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ПОРАДИ БАТЬКАМ

Напередодні різдвяних і новорічних 
свят, коли ми обираємо дитячі 
подарунки, кожному буде цікаво, 
чим саме мають гратися наші 
малюки

Заступник міністра фінансів Роман 
Єрмоличев: «Держава забезпечує 
стовідсоткове фінансування 
медичної допомоги дітям із 
порушеннями слуху»

ФІНАНСИ

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони 
здоров’я про пильність кожного задля безпечного 
святкування Різдва й Нового року  

Їдеш, лише коли 
сідаєш

ПЕРСПЕКТИВА. Із певними обмеженнями працюватиме гро-
мадський транспорт під час локдауну, який пропонуватиме запро-
вадити уряд на початку січня наступного року. 

«Від того, що стаються ДТП, ми не перестаємо користуватися 
автомобілями. У цьому разі це більше питання самоконтролю. Як-
що подивитися пропозиції, які ми озвучили, то йдеться про фактич-
не користування транспортом з іще більшими обмеженнями: ви-
ключно сидячих місць», — відповів в ефірі одного з телеканалів 
Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов на запитання, чому під 
час можливого жорсткого карантину в січні пропонують дозволи-
ти роботу громадського транспорту та не закривати міжміське спо-
лучення, хоч багато пасажирів ігнорують масковий режим. Епідемі-
ологи прорахували варіанти і пропонують зі значними обмеження-
ми — з використанням тільки сидячих місць дозволити користуван-
ня громадським транспортом, міжрайонним та міжобласним спо-
лученням. У разі запровадження локдауну для громадян України 
в’їзд і виїзд із країни буде відкрито, повідомляє УНІАН. Обмежень 
на міжнародне сполучення не планують.

ЦИТАТА ДНЯ

ТЕДРОС ҐЕБРЕЄСУС:

ЦИФРА ДНЯ

25,95 млрд м3

становлять запаси природного газу в 
підземних сховищах. Нині наші ПСГ 

заповнено на 84%, що на 28% більше, 
ніж торік

«Через COVID-19 свята 
минуть не так, як 
зазвичай, та це не 

означає, що ми 
не зможемо їх 

відзначити».

ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2020 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний передплатний індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 32 грн . . . . . . . . . . . . 57 грн

на 3 місяці . . . . . . . . . 96 грн . . . . . . . . . . 171 грн

на 6 місяці . . . . . . . 192 грн . . . . . . . . . . 342 грн

на рік . . . . . . . . . . . 384 грн . . . . . . . . . . 684 грн

Розпочалася 
передплата 
на 2021 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
поштового 
зв’язку.

Також її можна 
оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

ПАТ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua

Київ склав річний 
іспит з євроінтеграції

ДОМАШНЯ РОБОТА. Брюссель загалом позитивно оцінив 
прогрес реформ у банківському й цифровому секторах,  
та має зауваження до боротьби з корупцією й перетворень  
у судовій системі 
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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) відкриття та комплексного розрахунко-
во-касового обслуговування банківських рахунків фізичних осіб в 
АТ «УКРСИББАНК» (зі змінами) (далі — Карткові правила), які роз-
міщені для ознайомлення на сайті www.my.ukrsibbank.com та на ін-
формаційних стендах у приміщеннях установ Банку, та опублікова-
ні в газеті «Урядовий кур’єр» № 105 від 09.06.2017 р. та Правил (до-
говірних умов) споживчого кредитування позичальників АТ «УК-
РСИББАНК» з можливістю відкриття та розрахунково-касового об-
слуговування карткових (поточних) рахунків (зі змінами) (далі — 
Правила), з усіма наступними змінами та доповненнями, наступ-
них змін, а саме:

1. Доповнити Карткові правила Розділом 2.11. наступного зміс-
ту з наступною зміною нумерації пунктів та розділів Карткових пра-
вил:

«2.11. Особливості отримання інформації щодо Продуктів та опе-
рацій за допомогою засобів дистанційного банківського обслуго-
вування 

2.11.1. На запит Клієнта, сформований та наданий Клієнтом до 
Банку з використанням системи UKRSIB online або шляхом звер-
нення до StarContact, Клієнту надається інформація щодо Продук-
тів та операцій у вигляді виписок за Рахунком(-ами) або довідок 
про наявність та стан відкритих/закритих Рахунків у Банку, про за-
лишки коштів на Рахунку на певну дату, про наявність/відсутність 
заборгованості перед Банком, в тому числі про стан кредитної за-
боргованості, інші довідки за кредитними операціями. Перелік Про-
дуктів та операцій, щодо яких Клієнт може отримати інформацію на 
запит, сформований у системі UKRSIB online або шляхом звернен-
ня до StarContact (далі для цілей цього розділу Правил — Довідко-
ва інформація), зазначений у цьому пункті Правил не є вичерпним.

2.11.2. Для формування Клієнтом запиту на отримання та отри-
мання Клієнтом Довідкової інформації з використанням системи 
UKRSIB online Клієнт повинен аутентифікуватися та ідентифікува-
тися в системі UKRSIB online.

2.11.3. Для формування Клієнтом запиту на отримання та отри-
мання Клієнтом Довідкової інформації шляхом звернення до 
StarContact Клієнт повинен ідентифікуватися в порядку, передбаче-
ному у п. 4.3.21. цих Правил.

 У разі позитивного результату ідентифікації, здійсненої у поряд-
ку, визначеному у цьому пункті Правил, Клієнт повинен надати всі 
параметри, запитувані Банком, що необхідні для формування запи-
ту на отримання Довідкової інформації.

2.11.4. Довідкова інформація може бути надана тільки Клієнту, 
що є власником запитуваної інформації, тобто щодо власних Ра-
хунків, стану власних Рахунків та власних операцій Клієнта. 

2.11.5. Банк надає Довідкову інформацію в обсязі, визначеному 
Клієнтом в запиті. 

2.11.6. Банк надає Довідкову інформацію одним з обраних Клі-
єнтом способів, а саме:

- у вигляді електронної копії (скан-копії) з оригіналу підписано-
го уповноваженою особою Банку документа через систему UKRSIB 
online; 

При цьому, на вимогу Клієнта йому може бути надано оригінал 
документа у паперовій формі одним зі способів, зазначених нижче.

- шляхом направлення оригіналу підписаного уповноваженою 
особою Банку документа у паперовій формі рекомендованим лис-
том на адресу Клієнта, зазначену у Договорі. При цьому, обравши 
такий спосіб отримання Довідкової інформації, Клієнт усвідомлює 
ризики доступу та розголощення третім особам інформації, що міс-
тить персональні дані та/або банківську таємницю. 

- шляхом видачі Клієнту оригіналу підписаного уповноваженою 
особою Банку документа у паперовій формі в обраному Клієнтом 
відділенні Банку.

2.11.7. Своїм підписом під Договором, іншим договором, укла-
деним між Сторонами, Клієнт підтверджує, що йому відомо те, що 
Довідкова інформація може містити банківську таємницю та пер-
сональні дані Клієнта, Клієнт надає Банку безумовну та беззапере-
чну згоду на надання Банком Клієнту Довідкової інформації у спо-
сіб та в обсязі, визначені Клієнтом у запиті, та у відповідь на запит, 
сформований та наданий Клієнтом Банку в порядку, зазначеному в 
цьому розділі Правил.»

2. Викласти пп. 4.3.21. Карткових правил у наступній редакції: 
«4.3.21. Звернутися за телефонами StarContact:
- за консультацією; 
- для замовлення/отримання послуг/сервісів відповідно до умов 

Договору, зокрема: 
4.3.21.1. відкриття накопичувального Рахунку в національній ва-

люті; 
4.3.21.2. підключення послуги «Постійне доручення» (відповід-

но до п. 5.3 Правил);
4.3.21.3. здійснення переказу коштів між власними Рахунками за 

допомогою засобів ДБО (відповідно до п. 5.5 Правил);
4.3.21.4. підвищення рівня пакетної пропозиції, що відкрита в 

рамках зарплатного проекту (відповідно до п. 10.4.1.2 Правил). 
- у випадку виникнення проблемних ситуацій, пов’язаних з вико-

ристанням картки. 
При цьому для здійснення процедури ідентифікації Клієнт, на 

прохання оператора служби StarContact, зобов’язаний назвати на-
ступні дані:

- прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);
- дата народження;
- слово-пароль;
- паспортні дані (номер, серія (за наявності), ким та коли вида-

ний);
- адреса проживання та/або реєстрації, що зазначена в паспорті;
- номер облікової картки платника податків.»
3. Викласти п. 5.2.6. Карткових правил у наступній редакції:
«5.2.6. Клієнт зобов’язаний забезпечити наявність грошових ко-

штів на картковому Рахунку з 12-00 до 15-00 в день переказу для 
можливості здійснення переказів Банком. У разі відсутності станом 
на 15-00 на картковому Рахунку коштів у сумі, достатній для здій-

снення переказу та сплати комісії Банку, — переказ Банком не здій-
снюється (з урахуванням положень п. 5.2.5. цих Правил).»

4. Викласти п. 9.1. Карткових правил у наступній редакції:
«9.1. Уклавши Договір, Клієнт надає Банку свою згоду та пра-

во збирати, зберігати протягом необмеженого часу, обробляти, ви-
користовувати, поширювати, передавати і отримувати інформа-
цію (дані про Клієнта, відомі Банку та/або третім особам, у зв’язку з 
укладенням та виконанням Договору, у тому числі банківську та ко-
мерційну таємницю та/або персональні дані Клієнта):

- яка відповідно до законодавства входить до складу кредитної 
історії (у тому числі інформації, що міститься у державних реєстрах 
та інших базах даних публічного використання) — до/від/через бю-
ро кредитних історій, які створені та здійснюють діяльність відпо-
відно до законодавства України, у порядку, визначеному Законом 
України «Про організацію формування та обігу кредитних історій». 
Інформація про назву та адресу бюро кредитних історій, до яких 
АТ «УКРСИББАНК» буде передавати інформацію для формування 
кредитних історій, опублікована в газеті «Голос України», а також 
на офіційному сайті Банку www.my.ukrsibbank.com. Сторони також 
домовилися, що Клієнт згоден з тим, що Банк має право надати 
необхідну інформацію щодо формування кредитної історії іншим 
особам, яким ця інформація необхідна для виконання своїх функ-
цій або надання послуг Банку в обсязі, який буде визначено Банком 
самостійно з урахуванням вимог законодавства України;

- необхідну при передачі/отриманні інформації до/від/через Кре-
дитний реєстр Національного банку України; 

- необхідну при внесенні інформації про боржника до реє-
стрів обтяжень при укладенні договорів забезпечення виконання 
зобов’язань за Договором;

- необхідну для укладання та/або виконання договорів страху-
вання — до/від/через страхових(-і) компаній(-ї);

- необхідну при укладенні договорів щодо відступлення пра-
ва вимоги, та/або переведення боргу за даним Договором, та/або 
укладення інших цивільно-правових угод відповідно до законодав-
ства — до відповідних фізичних та юридичних осіб, що є стороною 
такого договору;

- необхідну третім особам для забезпечення виконання ними сво-
їх функцій або надання послуг Банку, включаючи, але не обмежую-
чись послугами з відповідального зберігання документів, ведення 
архівів, проведення заходів щодо впорядкування існуючої забор-
гованості Клієнта, проведення акцій, та/або розіграшів, та/або про-
грам лояльності, що здійснюються, в тому числі у співробітництві з 
міжнародними платіжними системами «MasterCard» та/або «Visa» 
до їх платіжних організацій, материнських компаній та їх афілійо-
ваних осіб, та/або Провайдерам тощо відповідно до укладених між 
такими особами (організаціями) та Банком договорів за умови, що 
передбачені договорами функції та/або послуги стосуються осно-
вної діяльності Банку, яку він здійснює на підставі отриманих бан-
ківської ліцензії та письмових дозволів, та/або спрямовані на вико-
нання умов Договору та/або договорів, за якими надається забез-
печення виконання зобов’язань за Договором;

- необхідну в інших випадках, у відповідності до вимог Законо-
давства та/або внутрішніх положень Банку та/або Законодавства з 
принципом екстратериторіальності виконання санкційних та/або ін-
ших заходів у сфері фінансового моніторингу, в тому числі санкцій 
Служби контролю за іноземними активами США (OFAC), вимог За-
кону США «Щодо оподаткування іноземних рахунків» (FATCA) то-
що.

 Передача та/або поширення вищезазначеної інформації про Клі-
єнта можливі тільки на зазначені у цьому пункті цілі та тільки осо-
бам, яким надано необхідні повноваження на отримання відповід-
ної інформації згідно з нормами Законодавства та/або Законодав-
ства з принципом екстратериторіальності та/або відповідних угод 
(при їх наявності і необхідності укладення), та/або виконання санк-
ційних та/або інших заходів у сфері фінансового моніторингу.

Клієнт надає згоду на передачу інформації про нього згідно з 
цим пунктом каналами зв’язку, що використовуються Банком для 
передачі такої інформації і є захищеними.

 Банк має право інформувати Клієнта про стан обслуговування 
заборгованості за Договором, строки здійснення чергових плате-
жів, надавати Клієнту іншу інформацію, у тому числі конфіденційну 
або таку, що містить банківську таємницю щодо Клієнта та/або пер-
сональні дані Клієнта, шляхом надсилання інформаційних повідо-
млень на телефонний номер та/або e-mail Клієнта, наданий Клієн-
том останнім до Банку, та/або через систему дистанційного обслу-
говування UKRSIB online, у якій Клієнт є зареєстрованим користува-
чем, та/або іншим шляхом з урахуванням вимог законодавства та/
або умов укладеного Договору.

 Своїм підписом під Договором Клієнт засвідчує, що він розуміє 
та погоджується з режимом використання інформації, що зазначе-
ний у цьому пункті, а також що він належним чином повідомлений 
про можливість включення персональних даних Клієнта, що стали 
або стануть відомі Банку у ході виконання Договору, до будь-якої 
бази персональних даних АТ «УКРСИББАНК». При цьому Сторони 
погодили, що Клієнт не матиме до Банку жодних претензій в разі 
вчинення останнім будь-якої дії, зазначеної в цьому пункті.»

5. Викласти п. 9.5. Розділу І Правил у наступній редакції:
«9.5. Уклавши Договір, Позичальник надає Банку свою згоду та 

право збирати, в тому числі шляхом фотографування Позичальни-
ка, зберігати, використовувати, поширювати і отримувати інфор-
мацію (дані про Позичальника, відомі Банку та/або третім особам, 
в тому числі отримані шляхом фотографування Позичальника, у 
зв’язку з укладенням та виконанням Договору, в тому числі бан-
ківську та комерційну таємницю та/або персональні дані Позичаль-
ника):

- яка відповідно до законодавства входить до складу кредитної 
історії (у тому числі інформації, що міститься у державних реєстрах 
та інших базах даних публічного використання) — до/від/через бю-
ро кредитних історій, які створені та здійснюють діяльність відпо-
відно до законодавства України, у порядку, визначеному Законом 
України «Про організацію формування та обігу кредитних історій». 

Інформація про назву та адресу бюро кредитних історій, до яких 
АТ «УКРСИББАНК» буде передавати інформацію для формування 
кредитних історій, опублікована в газеті «Голос України», а також 
на офіційному сайті Банку www.my.ukrsibbank.com. Сторони також 
домовилися, що Позичальник згоден з тим, що Банк має право на-
дати необхідну інформацію щодо формування кредитної історії ін-
шим особам, яким ця інформація необхідна для виконання своїх 
функцій або надання послуг Банку в обсязі, який буде визначено 
Банком самостійно з урахуванням вимог законодавства України;

- необхідну при передачі/отриманні інформації до/від/через Кре-
дитний реєстр Національного банку України; 

- необхідну при внесенні інформації про боржника до реє-
стрів обтяжень при укладенні договорів забезпечення виконання 
зобов’язань за Договором;

- необхідну для укладання та/або виконання договорів страху-
вання — до/від/через страхових(-і) компаній(-ї);

- необхідну при укладенні договорів щодо відступлення пра-
ва вимоги, та/або переведення боргу за даним Договором, та/або 
укладення інших цивільно-правових угод відповідно до законодав-
ства — до відповідних фізичних та юридичних осіб, що є стороною 
такого договору;

- необхідну третім особам для забезпечення виконання ними 
своїх функцій або надання послуг Банку, включаючи, але не об-
межуючись послугами з відповідального зберігання документів, 
ведення архівів, проведення заходів щодо впорядкування існу-
ючої заборгованості Позичальника, проведення акцій, та/або ро-
зіграшів, та/або програм лояльності, що здійснюються, в тому 
числі у співробітництві з міжнародними платіжними система-
ми «MasterCard» та/або «Visa» до їх платіжних організацій, ма-
теринських компаній та їх афілійованих осіб, та/або Провайде-
рам, тощо відповідно до укладених між такими особами (орга-
нізаціями) та Банком договорів за умови, що передбачені дого-
ворами функції та/або послуги стосуються основної діяльності 
Банку, яку він здійснює на підставі отриманих банківської ліцен-
зії та письмових дозволів, та/або спрямовані на виконання умов 
Договору та/або договорів, за якими надається забезпечення ви-
конання зобов’язань за Договором;

- необхідну в інших випадках, у відповідності до вимог законо-
давства України та/або внутрішніх положень Банку та/або Зако-
нодавства з принципом екстратериторіальності виконання санк-
ційних та/або інших заходів у сфері фінансового моніторингу, в 
тому числі санкцій Служби контролю за іноземними активами 
США (OFAC), вимог Закону США «Щодо оподаткування інозем-
них рахунків» (FATCA) тощо. 

 Передача та/або поширення вищезазначеної інформації про 
Позичальника можливі тільки на зазначені у цьому пункті цілі та 
тільки особам, яким надано необхідні повноваження на отриман-
ня відповідної інформації згідно з нормами законодавства Украї-
ни та/або Законодавства з принципом екстратериторіальності та/
або відповідних угод (при їх наявності і необхідності укладення), 
та/або виконання санкційних та/або інших заходів у сфері фінан-
сового моніторингу.

Позичальник надає згоду на передачу інформації про нього 
згідно з цим пунктом каналами зв’язку, що використовуються 
Банком для передачі такої інформації і є захищеними.

 Банк має право надати необхідну інформацію щодо формуван-
ня кредитної історії іншим особам, яким ця інформація необхідна 
для виконання своїх функцій або надання послуг Банку в обсязі, 
який буде визначено Банком самостійно з урахуванням вимог за-
конодавства України. 

 Банк має право інформувати Позичальника про стан обслуго-
вування заборгованості за кредитом, строки здійснення чергових 
платежів, надавати Позичальнику іншу інформацію, в тому чис-
лі конфіденційну або таку, що містить банківську таємницю що-
до Позичальника, шляхом надсилання інформаційних повідомлень 
на телефонний номер та/або e-mail Позичальника, наданий остан-
нім до Банку, та/або через систему дистанційного обслуговування 
UKRSIB online, у якій Позичальник є зареєстрованим користувачем, 
та/або іншим шляхом, з урахуванням вимог законодавства та/або 
умов укладеного Договору.

Своїм підписом під Договором Позичальник засвідчує, що він 
розуміє та погоджується з режимом використання інформації, що 
зазначений у цьому пункті, а також що він належним чином повідо-
млений про можливість включення персональних даних Позичаль-
ника, що стали або стануть відомі Банку у ході виконання Договору, 
в тому числі шляхом фотографування Позичальника, до будь-якої 
бази персональних даних АТ «УКРСИББАНК». Укладання Догово-
ру здійснюється тільки у разі та за умови отримання Банком згоди 
від Позичальника на його фотографування та обробку персональ-
них даних Позичальника, отриманих шляхом фотографування, на 
зазначені у цьому пункті Правил цілі. При цьому Сторони погодили, 
що Позичальник не матиме до Банку жодних претензій в разі вчи-
нення останнім будь-якої дії, зазначеної в цьому пункті.»

6. Викласти пункти 7.5.6. та 7.5.9. Розділу ІІ Правил у наступній 
редакції:

«7.5.6. Клієнт зобов’язується зберігати аутентифікаційні дані, 
Мобільний пристрій у такий спосіб, щоб унеможливити несанкці-
онований доступ третіх осіб, в тому числі унеможливити викорис-
тання Віртуальної картки у разі передачі або продажу Мобільного 
пристрою іншим особам.

У разі втрати, компрометації або підозри компрометації аутен-
тифікаційних даних та/або даних Картки або Віртуальної картки та/
або Мобільного пристрою, Клієнт зобов’язаний негайно повідоми-
ти про це Банк шляхом телефонного дзвінка до Контакт-центру.»

«7.5.9. Банк зобов’язаний забезпечити інформаційну підтримку 
Клієнта з питань використання Віртуальної картки через Контакт-
центр».

7. Доповнити Розділ ІІ Правил пунктом 9.4. наступного змісту з 
наступною зміною нумерації розділів та пунктів Правил:
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«9.4. Особливості отримання інформації щодо Продуктів та опе-
рацій за допомогою засобів дистанційного банківського обслуго-
вування

9.4.1. На запит Позичальника, сформований та наданий Пози-
чальником до Банку з використанням системи UKRSIB online або 
шляхом звернення до Контакт-центру, Позичальнику надаєть-
ся інформація щодо Продуктів та операцій у вигляді виписок за 
Рахунком(-ами) або довідок про наявність та стан відкритих/закри-
тих Рахунків у Банку, про залишки коштів на Рахунку на певну дату, 
про наявність/відсутність заборгованості перед Банком, в тому чис-
лі про стан кредитної заборгованості, інші довідки за кредитними 
операціями. Перелік Продуктів та операцій, щодо яких Позичаль-
ник може отримати інформацію на запит, сформований у системі 
UKRSIB online або шляхом звернення до Контакт-центру (далі для 
цілей цього розділу Правил — Довідкова інформація), зазначений 
у цьому пункті Правил не є вичерпним.

9.4.2. Для формування Позичальником запиту на отримання та 
отримання Позичальником Довідкової інформації з використанням 
системи UKRSIB online Позичальник повинен аутентифікуватися та 
ідентифікуватися в системі UKRSIB online.

9.4.3. Для формування Позичальником запиту на отримання та 
отримання Позичальником Довідкової інформації шляхом звер-
нення до Контакт-центру Позичальник повинен ідентифікуватися, 
назвавши на прохання оператора Контакт-центру наступні дані:

- прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);

- дата народження;
- слово-пароль;
- паспортні дані (номер, серія (за наявності), ким та коли вида-

ний);
- адреса проживання та/або реєстрації, що зазначена в паспорті;
- номер облікової картки платника податків.
 У разі позитивного результату ідентифікації, здійсненої у поряд-

ку, визначеному у цьому пункті Правил, Позичальник повинен на-
дати всі параметри, запитувані Банком, що необхідні для форму-
вання запиту на отримання Довідкової інформації.

9.4.4. Довідкова інформація може бути надана тільки Позичаль-
нику, що є власником запитуваної інформації, тобто щодо власних 
Рахунків, стану власних Рахунків та власних операцій Позичальни-
ка. 

9.4.5. Банк надає Довідкову інформацію в обсязі, визначеному 
Позичальником в запиті. 

9.4.6. Банк надає Довідкову інформацію одним з обраних Пози-
чальником способів, а саме:

- у вигляді електронної копії (скан-копії) з оригіналу підписано-
го уповноваженою особою Банку документа через систему UKRSIB 
online; 

При цьому, на вимогу Позичальника йому може бути надано 
оригінал документа у паперовій формі одним зі способів, зазна-
чених нижче.

- шляхом направлення оригіналу підписаного уповноваженою 
особою Банку документа у паперовій формі рекомендованим лис-
том на адресу Позичальника, зазначену у Договорі. При цьому, об-
равши такий спосіб отримання Довідкової інформації, Позичаль-
ник усвідомлює ризики доступу та розголошення третім особам ін-
формації, що містить персональні дані та/або банківську таємни-
цю. 

- шляхом видачі Позичальнику оригіналу підписаного уповнова-
женою особою Банку документа у паперовій формі в обраному По-
зичальником відділенні Банку.

9.4.7. Своїм підписом під Договором, іншим договором, укла-
деним між Сторонами, Позичальник підтверджує, що йому відомо 
те, що Довідкова інформація може містити банківську таємницю 
та персональні дані Позичальника, Позичальник надає Банку безу-
мовну та беззаперечну згоду на надання Банком Позичальнику До-
відкової інформації у спосіб та в обсязі, визначені Позичальником 
у запиті, та у відповідь на запит, сформований та наданий Пози-
чальником Банку в порядку, зазначеному в цьому розділі Правил.»

Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлен-
ня в офіційному друкованому виданні, а саме: 08.12.2020 р.

Датою початку дії змін до Правил є 08.12.2020 р.

Заступник Голови Правління АТ «УКРСИББАНК» —
Начальник Юридичного департаменту    Полянчук О.В. 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЙНЯТЕ (УХВАЛЕНЕ) 
РІШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ШЛЯХОМ 

ПЕРЕТВОРЕННЯ
Приватне акціонерне товариство «ЛУНАПАК» (далі — Товариство, 

код ЄДРПОУ 31549804, місцезнаходження: Україна, 49083, Дніпропе-
тровська обл., місто Дніпро, вулиця Собінова, будинок 1) відповід-
но до ст.82 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє, 
що 01 грудня 2020 року єдиним акціонером Товариства було прийня-
те рішення про припинення (реорганізацію) Приватного акціонерно-
го товариства «ЛУНАПАК» шляхом перетворення у Товариство з об-
меженою відповідальністю «ЛУНАПАК». Про прийняття рішення що-
до припинення (реорганізації) до Єдиного державного реєстру внесе-
но відповідний запис.

Заявлення кредиторами вимог до Товариства здійснюється в на-
ступному порядку:

Комісія з припинення Приватного акціонерного товариства «ЛУ-
НАПАК» протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дати прийняття рі-
шення про припинення Приватного акціонерного товариства «ЛУНА-
ПАК» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «ЛУНАПАК», письмово повідомляє про це кредиторів та розмі-
щує повідомлення про ухвалене рішення в загальнодоступній інфор-
маційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить ді-
яльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасни-
ків фондового ринку. 

Вимоги  кредиторів, відповідно до ст.105 Цивільного кодексу Укра-
їни, задовольняються протягом 2 (двох) календарних місяців з дня 
оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо припинен-
ня Приватного акціонерного товариства «ЛУНАПАК» шляхом пере-
творення в Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛУНАПАК».

Згідно з частиною 2 ст. 82 Закону України «Про акціонерні това-
риства», кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства не за-
безпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після на-
діслання йому повідомлення про припинення товариства може звер-
нутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства од-
нієї з таких дій: 

-  забезпечення виконання зобов’язань шляхом укладення догово-
рів застави чи поруки; 

- дострокового припинення або виконання зобов’язань перед кре-
дитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено право-
чином між товариством та кредитором. 

У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією 
частиною, до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він 
не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов’язань 
перед ним.

Перетворення (реорганізація) Приватного акціонерного товариства 
«ЛУНАПАК» не може бути завершене до задоволення вимог, заявле-
них кредиторами.

Претензії (заяви) кредиторів у зв’язку з процедурою перетворення 
Приватного акціонерного товариства «ЛУНАПАК» приймаються ко-
місією з припинення (перетворення) в письмовому вигляді за місце-
знаходженням товариства за адресою: 49083, Дніпропетровська обл., 
місто Дніпро, вулиця Собінова, будинок 1; режим роботи комісії — 
з понеділка по п’ятницю з 09:00 — 17:00, телефон (056)732-29-32.

Голова комісії з припинення (перетворення)
Приватного акціонерного товариства «ЛУНАПАК»        ТІМОФЄЄВ Є.О.

Національна академія педагогічних наук України оголошує конкурс на посаду 
директора Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка 

НАПН України
У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють державною мовою, мають на-

уковий ступінь доктора наук або доктора філософії, стаж роботи на посадах наукових та (або) науково-пе-
дагогічних працівників не менше як 10 років, а також високі моральні якості та організаторські здібності.

Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення. Вибори директора Інституту спеціаль-
ної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України відбудуться 25 лютого 2021 року. 

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи: 
- заяву про участь у конкурсі на ім’я президента НАПН України, в якій зазначається інформація про за-

стосування або незастосування до претендента обмежень, установлених частиною третьою статті 9 Закону 
України «Про наукову і науково-технічну діяльність»;

- особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 сантиметри;
- автобіографію;
- копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;
- довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, що видається відповід-

но до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затверджено-
го постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 
р., № 39, ст. 1656);

- довідку про наявність або відсутність судимості;
- інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
- копію паспорта, засвідчену претендентом;
- копію трудової книжки;
- письмову згоду на обробку персональних даних;
- список наукових праць;
- характеристику з основного місця роботи.
Копії документів, що подаються претендентом (крім копії паспорта), повинні бути засвідчені за місцем 

роботи претендента або нотаріально.
Документи подавати за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А, Президія НАПН України, 

кімн. 214 з 10:00 до 15:00. 
Телефон для довідок: 481-37-27; 481-37-21; 097-211-79-44.

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні судового засідання в порядку 

спеціального судового провадження 
Обвинувачений Школенко Мирослав Гайко-

вич, який народився 01.09.1959 року, зареєстро-
ваний за адресою: м. Одеса, вул. Французький 
бульвар, 1/3, кв.15, відповідно до вимог ст.ст. 
297-5, 323 КПК України викликається в судо-
ве засідання, яке відбудеться 23.12.2020 року о 
12 год. 00 хв. в залі судових засідань №231 При-
морського районного суду м. Одеси за адресою: 
м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судо-
вому засіданні як обвинувачений. 

Суддя Попревич В. М

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні судового засідання в порядку 

спеціального судового провадження 
Обвинувачений Жигайлов Микола Володими-

рович, який народився 02.05.1975 року, зареє-
стрований за адресою: м. Одеса, вул. Академі-
ка Вільямса, буд. 50-А, кв. 14, відповідно до ви-
мог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається в 
судове засідання, яке відбудеться 17.12.2020 ро-
ку об 11 годині 00 хвилин в залі судових засідань 
№231 Приморського районного суду м. Одеси за 
адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для учас-
ті в судовому засіданні як обвинувачений.

Суддя Попревич В. М.

СХІДНО-КАРИБСЬКИЙ ВЕРХОВНИЙ СУД  
ВИСОКИЙ СУД ПРАВОСУДДЯ  

БРИТАНСЬКІ ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (ПАЛАТА В ГОСПОДАРСЬКИХ СПРАВАХ)  
ПОЗОВ № BVIHCOM 2020/0185 У СПРАВІ ЗА ПОЗОВОМ ДО КОМПАНІЇ  

«СТОКМАН ІНТЕРХОЛД С.А.» ТА У СПРАВІ ЗА ЗАКОНОМ «ПРО АРБІТРАЖ» 2003 РОКУ  
(надалі — «Закон») 

ПОВІДОМЛЕННЯ
ЦИМ НАДАЄТЬСЯ ПОВІДОМЛЕННЯ про те, що 02-го дня листопада місяця 2020 року компанія «Аррікано Ріел 

Естейт ПіЕлСі.» (надалі — «Заявник») звернулась до Високого суду правосуддя (Палата в господарських справах) 
із Заявою про призначення Натана Мілза та Оуена Вокера, ліцензованих арбітражних керуючих відповідно до За-
кону, обидва – представники фірми «Ар енд Ейч Рістракчерінг (БіВіАй) Лтд.», адреса якої: Джеймс Фрет Білдінг, 
Вікменз Кей, 1, м. Род Таун, о. Тортола, Британські Віргінські Острови, солідарними ліквідаторами компанії «СТОК-
МАН ІНТЕРХОЛД С.А.» (надалі — «Компанія»), зареєстрований офіс якої знаходиться за адресою: Тоуталсерв Траст 
Компані Лімітед, Вотерфрант Драйв, 19, м. Род Таун, о. Тортола, Британські Віргінські Острови. Зареєстрований 
офіс Заявника знаходиться за адресою: Тессалонікіс, НІКОЛАУ ПЕНТАДРОМОС СЕНТЕР, 10-й поверх, Квартира/
офіс 1002, 3025, м. Лімассол, Кіпр.

Будь-який кредитор або учасник Компанії, який бажає виступити на користь або проти видачі наказу за згада-
ною Заявою, може з’явитись у засідання Господарського суду в м. Род Таун, о. Тортола, Британські Віргінські Ост-
рови, в понеділок, 18-го дня січня місяця 2021 року особисто або надіслати свого Законного представника із за-
значеною метою. Копію Заяви буде надано особою, яка підписала це повідомлення, будь-якому кредиторові або 
учасникові Компанії на його вимогу, зі сплатою регульованого збору.

Примітка. Будь-яка особа, яка має намір з’явитись у засідання з розгляду згаданої Заяви, повинна не пізніше 
16-ої години 00 хвилин п’ятниці, 15-го дня січня місяця 2021 року, вручити названій нижче особі або надіслати по-
штою на її адресу письмове повідомлення про свій намір з’явитись у засідання. В будь-якому згаданому повідо-
мленні необхідно зазначити ПІБ (назву) та адресу особи, при цьому воно повинне бути підписаним цією особою 
або її Практикуючим адвокатом (за його наявності).

Фірма «Коллас Крілл Ел.Пі.»
Практикуючі адвокати зі сторони компанії «Аррікано Ріел Естейт ПіЕлСі.»

Мейн Стріт, 125, м. Род Таун, о. Тортола, Британські Віргінські Острови

Повідомлення про реорганізацію 

Усім зацікавленим особам та кредиторам

ТОВ «ІМЕНІ ЮРІЯ ГАГАРІНА» 

(ЄДРПОУ 38485266) (далі — Товариство) 

повідомляє про прийняття 03.11.2020 року 

рішення про реорганізацію Товариства, а саме: 

припинення шляхом приєднання 

до ПСП «ЛАН» (ідентифікаційний 

код 03757040).

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні судового засідання в порядку 

спеціального судового провадження 
Обвинувачений Якименко Олександр Івано-

вич, який народився 05 грудня 1950 року, за-
реєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Мико-
лаївська дорога, 32-Б, 2-я Садова, 28, відповід-
но до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України ви-
кликається в судове засідання, яке відбудеться 
23.12.2020 року об 11 годині 00 хвилин в залі су-
дових засідань №231 Приморського районного 
суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балків-
ська, 33, для участі в судовому засіданні як об-
винувачений.

Повістка про виклик підозрюваних при здійсненні судового 
засідання в порядку спеціального судового провадження 

Обвинувачений Золотарьов Микола Анатолійович, який народився 25 
квітня 1990 року, зареєстрований за адресою: Одеська область, м. Болград, 
вул. 25 Серпня, 226, відповідно до вимог ст.ст. 297-5,323 КПК України ви-
кликається в судове засідання, яке відбудеться 17.12.2020 року об 11 годи-
ні 00 хвилин в залі судових засідань №131 Приморського районного суду  
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому за-
сіданні як обвинувачений. 

Суддя Іванов В. В.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійснення судового 
засідання в порядку спеціального судового провадження 

Обвинувачений Воронін Павло Сергійович, 03.03.1987 року наро-
дження, відповідно до вимог ст.ст. 297- 5, 323 КПК України викликаєть-
ся в судове засідання, що відбудеться 16 грудня 2020 року об 11 годині 
00 хвилин в залі судових засідань № 233 Приморського районного суду 
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судово-
му засіданні як обвинувачений. 

Суддя Кічмаренко С. М.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні судового 
засідання в порядку спеціального судового провадження 

Обвинувачений Гудко Володимир Ігорович, 03.01.1991 року народження, 
зареєстрований за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Перемоги, 
91, кв. 202, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликаєть-
ся в судове засідання, яке відбудеться 17.12.2020 року об 11 годині 00 хви-
лин в залі судових засідань №231 Приморського районного суду м. Одеси за 
адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засіданні як об-
винувачений.

Суддя Попревич В. М.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя (місто Маріуполь, 
проспект Перемоги, 6) розглядає кримінальне провадження за обвинува-
ченням Шишкова Віктора Вікторовича у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Шишков Віктор Вікторович викликається на 16.12.2020 
року на 11-00 годину до Орджонікідзевського районного суду міста Маріу-
поля Донецької області для участі в розгляді кримінального провадження.

Головуючий суддя Костромітіна О. О.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004 м. Добропілля Донецької області, вул. Бан-
кова, буд. 39 «А») розглядає заяву про самовідвід судді у кримінальному провадженні № 227/1069/15-к  
(1-кп/227/15/2020) за обвинуваченням Шевкопляса Владислава Ігорович у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України.

Обвинувачений Шевкопляс Владислав Ігорович, 07 травня 1992 року народження, останнє місце реєстра-
ції якого: м. Авдіївка Донецької області, вул. Менделєєва, буд. 4, кв. 33, остання відома адреса місця прожи-
вання: м. Авдіївка Донецької області, вул. Гагаріна, буд. 15, кв. 50, викликається на 11 год. 30 хв. 16 груд-
ня 2020 року до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 2, для участі у розгляді заяви про само-
відвід судді. 

Головуючий суддя Мацишин Л. C.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ІНДУСТРІЯ ТЕХНОГРУП», 
код ЄДРПОУ 37675512 повідомляє 
про втрату печатки Товариства №1 
26 листопада 2020 року. Втрачену 
печатку №1 вважати недійсною.



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua8 

ДОКУМЕНТИ

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року

Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» — 
61035, 40227 (соціальний)

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

Aдреса в Iнтернетi: www.ukurier.gov.ua
Адреса редакцiї: 01008, Київ, вул. Садова, 1
Телефон для довiдок: 253-12-95.
Телефони вiддiлу реклами: 253-55-09, 
факс: 230-06-71, e-mail: adv@ukcc.com.ua
«Урядовий кур’єр» виходить у вiвторок, середу, четвер, 

п’ятницю та суботу
Зам. № 81 476

Загальний тираж за грудень 256 536

Листування з читачами тiльки 
на сторiнках газети.

Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть 
iнформацiї та реклами несуть автори 

та рекламодавцi.
Набрано i зверстано у комп’ютерному  

центрi «Урядового кур’єра». 
Друк: ТOВ «Мега-Полiграф», 

04073, Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
www.mega-poligraf.kiev.ua

ПОГОДА НА ЗАВТРА

-1..-6
-1..4 -5..-10

1..-4

-5..-10
1..-4

2..-3     
-1..4

-8..-13
1..-4

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 9 ГРУДНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -5  -10 +1  -4 Черкаська -5  -10 +1  -4
Житомирська -3  -8 +1  -4 Кіровоградська -5  -10 +1  -4
Чернігівська -7 -12 0  -5 Полтавська -6  -11 0  -5
Сумська -7 -12 -1  -6 Дніпропетровська -5  -10 +2  -3
Закарпатська +1  -4 +5  +10 Одеська +2  -3 +3  +8
Рівненська -1  -6 +2  -3 Миколаївська 0  -5 -1  +4
Львівська -1  -6 0  +5 Херсонська +1  -4 0  +5
Івано-Франківська -1  -6 0  +5 Запорізька 0  -5 -1  +4
Волинська -1  -6 +2  -3 Харківська -7  -12 +1  -4

Хмельницька -1  -6 +2  -3 Донецька -5  -10 +2  -3

Чернівецька -1  -6 -2  +3 Луганська -8  -13 +1  -4
Тернопільська -1  -6 +2  -3 Крим -1  +4 +5  +10

Вінницька -3  -8 +1  -4 Київ -6  -8 -1  -3
Укргiдрометцентр

ТБ «Міжрегіональна товарно-промислова біржа» проводить аукціон з 
реалізації майна платника податків, що перебуває в податковій заставі ГУ 
ДПС у Київській області та знаходиться на балансі ТОВ “РОСИЧ ПРИВАТ”, 
код ЄДРПОУ 38168465, а саме:

Лот №346/20: Нежитлова будівля винного цеху(літера «Б»), загальною 
площею 2155,0 м2, місцезнаходження майна: Київська обл., м.Біла церква, 
вул. Водопійна, будинок 37

Стартова ціна 2 103 750,00 грн. з ПДВ
Можливість зниження стартової ціни лота на аукціоні — не передбачено
Аукціон  проводитиметься 24.12.2020 р. о 14:00 в м. Києві, пров. Вино-

градний, буд. 4 оф. 41. Реєстрація учасників  з 13:00 до 13:30
Додаткова інформація на сайті www.mtpbirzha.com.ua та за тел. 

(068)916-51-14.
Для участі в аукціоні необхідно:
— сплатити на IBAN UA363808050000000026004624349 в АТ «Райф-

файзен Банк Аваль» у м. Києві, МФО 380805, одержувач — ТБ «МТПБ», 
код ЄДРПОУ 41690510, гарантійний внесок — 10% від стартової ціни лота, 
реєстраційний збір — 17 грн.

— подати заявку до ТБ «Міжрегіональна товарно-промислова біржа», 
згідно з Правилами біржової торгівлі, за адресою: м. Київ, пров. Виноград-
ний, буд. 4 оф. 41. Прийняття заяв про участь в біржових торгах закінчуєть-
ся за один робочий день до початку його проведення.

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя викликає Федотова Михайла Ві-
кторовича, 21.06.1969 року народження,  та Очеретька Ігоря Валерійовича, 
09.08.1970 року народження, в судове засідання у кримінальному прова-
дженні     № 1-кп/331/6/2020 за обвинуваченням Федотова Михайла Вікто-
ровича, Очеретька Ігоря Валерійовича у скоєнні кримінальних правопору-
шень, передбачених  ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, яке від-
будеться 14.12.2020 року о 09 годині 30 хвилин в приміщенні суду за адре-
сою: м. Запоріжжя, вулиця Олександрівська, 6, зал № 1. 

Суддя  Стратій Є.В.

 
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про присвоєння почесного найменування  
12 окремій бригаді армійської авіації Сухопутних 

військ Збройних Сил України
З метою відновлення історичних традицій національного війська щодо назв вій-

ськових частин, ураховуючи зразкове виконання покладених завдань, високі показ-
ники в бойовій підготовці, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоїти 12 окремій бригаді армійської авіації Сухопутних військ Збройних 
Сил України почесне найменування «імені генерал-хорунжого Віктора Павленка» та 
надалі іменувати її — 12 окрема бригада армійської авіації імені генерал-хорунжого 
Віктора Павленка Сухопутних військ Збройних Сил України.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м.Кийв
5 грудня 2020 року
№545/2020

 
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про присвоєння почесного найменування  
27 реактивній артилерійській бригаді Сухопутних 

військ Збройних Сил України
З метою відновлення історичних традицій національного війська щодо назв вій-

ськових частин, ураховуючи зразкове виконання покладених завдань, високі показ-
ники в бойовій підготовці, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоїти 27 реактивній артилерійській бригаді Сухопутних військ Збройних 
Сил України почесне найменування «імені кошового отамана Петра Калнишевсько-
го» та надалі іменувати її — 27 реактивна артилерійська бригада імені кошового ота-
мана Петра Калнишевського Сухопутних військ Збройних Сил України.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м.Київ
5 грудня 2020 року
№546/2020

 
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про присвоєння почесного найменування  
18 окремій бригаді армійської авіації Сухопутних 

військ Збройних Сил України
З метою відновлення історичних традицій національного війська щодо назв вій-

ськових частин, ураховуючи зразкове виконання покладених завдань, високі показ-
ники в бойовій підготовці, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоїти 18 окремій бригаді армійської авіації Сухопутних військ Збройних 
Сил України почесне найменування «імені Ігоря Сікорського» та надалі іменувати її 
— 18 окрема бригада армійської авіації імені Ігоря Сікорського Сухопутних військ 
Збройних Сил України.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м.Київ
5 грудня 2020 року
№547/2020

 
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про присвоєння почесного найменування  
44 окремій артилерійській бригаді Сухопутних 

військ Збройних Сил України
З метою відновлення історичних традицій національного війська щодо назв вій-

ськових частин, ураховуючи зразкове виконання покладених завдань, високі показ-
ники в бойовій підготовці, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоїти 44 окремій артилерійській бригаді Сухопутних військ Збройних Сил 
України почесне найменування “імені гетьмана Данила Апостола” та надалі іменува-

ОГОЛОШЕННЯ

Обвинувачений Жандаров Павло Сергійович, 19.02.1991 р.н., зареєстро-
ваний за адресою: Донецька область, Покровський (Красноармійський) ра-
йон, с. Воздвиженка, вул. Молодіжна, 25 у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, відповідно до ви-
мог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судове засідання в по-
рядку спеціального судового провадження, яке відбудеться об 11-30 год. 
21.12.2020 року, об 11-00 год. 12.01.2021 року та о 09-00 год. 27.01.2021 
року до Якимівського районного суду Запорізької області (Запорізька об-
ласть, смт Якимівка, вул. Пушкіна, 25 тел.(06131)6-13-20)), для участі у су-
довому засіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені  
ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені 
ст.ст. 139, 323 КПК України. 

Суддя Нестеренко Т.В.

Повістка про виклик, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України: 
Повістка про виклик до суду обвинуваченого Сомова Павла Віталійовича, 

16.01.1963 р.н., уродженець м. Луганськ, громадянин України, зареєстрова-
ний та проживаючий за адресою: Україна, Луганська область, м. Луганськ, 
вул. Осипенко, 24, кв. 31, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України для 
участі в судовому засіданні з розгляду кримінального провадження в поряд-
ку спеціального судового провадження стосовно Сомова Павла Віталійови-
ча, обвинуваченого у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст.258-3 КК Укра-
їни, яке відбудеться 18.12.2020 об 11 год. 30 хв., за адресою: м. Одеса, вул. 
Балківська, 33, Приморський районний суд м. Одеси, зал судових засідань 
№229. Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 
138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені стаття-
ми 139, 323 КПК України.

Суддя Коваленко В.М.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні судового засідання 
в порядку спеціального судового провадження

Обвинувачені Дябов Володимир Анатолійович, 30.01.1970 року наро-
дження, зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Сахарова, 
38, кв. 66, Кравченко Андрій Сергійович, 16.07.1977 року народження, за-
реєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 22-а/1, кв. 51, Шалу-
нов Олександр Миколайович, 13.09.1984 року народження, зареєстрований 
за адресою: Одеська область, Красноокнянський район, с. Дігори, відповід-
но до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликаються в судове засідан-
ня, що відбудеться 14 грудня 2020 року о 14 годині 00 хвилин в залі судо-
вих засідань № 233 Приморського районного суду м. Одеси за адресою:  
м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засіданні як обвинува-
чені.

Суддя Кічмаренко С.М.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні судового засідання 
в порядку спеціального судового провадження

Обвинувачений Безим’янний Володимир Миколайович, який народився 
22 квітня 1959 року, зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Китобойна, 
81, та обвинувачений Джуган Михайло Петрович, який народився 30 квітня 
1974 року, зареєстрований за адресою: Закарпатська обл., Тячівський р-н, 
м. Усть-Чорна, вул. Калініна, 33, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК 
України викликаються в судове засідання, яке відбудеться 22.12.2020 року 
об 11 годині 00 хвилин в залі судових засідань №231 Приморського район-
ного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в су-
довому засіданні як обвинувачені. 

Суддя Попревич В.М.

ОГОЛОШЕННЯ

ти її — 44 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола Сухопутних 
військ Збройних Сил України.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м.Київ
5 грудня 2020 року
№548/2020

 
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про присвоєння почесного найменування  
169 навчальному центру Сухопутних військ 

Збройних Сил України
З метою відновлення історичних традицій національного війська щодо назв вій-

ськових частин, ураховуючи зразкове виконання покладених завдань, високі показ-
ники в бойовій підготовці, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоїти 169 навчальному центру Сухопутних військ Збройних Сил України 
почесне найменування «імені князя Ярослава Мудрого» та надалі іменувати його — 
169 навчальний центр імені князя Ярослава Мудрого Сухопутних військ Збройних 
Сил України.

2. Внести до графи «Надалі іменується» розділу І «Збройні Сили України» Пере-
ліку військових частин, установ Збройних Сил України, Національної гвардії України, 
вузлів урядового зв’язку Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформа-
ції України, органів Державної прикордонної служби України та підрозділів Держав-
ної спеціальної служби транспорту, вищих військових навчальних закладів та органі-
зацій, які зберігатимуть надалі раніше присвоєні почесні найменування та наймену-
вання яких уточнюються, затвердженого Указом Президента України від 30 жовтня 
2000 року № 1173 «Про впорядкування присвоєння почесних найменувань військо-
вим частинам, установам, вузлам зв’язку, органам та підрозділам» (зі змінами, вне-
сеними Указами від 18 листопада 2015 року № 646, від 22 серпня 2016 року № 344, 
від 23 серпня 2017 року № 234, від 15 грудня 2017 року № 419 та від 22 серпня 2019 
року № 618), зміну, замінивши цифри та слова «169 навчальний центр» цифрами та 
словами «169 навчальний центр імені князя Ярослава Мудрого».

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м.Київ
5 грудня 2020 року
№549/2020

 
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про присвоєння почесного найменування  
1 радіотехнічній бригаді Повітряних Сил 

Збройних Сил України
З метою відновлення історичних традицій національного війська щодо назв вій-

ськових частин, ураховуючи зразкове виконання покладених завдань, високі показ-
ники в бойовій підготовці, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоїти 1 радіотехнічній бригаді Повітряних Сил Збройних Сил України по-
чесне найменування «Галицько-Волинська» та надалі іменувати її — 1 Галицько-Во-
линська радіотехнічна бригада Повітряних Сил Збройних Сил України.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м.Київ
5 грудня 2020 року
№550/2020

 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 25 листопада 2020 р. № 1495-р 

Київ

Про внесення зміни у додаток  
до розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 16 листопада 2020 р. № 1435
Внести зміну у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 листо-

пада 2020 р. № 1435 «Про розподіл у 2020 році субвенції з державного бюджету міс-
цевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали не-
гативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України», виклавши назву 
розділу «Полтавська область» в такій редакції:  

«Сумська область».
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні судового засідання  
в порядку спеціального судового провадження

Обвинувачений Селіванов Олексій Володимирович,05.07.1979 р.н., за-
реєстрований: м. Одеса, вул. Бреуса, 61/8, кв.58, відповідно до вимог  
ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судове засідання, що відбу-
деться 18.12.2020 року о 10 годині 30 хвилин до зали судових засідань  
№ 108 Приморського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. 
Балківська, 33, для участі в судовому засіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду встановлені статтею 
138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені стаття-
ми 139, 323 КПК України.

Суддя Попревич В.М.
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