиту
вання та/або Договором про надання овердрафту та/або Догово
ру про здійснення Документарної операції, а також персонал, не
обхідний для здійснення операційної діяльності;

 ні Клієнт, ні будьяка його Дочірня компанія, ні будьякий з йо
го директорів чи посадових осіб, ні будьякі його Афілійовані осо
би чи його агенти або співробітники не залучені та діяльність/по
ведінка яких не свідчить про здійснення дій, які порушують будь
які норми та положення законодавства у сфері протидії хабарни
цтву, корупції або відмиванню доходів та фінансування терориз
му. Клієнтом вжито всіх необхідних заходів, в тому числі, затвер
джено та запроваджено відповідні процедури та керівництва, щоб 
запобігти будьякому порушенню вищезазначених законів, норм, 
положень та правил, тощо, включаючи ті, що стосуються Санкцій.

 ні Клієнт, ні будьяка його Дочірня компанія, ні будьякий з їх 
відповідних директорів чи посадових осіб, ні будьякі його Афілі
йовані особи чи його агенти або співробітники чи агенти або спів
робітники його Дочірніх компаній і його Афілійованих компаній не 
є Особою під санкцією, не належать та не контролюються:

 а) Особою під санкцією; або
    б) Особою, місцезнаходженням/місцем  проживання/місцем 

перебування чи реєстрація якої є Санкційна країна.
Вищезазначені запевнення, надані Клієнтом на дату підписання 

Договору, будуть вважатися наданими та підтвердженими в кожну 
дату, в яку було укладено відповідний правочин за цими Правила
ми, в яку кошти будуть надані, та потім в кожну дату сплати про
центів/погашення заборгованості за Договором.

У разі настання обставин, які призвели або можуть призвести 
до порушення заяв і гарантій Клієнта, Клієнт повинен негайно по
відомити про це Банка, але не пізніше, ніж протягом 2 (двох) ка
лендарних днів з дати їх настання.»

17. Викласти п. 15.1., 15.2., 15.3. Розділу 15 Правил у наступ
ній редакції:

«15.1. Банк самостійно веде облік і здійснює розрахунки забор
гованості Клієнта відповідно до вимог НБУ та умов Договору. У 
випадку наявності суперечок між Сторонами в якості письмових 
та/або електронних доказів невиконання зобов’язань Клієнта, що 
мають пріоритетне значення, приймаються Виписки, первинні до
кументи (розрахункові документи Клієнта), дані балансу, надані 
Банком, тощо, якщо Клієнт не доведе недійсність наданих Банком 
документів або не надасть інших доказів виконання зобов’язань.

15.2. Якщо інше не передбачено Договором, будьяке повідо
млення, яке відповідно до Договору може або повинно бути на
дане однією Стороною іншій Стороні, повинно бути оформлено 
письмово та/або в електронному форматі, підписане від імені Сто
рони, яка надає повідомлення, і здійснюється:

(1) шляхом його направлення рекомендованим листом з опи
сом вкладення та повідомленням про вручення або доставкою 
кур’єрською службою, у кожному випадку — на адресу Сторони, 
якій таке повідомлення адресоване, що визначена як адреса для 
листування у Договорі, якщо відповідна Сторона не повідомила ін
шу Сторону про іншу адресу для листування; або

(2) шляхом його вручення особисто представникові іншої Сто
рони; або

(3) шляхом відправки через СДО повідомлення із направленн
мя електронного документу, який належним чином оформлений 
та скріплений КЕП (підпис) та, у разі наявності, і КЕП (печаткою) 
Сторони.

Підтвердженням факту відправлення повідомлення є поштова 
квитанція або інший поштовий документ, що підтверджує факт 
відправки або вручення або отримання повідомлення.

Будьяке повідомлення електронною поштою, яке відповідно до 
Договору надсилається однією Стороною іншій Стороні, повинно 
бути надіслане на адресу електронної пошти Сторони, якій таке 
повідомлення адресоване, вказану у відповідному Договорі, якщо 
відповідна Сторона не повідомила іншу Сторону про іншу адре
су електронної пошти. Таке повідомлення електронною поштою 
має виключно інформаційний характер та жодним чином не впли
ває на права, обов’язки Сторін та не створює і не змінює право
відносини між Сторонами в частині, якої стосується таке повідо
млення, якщо інше не передбачено Договором та за виключенням 
випадків надання Клієнту Гарантії у електронній формі на адре
су електронної пошти Клієнта на умовах та у порядку, передбаче
них Договором.

При цьому повідомлення через СДО щодо надсилання За
яв на Транші разом із такими Заявами, викладеними в електро
нному форматі, разом із відповідними документами, викладени
ми в електронному форматі або копії з оригіналів документів, які  
засвідчені КЕП Клієнта або представника Клієнтами вважаються 
листуванням між сторонами в електроному вигляді в мехаж від
повідного Договору кредитування.   

15.3. Своїм підписом у Договорі РКО Клієнт засвідчує, що до 
укладання цього Договору РКО  він  ознайомлений із змістом До
відки про систему гарантування вкладів фізичних осіб, що засвід
чується його підписом в Договорі РКО, із вимогами статті 26 За
кону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» 
та інформацією, розміщеною на офіційній сторінці Фонду гаран
тування вкладів в мережі Інтернет щодо захисту прав вкладників. 
Клієнт також підтверджує, що вимоги законодавства України та 
випадки в яких Фонд гарантування вкладів не відшкодовує кошти 
вкладникам йому цілком зрозумілі.»

18. Викласти п. 16.6. Розділу 16 Правил у наступній редакції:
«16.6. Сторони, керуючись принципом свободи договору, у ра

зі укладення на паперовому носії, домовились, що після укладен
ня Договору, кожна із Сторін зобов’язується завізувати кожну сто
рінку аркушу, на якій викладено умови Договору, шляхом підпи
сання кожної сторінки уповноваженою особою відповідної Сторо
ни.

При цьому, Сторони звільняються від таких зобов’язань, якщо:
• Договір та/або угода щодо внесення змін до Договору викла

дені на одному аркуші, та/або
• при укладенні цього Договору Сторони домовилися про його 

нотаріальне посвідчення, та/або
• Договір та/або угоди, укладені в межах такого Договору, та/

або зміни до Договору складені у формі електронного докумен
та.»

Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення 
в офіційному друкованому виданні, а саме: з 18.11.2020 р.

Датою початку дії змін до Правил є 18.11.2020 р.

Заступник Голови Правління — 
Начальник Юридичного департаменту            О.В. Полянчук
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Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -1 -6 0 +5 Черкаська -1 -6 0 +5
Житомирська +1 -4 +1 +6 Кіровоградська 0 -5 0 +5
Чернігівська -1 -6 0 +5 Полтавська -2 -7 -1 +4
Сумська -2 -7 -2 +3 Дніпропетровська -1 -6 0 +5
Закарпатська 0 +5 +5 +10 Одеська +1 -4 +1 +6
Рівненська -1 +4 +2 +7 Миколаївська +1 -4 0 +5
Львівська 0 +5 +6 +11 Херсонська 0 -5 0 +5
Івано-Франківська +2 -3 +6 +11 Запорізька -1 -6 -1 +4
Волинська 0 +5 +5 +10 Харківська -7 -12 0 -5
Хмельницька -2 +3 +1 +6 Донецька -7 -12 +1 -4
Чернівецька +2 -3 +4 +9 Луганська -11 -16 -2 -7
Тернопільська -1 +4 +3 +8 Крим +1 -4 +1 +6
Вінницька -2 +3 +1 +6 Київ -2 -4 +2 +4

Укргiдрометцентр

У зв’язку з втратою докумен-
та, Свідоцтва про право власнос-
ті на житло, що було видане Дні-
провською районною держав-
ною адміністрацією  міста Києва, 
від 22.09.2004 року (відповідно до 
розпорядження №62-955) та заре-
єстрованого в Бюро 14.10.2004 ро-
ку під реєстровим номером 7615, 

вважати недійсним.

Судновий білет СБ 019435, ви-
даний 03 грудня 2014 року Дер-
жавною iнспекцiєю Україна з без-
пеки на морському та рiчковому 
транспортi, дiйсний до 26 листо-
пада 2020 року та внесений до 
Суднової книги України СК 161, на 
ім’я Агеєва Валерія Олексійовича

вважати втраченим.

Про намір встановлення меж земельних ділянок
23 листопада 2020 року об 11:00 на території Ірпінської міської ради 

Київської області проводитимуться роботи по визначенню меж земель-
ної ділянки, кадастровий номер 3210900000:02:001:0063. Для уник-
нення конфліктних відносин у подальшому прохання бути присутніми 
власників прилеглих ділянок, а саме: 

ІГНАТЕНКО Ганна Миколаївна, 
ДОКУДОВСЬКИЙ Сергій Ігорович.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК В СУДОВЕ ЗАСІДАННЯ
Господарський суд м. Києва викликає ТОВ «ДПА Компані» 

(03142, м. Київ, вул. Академіка Кримського, буд. 27А) як від-
повідача у справі 910/2651/20 у судове засідання на 01.12.2020 
о 10:00 год., яке відбудеться у приміщенні Господарського су-
ду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 
44-Б, зал №5.

Явку представника сторони визнати обов’язковою.
Роз’яснити стороні наслідки неявки в судове засідання на ви-

клик суду, що передбачені ст. 202 ГПК України, а саме неявка у су-
дове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його на-
лежним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, 
не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, передба-
чених цією статтею.

Суддя С.М. МОРОЗОВ

Повістка/повідомлення про виклик до суду у кримінальному  
провадженні 

Кримінальне провадження № 1-кп/991/64/20, справа № 991/6684/20
Вищий антикорупційний суд Кому: Савичу Анатолію Володимировичу 
Викликає Вас як обвинуваченого на наступну 
дату судового засідання: 24.11.2020 року о 15 
год. 30 хв., 02.12.2020 року на 08 год. 00 хв., 
04.12.2020 року на 08 год. 00 хв.

Місцезнаходження/місце проживання:
м. Київ, вул. Ніжинська, буд. 5, кв. 76, 
03058.

За обвинуваченням Савича А.В. у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 
ст. 364 КК України. 
Місцезнаходження суду: просп. Перемоги, 
41, м. Київ, 03057.

Додатково просимо надати такі документи:
Документ, що посвідчує особу(паспорт).

Головуюча суддя                                                                                       І.О.Білоус
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 об-

ставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відряджен-

ня, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба 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 їх-

ньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення до суду. 
Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представ-

ник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим 
Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про 
виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або 
не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у роз-
мірі: від 0,5 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб - у випадку неприбут-
тя на виклик слідчого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваче-
ного, свідка може бути застосовано привід. 

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, су-
ду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвину-
ваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для 
здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України.

Оголошення 
щодо продажу активів (майна) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИЙ БАНК» 
Номер лота Короткий опис активів (майна) в лоті
GL22N019211 1/2 частки житлового будинку за адресою: 

Одеська область, Ананьївський район, місто 
Ананьїв, вулиця Успенська (Котовського), бу-
динок 64, який в цілому має загальну площу 
57,0 кв.м, в тому числі житлову площу 33,8 
кв.м (реєстраційний №1644370451202)

Дата проведення від-
критих торгів

Перші відкриті торги (аукціон) — 04.12.2020

(аукціону)/електронного 
аукціону

Другі відкриті торги (аукціон) — 28.12.2020

Електронна адреса для 
доступу до відкритих 
торгів (аукціону)/елек-
тронного аукціону

www.prozorro.sale

Час проведення відкри-
тих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону

Точний час початку проведення відкритих 
торгів(аукціону)/електронного аукціону по 
кожному лоту вказується на веб-сайті  
www.prozorro.sale  

Детальна інформація 
щодо лота

https://fg.gov.ua/passport/48809 

Повістка про виклик в порядку спеціального судового  
провадження

У відповідності до вимог ст.ст. 297-1, 323 КПК України Закар-
патський апеляційний суд викликає у судове засідання, яке про-
водиться у вигляді спеціального судового провадження: обвину-
ваченого Гецка Петра Івановича, 01.01.1965 року народження, 
останнє відоме місце проживання: с. Кушниця, вул. Гірська, 55, 
Іршавський район Закарпатської області, за ч.1 ст.109 (в редак-
ції Закону №767-VIІ від 23.02.2014), ч.2 ст.110 (в редакції Закону 
№2341-ІІІ від 05.04.2001), ч.2 ст.110 (в редакції Закону №1183-
VII від 08.04.2014), ч.1 ст. 111 (в редакції Закону №2341-ІІІ від 
05.04.2001) КК України.

Судове засідання відкладено на 11 лютого 2021 року 09.00 
год. в приміщенні Закарпатського апеляційного суду за адресою: 
Закарпатська область, м.Ужгород, вул. Довженка, 7.

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

Номера лотів: GL22N019212
Короткий опис активів (майна)  
в лотах:  

Житловий будинок та земельна ділянка за 
адресою: Запорізька обл., Приазовський 
р-н, смт Приазовське, вул. Чарівна, 20

Електронна адреса для доступу до 
відкритих торгів (аукціону)/електро-
нного аукціону:

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих тор-
гів (аукціону)/електронного аукціону: 

04.12.2020

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону

Точний час початку проведення відкритих 
торгів (аукціону)/електронного аукціону 
по кожному лоту вказується на веб-сайті 
www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лотів https://www.fg.gov.ua/passport/48808

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області 

перебуває кримінальне провадження за обвинуваченням Нічік Юлії Ген-
надіївни, Марків Ганни Олександрівни у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. З ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, та 
Якімчука Олександра Володимировича у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. З ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області викликає обвину-
ваченого Якімчука Олександра Володимировича, 11.06.1971 року наро-
дження, останнє відоме зареєстроване місце проживання: м. Донецьк, 
пров. Кремлівський, 79, в судове засідання з розгляду кримінального про-
вадження за його обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. З ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, роз-
гляд якого здійснюється в порядку спеціального судового провадження, 
яке відбудеться 25 листопада 2020 року об 11 год. 00 хв. в приміщенні 
Слов’янського міськрайонного суду Донецької області за адресою: Доне-
цька область, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2.

У разі неприбуття у судове засідання обвинувачений повинен пові-
домити суд про причини неявки інакше судовий розгляд кримінально-
го провадження здійснюватиметься за його відсутності.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової ін-
формації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений 
вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя Ільяшевич О.В.

Конкурсна комісія з визначення уповноважених бірж, які здійснюють продаж майна платників податків, що перебуває  
у податковій заставі, створена відповідно до положення про умови і порядок проведення конкурсів з визначення уповнова-
жених бірж з продажу майна, що перебуває у податковій заставі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 
30.06.2017 № 611, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.07.2017 за № 908/30776 (зі змінами), оголошує конкурс  
з визначення уповноважених бірж, які здійснюватимуть продаж майна платників податків, що перебуває у податковій заставі

До участі в конкурсі допускаються біржі, створені відповідно 
до Закону України «Про товарну біржу», які мають право на ор-
ганізацію продажу майна, що перебуває у державній власнос-
ті, досвід роботи не менше одного року в цій сфері діяльнос-
ті й подали (надіслали) на розгляд комісії заяву та повний па-
кет документів зазначених у цьому оголошенні. У відповідності 
до вимог наказу Міністерства фінансів України від 30.06.2017 
№ 611 «Про затвердження Положення про умови і порядок 
проведення конкурсів з визначення уповноважених бірж з про-
дажу майна, що перебуває у податковій заставі», зареєстрова-
ним у Міністерстві юстиції України 26.07.2017 за № 908/30776 
(зі змінами), для участі в конкурсі претенденти мають до 08 
грудня 2020 року подати до конкурсної комісії такі документи:

1. Заяву про участь у конкурсі із зазначенням найменуван-
ня претендента, який виявив бажання брати участь у конкурсі, 
реквізитів (місцезнаходження, телефон), складу керівництва 
(прізвища, ініціали, посади), чисельності працівників;

2. Засвідчені в установленому порядку копії установчих до-
кументів;

3. Копії балансу та звіту про фінансові результати за попере-
дній рік з відповідним підтвердженням їх прийняття органом 
статистики;

4. Правила біржової торгівлі та витяг з протоколу загальних 
зборів про їх затвердження, завірені підписом керівника біржі;

5. Обґрунтовану інформацію про технічні можливості для за-
безпечення організації продажу майна, що перебуває у податко-
вій заставі, та виконання взятих зобов’язань щодо його реаліза-
ції (підтверджується довідкою у довільній формі), у тому числі:
✓ про кількість договорів, укладених за результатами бір-

жових торгів та аукціонів протягом останнього року, та про об-
сяги реалізованого майна, які не повинні бути меншими за 2,5 
млн гривень;
✓ про наявність відокремленого приміщення для персона-

лу біржі, який забезпечує її функціонування, площею не мен-
ше ніж 40 м2 та приміщення для проведення торгів площею не 
менше ніж 100 м2, обладнаного електронним табло або інши-
ми засобами оперативного висвітлення біржової інформації;
✓ про наявність електронної пошти та власної сторінки (веб-

сайту) біржі у глобальній мережі Інтернет (із зазначенням 
адреси вебсайту);

✓ про наявність у штаті біржі не менше двох оцінювачів (під-
тверджується фотокопіями кваліфікаційних свідоцтв оціню-
вачів — документів оцінювачів, виданих Фондом державного 
майна України згідно із Законом України «Про оцінку майна, 
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», 
засвідчених в установленому порядку);
✓ про наявність не менше 10 брокерських контор, зареє-

строваних на біржі (із зазначенням їх місцезнаходження та 
спеціалізації біржових операцій);
✓ про розмір плати за користування послугами біржі за 

останній рік у відсотках до вартості біржового контракту 
(угоди);

6. Довідку про обліковий ідентифікатор, який присвоєно 
внесеній до Єдиної інформаційної системи інформації щодо 
взяття на облік суб’єкта первинного фінансового моніторин-
гу за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів 
України від 08 червня 2015 року № 542, зареєстрованим у Мі-
ністерстві юстиції України 24 червня 2015 року за № 749/27194;

Заяви для участі у конкурсі приймаються за адресою: 04655, 
м.Київ-53, Львівська площа, 8, Державна податкова служба 
України, Департамент по роботі з податковим боргом, кімната 
202 К-Х. Контактні телефони для довідок з питань проведення 
конкурсу (044) 247-81-37, 247-35-62, 247-35-73.

Кінцевий термін прийняття документів на конкурс —  
08 грудня 2020 року.

Засідання конкурсної комісії відбудеться з урахуванням об-
межень, встановлених Законом України від 17 березня 2020 
року № 530-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих ак-
тів України, спрямованих на запобігання виникненню і поши-
ренню коронавірусної хвороби (COVID-19)» (зі змінами) та по-
становою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року 
№ 211 «Про запобігання поширенню на території України го-
строї респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронаві-
русом SARS-CoV-2» (зі змінами) о 10 год. 00 хв. 22 грудня 2020 
року за адресою: Державна податкова служба України, м. Київ, 
Львівська площа, 6, кімната 405.

Довідки за телефоном  
(044) 247-81-37, 247-35-62, 247-35-73.
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