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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 19 квітня 2021 року
USD 27.9783 EUR 33.525 RUB 3.688 / AU 49840.82 AG 733.29 PT 33726.44 PD 77743.86

за 1 доларів США за 1 євро за 10 рублів за 1 тройську унцію

Президент Сполучених Штатів про те, що РФ може 
отримати чергову порцію обмежень через її агресивні дії

Вакцинація  Pfizer/BioNTech 
розпочнеться завтра

ГЛОБАЛЬНА ІНІЦІАТИВА. Партію препарату Comirnati ви-
робництва Pfizer кількістю 117 тисяч доз учора доставили літа-
ком в аеропорт «Київ» і 18 квітня робитимуть перші щеплення 
в будинках для людей похилого віку.

Як повідомляє Укрінформ, під час брифінгу з нагоди прибуття 
першої партії вакцини від глобальної ініціативи COVAX головний 
державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що вакци-
ну Comirnati від Pfizer/BioNTech буде розвезено з дотриманням 
холодового ланцюга — температура її зберігання -60—70 граду-
сів. Після розморожування флакона препарат можна зберігати 
не довше, ніж п’ять діб за температури -2—8 градусів за Цельсі-
єм. Розвезення вакцини здійснює компанія «Фармасот».

За словами Віктора Ляшка, кожна область отримає спочат-
ку по 1170 доз, оскільки саме таку кількість передбачив в од-
ному контейнері виробник. Половину з партії 117 тисяч доз ви-
користають для першого щеплення, а через 25 днів щеплених 
уперше вакцинуватимуть удруге вакциною з цієї самої партії.

ДЖО БАЙДЕН:

ЦИФРА ДНЯ

189,4 млн грн
компенсації буде виплачено 
сільгосптоваровиробникам,  

які придбали техніку та обладнання 
вітчизняного виробництва у попередні 

чотири місяці

«Я повністю підтримую 
суверенітет і 

територіальну цілісність 
України. Настав час 
для деескалації. США 

та Україна досить 
конструктивно 
рухаються цим 

шляхом».

Міжнародні програми 
підготовки — теж чинник 
стримування агресора

РОБОЧА ПОЇЗДКА. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на Львівщині 
взяв участь в урочистій церемонії ротації об’єднаної групи 
інструкторів НАТО
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6 Досі успішна в 
епідемічному сенсі 
Полтавщина потрапила у 
«червону» зону. Як область 
протистоїть вірусу?

COVID-19
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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 2021 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

Триває 
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

ЦИТАТА ДНЯ

3 
ІНФРАСТУКТУРА

У відновлення та ремонт 
черкаського аеропорту  уже 
вкладено 125 мільйонів 
гривень. Чому ж і досі тут не 
приймають повітряних суден?

Денис Шмигаль подякував тимчасово повіреній у справах США в Україні Крістіні Квін за допомогу Сполучених Штатів  
у підготовці українських військових
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ДОКУМЕНТИ

✦ оголошення ✦ оголошення ✦

Повістка про виклик до суду в кримінальному провадженні
Кримінальне провадження № 1-кп/991/60/20, справа № 991/6543/20

Вищий антикорупційний суд викликає Вас як:  
обвинувачений на 16.00 год., 26.04.2021р.
у справі за обвинуваченням: Голобородько Ігор 
Валентинович за ч. 5 ст. 191 КК України, 
Ведута Ігор Володимирович за ч. 5 ст. 191 
КК України
Місцезнаходження суду: м. Київ,  
просп. Перемоги, 41. 
Зала судового засідання 3 

Кому: Ведута Ігор Володимирович 
вул. Хмельницького, 21, кв. 23А,  
м. Жовті Води, Дніпропетровська обл., 
52210 

Додатково просимо надати паспорт  
та інші документи, які підтверджують 
особу та її повноваження

Суддя:                                                                                                                                            Крук Є. В. 
Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно статті 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 поді-
бні обставини);
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 вагіт-
ністю 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 прибуття до суду.

Наслідки неприбуття за викликом суду
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного 

відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття обвину-
ваченого передбачені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 
КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного 

відповідача та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста,  
перекладача і експерта — статтею 327  КПК України.

Повістка про виклик до суду в кримінальному провадженні
Кримінальне провадження № 1-кп/991/60/20, справа № 991/6543/20

Вищий антикорупційний суд викликає Вас як:  
обвинувачений на 16.00 год., 26.04.2021р
у справі за обвинуваченням: Голобородько Ігор 
Валентинович за ч. 5 ст. 191 КК України, 
Ведута Ігор Володимирович за ч. 5 ст. 191 
КК України 
Місцезнаходження суду: м. Київ,  
просп. Перемоги, 41.
Зала судового засідання 3 

Кому: Голобородько Ігор Валентинович
вул. Потапова, буд. 30, м. Жовті Води,  
Дніпропетровська обл., 52210 

Додатково просимо надати паспорт та ін-
ші документи, які підтверджують особу та 
її повноваження

Суддя:                                                                                                                                            Крук Є. В. 
Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно статті 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 поді-
бні обставини);
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 вагіт-
ністю 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 прибуття до суду.

Наслідки неприбуття за викликом суду
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного 

відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття обвину-
ваченого передбачені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 
КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного 

відповідача та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста,  
перекладача і експерта — статтею 327  КПК України.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 31 березня 2021 р. № 262-р 
Київ

Про внесення змін до пункту 12  
плану заходів щодо створення умов 

розвитку мобільного широкосмугового 
доступу

Внести до пункту 12 плану заходів щодо створення умов розвитку мобільного ши-
рокосмугового доступу, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 4 грудня 2019 р. № 1272, зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 31 березня 2021 р. № 262-р

ЗМІНИ,  
що вносяться до пункту 12 плану заходів щодо створення  

умов розвитку мобільного широкосмугового доступу 
1. Доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:
«виконати науково-дослідні роботи з питань заміни (модернізації) радіоелектрон-

них засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення, що викорис-
товуються в діапазонах радіочастот 700 МГц,800 МГц, 900 МГц.

   Міноборони, Генеральний штаб Збройних Сил  
   (за згодою),  
   МВС, ДСНС, Мінцифри, 
   Державний концерн «Укроборонпром» 

   (за згодою).
   Липень 2021 року;».
У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.
2. В абзаці четвертому слова і цифри «Січень 2020 року» замінити словами «Про-

тягом місяця з дня прийняття науково-дослідних робіт, передбачених абзацом тре-
тім цього пункту».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 31 березня 2021 р. № 265-р 
Київ

Про внесення змін до пункту 1  
розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 10 травня 2018 р. № 311
Внести до пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 

р. № 311 «Про вилучення та передачу земельної ділянки в оренду із зміною її цільо-
вого призначення» зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України  
від 31 березня 2021 р. № 265-р

ЗМІНИ, 
що вносяться до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 10 травня 2018 р. № 311

Пункт 1 розпорядження викласти в такій редакції:
«1. Відповідно до статей 20, 93, 122—124, 134, 149, 156, 157, 207 Земельного ко-

дексу України, статті 58 Лісового кодексу України вилучити з постійного користу-
вання державного підприємства «Володимирецьке лісове господарство» земельну 
ділянку (землі державної власності лісогосподарського призначення (ліси) площею 
60,3217 гектара (кадастровий номер 5620855100:04:015:0007), розташовану на тери-
торії Вараського району Рівненської області, та передати її в оренду із зміною цільо-
вого призначення товариству з обмеженою відповідальністю «Центр «Сонячне ре-
месло» на строк дії спеціального дозволу на користування надрами від 25 вересня 
2009 р. № 5021 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних бу-
дівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами, для роз-
ширення кар’єру з видобутку бурштину на родовищі «Володимирець Східний» з пра-
вом вирубування державним підприємством «Володимирецьке лісове господарство» 
дерев і чагарників та використання ним заготовленої при цьому деревини.

Рівненській обласній державній адміністрації укласти договір оренди зазначеної 
земельної ділянки в установленому законодавством порядку.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 2 квітня 2021 р. № 269-р 
Київ

Про внесення зміни до розпорядження 
Кабінету Міністрів України  

від 22 травня 2019 р. № 330
На часткову зміну пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 трав-

ня 2019 р. № 330 «Деякі питання наглядової ради акціонерного товариства «Держав-
ний ощадний банк України» призначити членом наглядової ради акціонерного това-
риства «Державний ощадний банк України» Тапанову Розу Асхатівну як представни-
ка держави від Кабінету Міністрів України.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 02 квітня 2021 р. № 271-р 
Київ

Про визначення уповноваженого органу 
з питань реалізації Угоди про розподіл 

вуглеводнів, які видобуватимуться в межах 
ділянки Юзівська, між Державою Україна 

та компанією «Шелл Експлорейшн енд 
Продакшн Юкрейн Інвестментс (IV) Б. В.»  

та товариством з обмеженою 
відповідальністю «Надра Юзівська»  

і визнання такими, що втратили  
чинність, деяких розпоряджень  

Кабінету Міністрів України
1. Визначити Державну службу геології та надр уповноваженим органом з питань 

реалізації Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки 
Юзівська, між Державою Україна та компанією «Шелл Експлорейшн енд Продакшн 
Юкрейн Інвестментс (ІV) Б. В.» та товариством з обмеженою відповідальністю «Над-
ра Юзівська», підписаної 24 січня 2013 року.

2. Визнати такими, що втратили чинність:
розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 576 «Про визна-

чення уповноваженого органу з питань реалізації Угоди про розподіл вуглеводнів, які 
видобуватимуться в межах ділянки Юзівська, між Державою Україна та компанією 
«Шелл Експлорейшн енд Продакшн Юкрейн Інвестментс (IV) Б. В.» та товариством з 
обмеженою відповідальністю «Надра Юзівська»;

розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р. № 1089 «Питання 
передачі прав та обов’язків інвестора, визначених Угодою про розподіл вуглеводнів».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

У зв’язку зі смертю Шаповалова Володимира Григоровича, 10 квіт-
ня 1949 року народження, який помер 16 листопада 2020 року, при-
ватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Хар-
ківської області Колядою Юлією Сергіївною відкрито спадкову спра-
ву № 123/2020. Можливі спадкоємці можуть звернутися до нотаріуса 
протягом 30-ти днів з моменту публікації оголошення в газеті за адре-
сою: м. Харків, пр-т Олександрівський, буд. 128. оф. 19. Приватний но-
таріус Коляда Ю. С.

Приватним нотаріусом Кам’янець-Подільського районного 

нотаріального округу Хмельницької області Саварчуком В. М. 

заведено спадкову справу після померлого 12 лютого 2020 р. 

МАЛАНЧУКА ГРИГОРІЯ ДМИТРОВИЧА, 03.05.1949 р.н.

Зацікавленим особам звертатись протягом 30 днів з дати 

виходу оголошення за адресою: вул. Драгоманова, 15, 

м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області, тел. (067)7873381.

Приватним нотаріусом Кам’янець-Подільського районного 

нотаріального округу Хмельницької області Саварчуком В. М. 

заведено спадкову справу після померлого 02 січня 2020 р. 

БАРАТИНСЬКОГО ІВАНА ЙОСИПОВИЧА, 12.10.1930 р.н.

Зацікавленим особам звертатись протягом 30 днів з дати 

виходу оголошення за адресою: вул. Драгоманова, 15, 

м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області, тел. (067)7873381.

Загублений Державний акт на право власності 
на земельну ділянку серія ХР №145236, 

виданий на ім’я Каплієнко Катерини Омелянівни, 
вважати недійсним.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 5 квітня 2021 р. № 272-р 
Київ

Про надання грошової допомоги  
для нейрореабілітації Героя України  
підполковника Петраківського О. П.

Погодитися з пропозицією Міністерства соціальної політики про надання грошо-
вої допомоги для проходження у 2021 році нейрореабілітації військовослужбовця 
Збройних Сил, Героя України підполковника Петраківського Олександра Петровича 
у товаристві з обмеженою відповідальністю «Науково-практичний центр нейрореа-
білітації «Нодус» (м. Бровари Київської області) за рахунок коштів, передбачених за 
бюджетною програмою 2507030 «Заходи із соціальної, трудової та професійної реа-
білітації осіб з інвалідністю» для протезування та ортезування виробами підвищеної 
функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які від-
сутні в Україні, та/або спеціальними виробами для занять спортом окремих катего-
рій громадян, які брали участь в антитерористичній операції чи у здійсненні заходів 
із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агре-
сії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та/або забезпеченні їх 
проведення і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок, нейрореабі-
літації, на підставі висновку Міністерства оборони від 17 березня 2021 р. № 220/1756 
про особливо тяжкий стан здоров’я військовослужбовця Збройних Сил, Героя Украї-
ни підполковника Петраківського Олександра Петровича.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 2 квітня 2021 р. № 274-р 
Київ

Про зміну складу Комісії з питань  
вищого корпусу державної служби

Ввести до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби, затвердже-
ного розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2019 р. № 1006, — із 
змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 липня 2020 
р. № 892, Джапарову Еміне Айяровну — першого заступника Міністра закордонних 
справ, вивівши з її складу Горбача Анатолія Івановича.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 2 квітня 2021 р. № 275-р 
Київ

Про затвердження фінансового плану  
державного підприємства «Антонов»  

на 2021 рік
Затвердити фінансовий план державного підприємства «Антонов» на 2021 рік, що 

додається до оригіналу.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 31 березня 2021 р. № 277-р 
Київ

Про утворення Ради з державної  
підтримки кінематографії  
та затвердження її складу

1. Утворити Раду з державної підтримки кінематографії у складі згідно з додат-
ком.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів Укра-
їни від 6 березня 2019 р. № 202 «Про утворення Ради з державної підтримки кінема-
тографії та затвердження її складу».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Додаток 
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 31 березня 2021 р. № 277-р

СКЛАД 
Ради з державної підтримки кінематографії

ГОРБУНОВ Юрій Миколайович — креативний продюсер, телеведучий, актор
КОЛЮБАЄВ Артем Олексійович — кіно- та телевізійний продюсер
МАТЕШКО Анатолій Миколайович — режисер-постановник
НЕДБАЄВ Олександр Миколайович — продюсер
НОВІКОВА Маріанна Георгіївна — виконавчий продюсер
ТОЛМАЧОВА Поліна Тарасівна — продюсер, кінознавець
ТРИТЕНКО Олексій Олександрович — актор, режисер
ЧИХАНЦОВ Микола Анатолійович — керівник Адвокатського та ріелторського 

об’єднання України
ЯРИШ  Віктор Ярославович — продюсер

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 7 квітня 2021 р. № 284-р 
Київ

Про віднесення учбово-спортивної  
бази «Спартак» у м. Києві до сфери 

управління Київської міської державної 
адміністрації

Віднести учбово-спортивну базу «Спартак» (реєстраційний номер 330615080000) 
по вул. Кирилівській, 105, у м. Києві до сфери управління Київської міської держав-
ної адміністрації.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 12 квітня 2021 р. № 297-р 
Київ

Про інвестиційні програми і проекти 
регіонального розвитку, що можуть 

реалізовуватися у 2021 році  
за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку
1. Затвердити перелік інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, 

що можуть реалізовуватися у 2021 році за рахунок коштів державного фонду регіо-
нального розвитку, у тому числі тих, що фінансуються з метою погашення кредитор-

ської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби ста-
ном на 1 січня 2021 р., що додається.

2. Міністерству розвитку громад та територій забезпечити погодження розподілу 
коштів державного фонду регіонального розвитку за адміністративно-територіаль-
ними одиницями та інвестиційними програмами і проектами регіонального розвитку 
з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Із переліком інвестиційних програм і проєктів, затвердженим розпорядженням  
уряду, можна ознайомитись на сайті «УК».

Узв’язку з відкриттям спадкової справи після смерті Хорунжої Галини 
Олексіївни, 01.08.1954 р.н., у випадку прийняття спадщини прошу зверну-
тися Хорунжого Ігоря Григоровича та інших спадкоємців до приватного но-
таріуса Онищенко С. В. протягом 30 днів з дати публікації, тел. 0639945555.
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АТ «УКРСИББАНК» (надалі — Банк) повідомляє про затвердження 
Правил (Договірних умов)  обслуговування суб’єктів господарювання 
АТ «УКРСИББАНК» про надання послуг щодо  переказу суб’єктом гос-
подарювання грошових коштів та їх виплати фізичним особам за до-
помогою внутрішньобанківської платіжної системи «За мить» (далі — 
Правила), які розміщені для ознайомлення на сайті www.ukrsibbank.
com та на інформаційних стендах у приміщеннях установ Банку, та опу-
бліковані в газеті «Урядовий кур’єр» № 74 від 17.04.2021 р., а саме:

 ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ)
обслуговування суб’єктів господарювання АТ «УКРСИББАНК» про 

надання послуг щодо  переказу суб’єктом господарювання грошових 
коштів та їх виплати фізичним особам за допомогою внутрішньобан-
ківської платіжної системи «За мить»

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВИЛ
Ці Правила (договірні умови) обслуговування суб’єктів господарю-

вання АТ «УКРСИББАНК» про надання послуг щодо переказу суб’єктом 
господарювання грошових коштів та їх виплати фізичним особам за 
допомогою внутрішньобанківської платіжної системи «За мить» (далі 
за текстом — Правила) є пропозицією до укладення Договору на умо-
вах, що встановлені Банком, і застосовуються для врегулювання відно-
син за укладеними між Банком та Клієнтами Договорами у випадку, як-
що такий Договір містить посилання на ці Правила.

Правила не застосовуються до врегулювання відносин за будь-
якими іншими договорами, стороною яких є АТ «УКРСИББАНК», окрім 
зазначеного вище. Умови цих Правил розповсюджуються на кожен 
укладений між Сторонами Договір, якщо із суті конкретного Догово-
ру не випливає інше. Ці Правила є обов’язковими для виконання всі-
ма Сторонами Договору, як Банком, так і Клієнтом, якщо інше не вста-
новлено Договором.

ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ПРАВИЛАХ
Відомість — письмова інструкція Клієнта, яка подається в електро-

нному вигляді, щодо переказів грошових коштів в національній валюті 
на користь фізичних осіб без відкриття останнім рахунків

Внутрішньобанківська система «За мить» — внутрішньобанків-
ська платіжна система «За мить» платіжною організацією якої є  
АТ УКРСИББАНК», внесена до Реєстру платіжних систем, систем роз-
рахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфра-
структури Національного банку України в 2014 році.

Група BNP Paribas Group — юридична особа «BNP Paribas S.A.», що 
створена за законодавством Франції та зареєстрована в Торговому ре-
єстрі компаній Франції (Париж) під номером 662 042 449, а також юри-
дичні особи (включаючи їх філії та структурні підрозділи), в яких BNP 
Paribas S.A. є акціонером (учасником) та/або які перебувають під пря-
мим або опосередкованим контролем BNP Paribas S.A. шляхом воло-
діння акціями або частками у статутних капіталах незалежно від фак-
тичного розміру частки або шляхом договірного чи фактичного контр-
олю.

Договір — Договір про надання послуг щодо переказу суб’єктом 
господарювання грошових коштів та їх виплати фізичним особам 
на підставі відомостей (внутрішньобанківська платіжна система «За 
мить»), який укладається з Клієнтом і в якому є посилання на ці Пра-
вила.

Законодавство — законодавство України, в тому числі акти Націо-
нального банку України. 

Законодавство з принципом екстратериторіальності — (i) норма-
тивно-правові акти США, Європейського Союзу та інших країн світу, 
(ii) документи ООН та інших міжнародних організацій, рішення яких є 
обов’язковими для виконання на території України, Франції або країн 
присутності компаній Групи BNP Paribas Group (перелік країн, де при-
сутня BNP Paribas Group, розміщено на сайті https://ukrsibbank.com), 
(iii) політики та правила Групи BNP Paribas Group, у тому числі спрямо-
вані на впровадження актів, вказаних у цьому визначенні.

Отримувач — фізична особа, яка зазначається Клієнтом у Відомості, 
на користь якої здійснюється переказ в національній валюті 

Рахунок — рахунок, який зазначений в Договорі на який Клієнт пе-
рераховує грошові коштів в національній валюті з метою подальшого 
переказу Отримувачам за Відомістю.

Система дистанційного обслуговування/ СДО — сукупність про-
грамно-апаратних засобів, які використовуються Клієнтом і Банком 
у відповідних частинах, а також організаційних заходів, які проводять 
Клієнт і Банк з метою надання Клієнту послуг згідно з Договором, Сис-
тема «UKRSIB business» або інша система, яка впроваджена Банком з 
метою здійснення дистанційного обслуговування Клієнта

Інші терміни, що вживаються в Договорі, мають значення і зміст від-
повідно до Законодавства.

Розділ 1. Предмет Договору.
1.1. Банк, згідно положень законодавства та відповідно до умов До-

говору і Правил, надає послугу щодо здійснення за дорученням Клієн-
та переказів грошових коштів в національній валюті на користь Отри-
мувачів фізичних осіб, без відкриття їм рахунків. Переказ здійснюєть-
ся з Рахунку, зазначеного в Договорі та з використанням електронних 
Відомостей.  

1.2. Виплата коштів Отримувачам здійснюється Банком в національ-
ній валюті готівкою через касу відділень Банку або, за бажанням Отри-
мувача, згідно його заяви на поточний рахунок Отримувача в Банку, по 
всій території України за допомогою внутрішньобанківської платіжної 
системи «За мить».

Розділ 2. Загальні умови.
2.1. До першого перерахування коштів на Рахунок Клієнт має уклас-

ти з Банком відповідний договір щодо обслуговування продуктів клієн-
та СДО з метою передачі Відомості в Банк в електронному вигляді, за-
хищеними каналами зв’язку.

2.2. Відомість, а також платіжне доручення на перерахування за-
гальної суми Переказів та комісійної винагороди Банку, формуються 
та надаються до Банку в електронному вигляді виключно за допомо-
гою функціоналу «Переказ «За мить» в СДО.  

2.3. Правила та особливості роботи з функціоналом «Переказ «За 
мить» в СДО зазначені в Інструкції користувача СДО «Сервіс «Списко-

ві перекази «За мить» для суб’єктів господарювання в АРМ «Internet-
Банкинг» и «PC-Банкинг»» (далі — Інструкція), що розміщені в мере-
жі Інтернет за адресою: https://corporate.ukrsibbank.com/ або за іншою 
адресою, що буде повідомлена Клієнту Банком через СДО або в ін-
ший спосіб.  

2.4. Банк має право вносити зміни до Інструкції. У випадку внесення 
змін, Банк розміщує відповідне повідомлення та Інструкцію (з ураху-
ванням змін) на сайті Банку https://ukrsibbank.com/. Користування Клі-
єнтом СДО після внесення змін до Інструкції вважається згодою Клі-
єнта щодо продовження обслуговування за Договором з урахуванням 
внесених змін до Інструкції. Підписанням Договору Клієнт засвідчує, 
що він ознайомився з Інструкцією до моменту укладання Договору.

2.1.8. Клієнт підтверджує, що самостійно несе відповідальність за 
зміст та коректність всієї інформації, яка міститься у Відомості, що під-
писана кваліфікованими електронними підписами уповноважених осіб 
Клієнта та надіслана останнім до Банку через СДО.

2.1.9. Сторони підтверджують, що захист даних в СДО, що викорис-
товується в рамках виконання Договору, є достатнім. 

2.11. Банк має право затримати та/або відмовити Клієнту у виконан-
ні операції щодо зарахування коштів на Рахунок або списання коштів з 
Рахунку за Договором, у таких випадках:

• направлення Клієнтом коштів в сумі, недостатній для одночасного 
здійснення виплат Отримувачам згідно Відомості разом з сумою опла-
ти комісії Банку;  

• у випадку відсутності Відомості;
• надання Клієнтом Відомості в електронному вигляді невірного 

формату та з відсутніми або не вірними реквізитами; 
• якщо щодо операції Клієнта виникає підозра, що вона містить озна-

ки такої, що підлягає фінансовому моніторингу відповідно до Законо-
давства або підпадає під існуючі обмеження (санкції) відповідно до Зако-
нодавства та/або Законодавства з принципом екстратериторіальності;

• якщо Клієнт не надав необхідні Банку документи та/або інформа-
цію для проведення Банком процедури уточнення інформації щодо 
ідентифікації та вивчення Клієнта (зокрема, але не обмежуючись: ін-
формації / документів щодо фінансового стану Клієнта та змісту його 
діяльності; проведення оцінки фінансового стану Клієнта; визначення 
належності Клієнта (особи, яка діє від його імені) до національних або 
іноземних публічних діячів, діячів, що виконують політичні функції в 
міжнародних організаціях, або пов’язаних з ними осіб; з’ясування міс-
ця його проживання або місця перебування чи місця тимчасового пе-
ребування в Україні), суті операції ; 

• якщо на запитувані Клієнтом послуги розповсюджуються обмежен-
ня, встановлені Законодавством, Законодавством з принципом екстра-
територіальності та/або внутрішніми нормативними актами Банку; 

• в інших випадках, передбачених чинним законодавством України 
та/або умовами Договору та Правил. 

2.12. Банк має право змінювати умови оплати комісії за переказ ко-
штів, визначені в Договорі, а саме розмір та/або назву комісійної вина-
городи у порядку, передбаченому Правилами та/або Договором.

2.13. Банк зобов’язується при виконанні Клієнтом вимог Догово-
ру, заносити у внутрішньобанківську платіжну систему переказів «За 
мить» інформацію щодо сум переказів для подальшої їх виплати Отри-
мувачам не пізніше наступного робочого дня Банку, починаючи з дати 
надходження коштів на Рахунок, вказаний в Договорі. 

2.14. Банк здійснює в касах відділень Банку виплати коштів готівкою 
Отримувачам або за бажанням Отримувача зараховує переказ, згідно 
його окремої заяви на поточний рахунок Отримувача, який є в Бан-
ку, починаючи виплати не пізніше наступного робочого дня Банку піс-
ля дати занесення переказів в внутрішньобанківську платіжну систему 
переказів «За мить», у відповідності до  вимог чинного законодавства 
України за умови надання Клієнтом Відомості  на умовах, зазначених 
в Договорі та перерахування Клієнтом на Рахунок, вказаний в Догово-
рі, в повному розмірі суми переказів та комісійної винагороди Банку.

2.15. Клієнт має право надіслати рекомендований лист на поштову 
адресу Банку зазначену в Договорі як адреса для листування або лист-
повідомлення за допомогою СДО з вимогою про відкликання переказу 
(у т.ч. в разі виявлення помилок чи розбіжностей в реквізитах Отриму-
вача), що був вже перерахований на Рахунок, вказаний в Договорі та 
інформацію щодо якого було занесено до внутрішньобанківську пла-
тіжну систему переказів «За мить» 

2.16. Клієнт зобов’язується самостійно інформувати Отримувачів 
про :

• необхідність отримання коштів у відділеннях Банка;
• про умови отримання переказу (переказ можливо отримати протя-

гом строку, який зазначений в Додатку 1 до  Договору, при наявності 
ідентифікаційного документа;

• і у разі відсутності у Відомості номера мобільного телефону Отри-
мувача за переказом: (і) номер переказу, (іі) суму переказу, (ііі) найме-
нування  Клієнта.

Також Клієнт зобов’язаний формувати платіжне доручення, для пе-
рерахування загальної суми Переказів за Відомістю та комісійної ви-
нагороди Банку, виключно за допомогою функціоналу  «Переказ «За 
мить» в СДО. Якщо передбачається декілька типів (призначення) пе-
реказів, формувати для кожного типу (призначення) переказів окре-
му Відомість та окремі платіжні доручення. Призначення платежу, що 
вказується Банком в документі при виплаті переказу Отримувачу зале-
жить від типу  (призначення) переказів, вибраних Клієнтом при фор-
муванні Відомості.

2.17. Клієнт також зобов’язаний за вимогою Банку надавати в по-
вному обсязі достовірну інформацію, необхідну для проведення іден-
тифікації та вивчення Клієнта, уточнення інформації щодо ідентифі-
кації та вивчення Клієнта,  з’ясування його особи, суті діяльності і фі-
нансового стану, надавати документи та/або відомості, що підтверджу-
ють інформацію щодо фінансової операції, та/або інші документи, від-
повідно до вимог законодавства України та/або умов цього Договору.

Розділ 3. Комісійна винагорода.
3.1. Сторони дійшли згоди, що розмір та/або назва комісійної вина-

городи може бути змінено Банком, про що Клієнт повідомляється шля-
хом надсилання йому Банком рекомендованого листа з повідомлен-
ням про вручення не пізніше ніж за чотирнадцять днів до набуття чин-
ності нового розміру та/або назви комісійної винагороди.

3.2. В разі незгоди з новими розмірами та/або назвою комісійної ви-
нагороди Клієнт ініціює розірвання Договору, у порядку визначеному 
Договором та Правилами.

3.2. Неотримання Банком письмового повідомлення про бажання 
Клієнта розірвати Договір у зв’язку з незгодою з новим розміром та/
або назвою комісійної винагороди до дня набуття чинності нового роз-
міру та/або назви комісійної винагороди, вважається згодою Клієнта з 
новим розміром та/або назвою комісійної винагороди.

Розділ 4. Відповідальність Сторін
4.1. Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законо-

давства України.
4.2. Клієнт несе відповідальність:
- за достовірність, строки та повноту інформації, вказаної у Відо-

мостях, та 
- за інформування Отримувачів, щодо наявності а Банку переказу на 

їх користь (у разі не зазначення номеру мобільного телефону Отриму-
вача у Відомості), та

- за всіма питаннями, що пов’язані з оподаткуванням усіх сум, що 
підлягають виплаті Отримувачам відповідно до чинного законодавства 
України.

4.3. У випадку надходження до Банку декількох електронних доку-
ментів (зокрема, розрахункових) ідентичного змісту за одним номером 
документу та/або одночасного надходження до Банку декількох Відо-
мостей ідентичного змісту, Банк приймає кожний окремий документ 
до виконання згідно вимог Договору та Правил. 

4.4. У разі прострочення Банком термінів початку проведення ви-
плат, за умови своєчасного виконання Клієнтом його зобов’язань за 
Договором, останній сплачує Клієнту пеню у розмірі 0,01% від суми, 
що була не своєчасно виплачена за кожен день прострочення, при цьо-
му, сума такої пені не може перевищувати 0,1% суми простроченого 
платежу.

4.5. Банк не несе відповідальності за невиплату коштів в разі не 
звернення Отримувача до Банку та за затримку в виплаті коштів, якщо 
така затримка була викликана невиконанням та/або несвоєчасним (не-
повним) виконанням Клієнтом умов  Договору.

4.6. За невиконання умов цього Договору та за розголошення ін-
формації, що стала відома при роботі в СДО, Сторони несуть відпові-
дальність передбачену законодавством.

4.7. Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційність банківської 
та комерційної таємниці, що стала відома в ході виконання даного До-
говору. 

4.8. Спірні питання, що виникають в рамках Договору, вирішуються 
Сторонами шляхом переговорів. В разі недосягнення Сторонами згоди 
— у суді згідно законодавства України.

Розділ 5. Порядок укладення, зміни і розірвання договору.
5.1. Дія Договору може бути припинена за ініціативою будь-якої із 

Сторін, якщо одна Сторона надіслала відповідне письмове повідомлен-
ня іншій Стороні не пізніше, ніж за тридцять календарних днів до пе-
редбачуваної дати припинення Договору. В такому випадку Договір 
вважається припиненим з дати, вказаної у відповідному письмово-
му повідомленні, або з тридцять першого дня після відправлення від-
повідного письмового повідомлення, якщо в останньому не вказаний 
термін припинення Договору. При цьому зобов’язання, які виникли під 
час дії Договору є дійсними до повного виконання Сторонами своїх 
зобов’язань за Договором. 

5.2. Договір може бути змінений чи доповнений у будь-який час за 
взаємною згодою Сторін. Такі зміни оформлюються підписанням Сто-
ронами додаткових угод до Договору.

5.3. Правила є загальнодоступними, розроблені на невизначений 
строк та набирають чинності з дати вказаної при їх розміщення в газеті 
«Урядовий кур’єр» або іншому офіційному друкованому виданні, а та-
кож на сайті https://ukrsibbank.com/ та/або на інформаційних дошках у 
відділеннях Банку. 

5.4. Правила можуть бути скасовані або до них Банком можуть бу-
ти внесені зміни, про що Банк повідомляє шляхом розміщення змін до 
Правил або Правил в новій редакції в газеті «Голос України» /«Урядо-
вий кур’єр» чи іншому офіційному друкованому виданні або на сай-
ті https://ukrsibbank.com/ або на інформаційних дошках у відділеннях 
Банку. У повідомленні про зміни до Правил або про викладення Правил 
у новій редакції зазначаються  Дата публікації змін до Правил та Дата 
початку дії змін до Правил.

Зміни до Правил набирають чинності:
а) з Дати початку дії змін до Правил, вказаної у повідомленні, якщо 

такі зміни не погіршують умови обслуговування Клієнта (зокрема, змі-
ни до Правил не призводять до додаткових витрат Клієнта, не збільшу-
ють його відповідальності, спрямовані на захист його прав або інтер-
есів, підвищення безпеки здійснення операцій або передачі інформа-
ції за Договором) та/або якщо зміни до Правил передбачають надан-
ня нової послуги/сервісу та Клієнт бажає отримати таку послугу/сер-
віс, та/або якщо такі зміни зумовлені вимогами Законодавства України;

б) з Дати початку дії змін до Правил, але не раніше, ніж через 14 (чо-
тирнадцять) календарних днів з Дати публікації змін до Правил, вказа-
ної у повідомленні, — у всіх інших випадках.

Укладаючи Договір, Клієнт погоджується з порядком зміни умов 
цих Правил та/або Договору, який викладено в п.5.4. Правил, а також 
підтверджує, що зміни, внесені до Правил відповідно до зазначеного 
пункту, не потребують укладення Сторонами окремої додаткової угоди 
та стають невід’ємною частиною Договору після набрання ними чин-
ності. 

У разі незгоди зі змінами до Правил Клієнт зобов’язаний письмо-
во повідомити про це Банк, для вирішення питання про розірвання До-
говору. Проведення операцій згідно з Договором, після вступу в силу 
змін до Правил, підтверджує згоду Клієнта зі змінами до Правил.

У випадку скасування Правил, вони продовжують регулювати від-
носини між Банком та Клієнтами, з якими було укладено Договір, і ді-
ють для кожного з них у останній редакції, що була чинна перед скасу-
ванням, до повного виконання всіх зобов’язань за Договором між Бан-
ком та Клієнтом.

5.5. Сторони, керуючись принципом свободи договору, у разі укла-
дення на паперовому носії, домовились, що після укладення Догово-
ру, кожна із Сторін зобов`язується завізувати кожну сторінку аркушу, 
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на якій викладено умови Договору, шляхом підписання кожної сторін-
ки уповноваженим особою відповідної Сторони.

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

одному аркуші, та/або
• при укладенні цього Договору Сторони домовилися про його нота-

ріальне посвідчення, та/або
• Договір та/або угоди, укладені в межах такого Договору, та/бо змі-

ни до Договору складені у формі електронного документа.
5.6. Будь-який окремий Договір може бути розірвано та/або надан-

ня послуги можуть бути припинено за ініціативою Банку у наступних 
випадках:

- у випадках, передбачених Законодавством та/або Договором, або 
у разі порушення Клієнтом умов Договору, та/або 

- у випадку, якщо Клієнт веде ризикову діяльність, зокрема, але 
не обмежуючись проводить операції, проведення яких через Банк, на 
думку Банку, призводить або може призвести до порушення норм За-
конодавства та/або Законодавства з принципом екстратериторіальнос-
ті та/або міжнародних санкцій, в тому числі щодо протидії легаліза-
ції (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуван-
ню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового зни-
щення, та/або 

- у випадку, якщо Клієнт веде ризикову діяльність, зокрема, але не 
обмежуючись, співпрацює та/або має у своїй структурі та/або іншим 
чином пов’язаний з особами, співпраця та/або будь-який зв’язок з яки-
ми, на думку Банку, призводить або може призвести до порушення 
норм Законодавства та/або Законодавства з принципом екстратерито-
ріальності та/або міжнародних санкцій, в тому числі, щодо протидії ле-
галізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінан-
суванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масово-
го знищення, та/або 

- у випадку наявності чи можливості настання будь-якої події, ре-
зультату або обставини відносно Клієнта чи здійснюваних Клієнтом 
операцій, що, на думку Банку,  має або може мати негативний вплив 
для Банку та/або Групи BNP Paribas, в тому числі, але не обмежую-
чись призводить або може призвести до матеріальних збитків та/або 
негативно впливати на репутацію Банку та/або Групи BNP Paribas та/
або призводить або може призвести до будь-яких інших негативних 
наслідків для Банку та/або Групи BNP Paribas, та/або у випадку втра-
ти Банком комерційного інтересу щодо подальшої співпраці з  Клієн-
том, та/або

- у випадку технічної неможливості обслуговування Клієнта в по-
дальшому,

- у разі порушення Клієнтом умов Договору; та/або 
- якщо наявність правовідносин з Клієнтом суперечить нормам За-

конодавства та/або Законодавства з принципом екстратериторіальнос-
ті; та/або 

- в інших випадках, передбачених Договором та/або Правилами. 
Розділ 6. Інші умови

6.1 Уклавши цей Договір, Клієнт надає Банку свою згоду та право 
збирати, зберігати, використовувати, поширювати і отримувати інфор-
мацію (дані про Клієнта, відомі Банку та/або третім особам, у зв’язку з 
укладенням та виконанням даного Договору, в тому числі банківську 
та комерційну таємницю):

- необхідну для укладання договорів страхування — до/від/через 
страхових(і) компаній(ї);

- необхідну при укладенні договорів щодо відступлення права ви-
моги та/або переведення боргу — до/від/через відповідних фізичних 
та юридичних осіб;

- необхідну приватним особам та організаціям для забезпечення ви-
конання ними своїх функцій або надання послуг Банку відповідно до 
укладених між такими особами (організаціями) та Банком договорів за 
умови, що передбачені договорами функції та/або послуги стосуються 
основної діяльності Банку, яку він здійснює на підставі отриманих бан-
ківської ліцензії та письмових дозволів;

- необхідну в інших випадках, у відповідності до вимог законодав-
ства України та/або внутрішніх положень Банку та/або Законодавства 
з принципом екстратериторіальності та/або виконання санкційних та/
або інших заходів у сфері фінансового моніторингу, в тому числі санк-
цій Служби контролю за іноземними активами США (OFAC), вимог За-
кону США «Щодо оподаткування іноземних рахунків» (FATCA) тощо. 

Передача та/або поширення вищезазначеної інформації про Клієнта 
можливі тільки на зазначені у цьому пункті цілі, та тільки особам, яким 
надано необхідні повноваження на отримання відповідної інформації 
згідно з нормами українського та/або Законодавства з принципом екс-
тратериторіальності та/або відповідних угод (при їх наявності і необхід-
ності укладення), та/або виконання санкційних 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 переда-
чі такої інформації  і є захищеними. Своїм підписом під цим Договором 
Клієнт засвідчує, що розуміє та погоджуються з режимом використан-
ня інформації, що зазначений у цьому пункті Договору.

Банк зобов’язується належним чином зберігати інформацію, що 
становить банківську таємницю, та несе відповідальність за її збере-
ження у порядку, встановленому законодавством України.

6.2. Банк інформує Клієнта, про те що Банк входить до складу групи 
BNP Paribas Group (Франція), а Клієнт усвідомлює та згоден з тим, що 
будь-яка інформація отримана Банком стосовно Клієнта може вико-
ристовуватись всередині групи BNP Paribas Group (Франція). 

Банк, як частина Групи BNP Paribas, дотримується вимог чинного за-
конодавства України та стандартів Групи BNP Paribas щодо протидії ле-
галізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фі-
нансування тероризму, а також у сфері міжнародних фінансових санк-
цій, ембарго та боротьби із корупцією. 
Заступник Голови Правління —
Начальник Юридичного департаменту 
АТ «УКРСИББАНК»                         О. В. Полянчук

Датою публікації Правил є публікація цього повідомлення в офіцій-
ному друкованому виданні, а саме: 17.04.2021 р.

Датою початку дії Правил є 17.04.2021 р.

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

Шановні власники 
іменних, цільових, 

бездокументарних облігацій 
підприємства, емітованих 

Товариством з обмеженою 
відповідальністю «УКРГАЗ»  

серії «В» !
Доводимо до вашого відома, що згідно проспекту емісії ТОВ  

«УКРГАЗ», затвердженому Державною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку, надрукованому у виданні «Дивіденди Інформ» від 
25 жовтня 2006 року №256 (592), пунктом 14.1 передбачено термін по-
гашення іменних, цільових, бездокументарних облігацій підприємства. 
Серія «В»: «…дата початку погашення 02.09.2009 року, дата закінчен-
ня погашення 01.11.2009 року. Але не раніше здачі відповідних будин-
ків в експлуатацію. 

   Погашення облігацій відбувається за умови перерахування пакету 
облігацій (лоту) з рахунку в цінних паперах власника на рахунок в цін-
них паперах Емітента при наявності чинного попереднього Договору 
про бронювання об’єкту будівництва.

п.14.4 Дії, що проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій 
до погашення.

У разі, якщо власник облігацій протягом терміну їх погашення не 
перерахував облігації, що підлягають погашенню, зі свого особистого 
рахунку у цінних паперах на рахунок у цінних паперах Емітента, то по-
гашення облігацій здійснюється протягом одного місяця з дати закін-
чення погашення облігацій, після особистого звернення власника об-
лігацій до Емітента. 

В разі недотримання даного строку, виплачується номінальна вар-
тість облігацій протягом 3-х місяців з дати пред’явлення облігацій до 
погашення.»

Таким чином термін закінчення погашення облігацій серії «В», ло-
тів, що посвідчують відповідні об’єкти будівництва, закінчився через 2 
місяці після здачі будинків в експлуатацію, а саме:

Житловий будинок (Валерія Лобановського, 21, корпус 3) — да-
та початку погашення 02.09.2009 року, дата закінчення погашення 
01.11.2009 року. 

Житловий будинок (Валерія Лобановського, 21, корпус 4) — да-
та початку погашення 02.09.2009 року, дата закінчення погашення 
01.11.2009 року.

Житловий будинок (Валерія Лобановського, 21, корпус 5) — да-
та початку погашення 02.09.2009 року, дата закінчення погашення 
01.11.2009 року.

Житловий будинок (Валерія Лобановського, 5) — дата початку по-
гашення 02.09.2009 року, дата закінчення погашення 01.11.2009 року.

Житловий будинок (Валерія Лобановського, 7) — дата початку по-
гашення (дата здачі будинку в експлуатацію) 14.10.2009 року, дата за-
кінчення погашення 14.12.2009 року.

Житловий будинок (Валерія Лобановського, 9) — дата початку по-
гашення (дата здачі будинку в експлуатацію) 14.10.2009 року, дата за-
кінчення погашення 14.12.2009 року.

Житловий будинок (Валерія Лобановського, 11) — дата початку по-
гашення (дата здачі будинку в експлуатацію) 30.04.2010 року, дата за-
кінчення погашення 01.07.2010 року.

Житловий будинок (Валерія Лобановського, 13) — дата початку по-
гашення (дата здачі будинку в експлуатацію) 02.06.2011 року, дата за-
кінчення погашення 01.08.2011 року.

Житловий будинок (Валерія Лобановського,15) — дата початку по-
гашення (дата здачі будинку в експлуатацію) 02.06.2011 року, дата за-
кінчення погашення 01.08.2011 року.

Житловий будинок (Валерія Лобановського,18) — дата початку по-
гашення (дата здачі будинку в експлуатацію) 02.06.2011 року, дата за-
кінчення погашення 01.08.2011 року.

Житловий будинок (Валерія Лобановського,19) — дата початку по-
гашення (дата здачі будинку в експлуатацію) 11.06.2013 року, дата за-
кінчення погашення 10.08.2013 року.

Наголошуємо, що термін погашення іменних, цільових, бездоку-
ментарних облігацій, емітованих Товариством з обмеженою відпові-
дальністю «УКРГАЗ» закінчився! Всі власники облігацій, що не пере-
рахували зі свого особистого рахунку у цінних паперах на рахунок у 

цінних паперах Емітента облігації та не звернулися до Емітента за під-
писанням актів прийому-передачі відповідних приміщень у термін за-
значений у Проспекті емісії, повинні пред’явити до погашення обліга-
ції ТОВ «УКРГАЗ» та отримати номінальну вартість облігацій протягом 
3-х місяців з дати зарахування даних облігацій на рахунок у цінних па-
перах Емітента. 

Погашення облігацій здійснюється за адресою фактичного місцез-
находження підприємства: 08135, Україна, Київська область, Бучан-
ський (Києво-Святошинський) район, вул. Валерія Лобановського, бу-
динок 21, корпус 1, приміщення 25.

Шановні власники 
іменних, цільових, 

бездокументарних облігацій 
підприємства, емітованих 

Товариством з обмеженою 
відповідальністю «УКРГАЗ»  

серії «С» і «D» !
Доводимо до вашого відома, що згідно проспекту емісії ТОВ «УК-

РГАЗ», затвердженому Державною комісією з цінних паперів та фон-
дового ринку, надрукованому у виданні «бюлетень Цінні папери Укра-
їни» від 22 жовтня 2007 року №239-240 (2169-2170), пунктом 3.10 
пп.(а) передбачено термін погашення іменних, цільових, бездокумен-
тарних облігацій підприємства. «Серія «С» — дата початку погашення 
01.12.2009 року, дата закінчення погашення 01.06.2010 року. 

Серія «D» — дата початку погашення 01.12.2009 року, дата закін-
чення погашення 01.06.2010 року. 

Але не раніше здачі відповідних будинків в експлуатацію. 
При погашенні облігацій Покупець повинен перерахування всі облі-

гації Емітенту з особистого рахунку в цінних паперах на рахунок Емі-
тента в депозитарії «МФС» в термін погашення облігацій.

г.) Дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій до 
погашення.

У разі, якщо власник облігацій протягом строку погашення не пере-
рахував облігації, що підлягають погашенню, зі свого особистого ра-
хунку у цінних паперах на рахунок у цінних паперах Емітента, то пога-
шення облігацій здійснюється протягом одного місяця з дати закін-
чення погашення облігацій, після особистого звернення власника об-
лігацій до Емітента. 

В разі недотримання даного строку, відшкодовується номінальна 
вартість облігацій протягом 3-х місяців з дати пред’явлення облігацій 
до погашення.»

Таким чином термін закінчення погашення облігацій серії «С», ло-
тів, що посвідчують відповідні об’єкти будівництва, закінчився через 6 
місяців після здачі будинків в експлуатацію, а саме:

Житловий будинок (Валерія Лобановського,17) — дата початку по-
гашення (дата здачі будинку в експлуатацію) 11.06.2013 року, дата за-
кінчення погашення 10.12.2013 року.

Термін закінчення погашення облігацій серії «D», лотів, що посвід-
чують відповідні об’єкти будівництва, закінчився через 6 місяців після 
здачі будинків в експлуатацію, а саме:

Житловий будинок (Валерія Лобановського,18) — дата початку по-
гашення (дата здачі будинку в експлуатацію) 02.06.2011 року, дата за-
кінчення погашення 01.12.2011 року.

Наголошуємо, що термін погашення іменних, цільових, бездоку-
ментарних облігацій, емітованих Товариством з обмеженою відпові-
дальністю «УКРГАЗ» закінчився! Всі власники облігацій, що не пере-
рахували зі свого особистого рахунку у цінних паперах на рахунок у 
цінних паперах Емітента облігації та не звернулися до Емітента за під-
писанням актів прийому-передачі відповідних приміщень у термін за-
значений у Проспекті емісії, повинні пред’явити до погашення обліга-
ції ТОВ «УКРГАЗ» та отримати номінальну вартість облігацій протягом 
3-х місяців з дати зарахування даних облігацій на рахунок у цінних па-
перах Емітента. 

Погашення облігацій здійснюється за адресою фактичного місцез-
находження підприємства: 08135, Україна, Київська область, Бучан-
ський (Києво-Святошинський) район, вул. Валерія Лобановського, бу-
динок 21, корпус 1, приміщення 25.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Великоновосілківського районного суду Донецької 

області знаходиться кримінальне провадження № 220/40/21 відносно 
Гуриненка Олега Григоровича, 30.03.1969 р.н. обвинуваченого у вчине-
ні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, по якому здійснюва-
лось спеціальне досудове розслідування.

Обвинувачений Гуриненко Олег Григорович зареєстрований та про-
живає за адресою: Зелений Гай, вул. Першотравнева, буд. 23. Велико-
новосілківський район, Донецька область.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Великоновосілків-
ський районний суд  Донецької області викликає Гуриненка Олега Гри-
горовича у підготовче судове засідання, яке відбудеться 26.04.2021 р. 
о 14-30 год. в приміщенні суду за адресою: Донецька область, Вели-
коновосілківський район, смт Велика Новосілка, вул.Фонтанна, 21.  
Суддя Фисун Л. С. В разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення  вважається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутності обвинуваченого. 

09.04.2021 Національний банк України прийняв рішення 
про виключення з Державного реєстру фінансових установ 

ТДВ «СК «АКС КЕПІТАЛ» 
(код ЄДРПОУ 42676553) на підставі заяви ТДВ «СК «АКС КЕПІТАЛ», 
а також про виключення з Державного реєстру страхових та пере-

страхових брокерів ПРЕДСТАВНИЦТВА «ЛОНДОН МАРІН ІНШУРЕНС 
СЕРВІСЕЗ ЛІМІТЕД» на підставі заяви ПРЕДСТАВНИЦТВА «ЛОНДОН 

МАРІН ІНШУРЕНС СЕРВІСЕЗ ЛІМІТЕД».

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження

Обвинувачена Ніколенко Вікторія Петрівна, 12.10.1977 року народження, ви-
кликається о 10:00 годині 26 квітня 2021 року до до Куп’янського міськрайонно-
го суду Харківської області за адресою: Харківська область, м. Куп’янськ, вул. 
1-го Травня, 27-а, для проведення підготовчого судового засідання у проваджен-
ні №1-кп/628/134/21 справа №628/165/17. Поважні причини неприбуття особи на 
виклик суду передбачені статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвину-
ваченого передбачені статтями 139, 223 КПК України.

Суддя Шиховцова А. О.

До уваги осіб, які приймають участь у розгляді справи — Сидоренко Олександр Володимирович,  
27.07.1970 р. народження, останнє місце проживання: м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 127/1, кв. 3.

Ковпаківський районний суд м. Суми оголошує про розгляд кримінального провадження №592/9802/18 провадження 1кп/592/566/20 щодо Сидоренка Олександра Володими-
ровича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України щодо якого ухвалою слідчого судді За-
річного районного суду м. Суми від 06.07.2018р надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування.

Судове засідання відбудеться у відкритому судовому засіданні у складі колегії суддів у приміщенні Ковпаківського районного суду м. Суми о 09.00 год. 28.04.2021 року, який 
знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева, 12 зал с/з 22, тел. (0542) 61-12-04.

Головуючий суддя І. М. Фоменко, суддя Г. Ю. Корольова, суддя І. Г. Бичков
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Провідні економіки світу відповідальні  
за знищення тропічних лісів

ДОВКІЛЛЯ. Євросоюз — 
один з найбільших у світі імпор
терів товарів, що спричинюють 
вирубування тропічних лісів і 
пов’язаних із цим викидів. Про 
це йдеться в нещодавно опри
людненому звіті Всесвітнього 
фонду дикої природи (WWF).

У висновках звіту зазначе
но, що 2017 року — це остан
ній період, за який зібрано від
повідні дані, — Євросоюз був 
відповідальним за  16% виру
баних лісів (це пов’язано з між
народною торгівлею), що ста
новило 203 тисячі гектарів, і за 
116 мільйонів тонн викидів вуг
лецю. ЄС випередив Китай — 
24%, але залишив позаду Ін
дію — 9%, США — 7% та Япо
нію — 5%. 

2005—2017 років соя, паль
мова олія та яловичина були 
основними товарами, виробни
цтво яких напряму пов’язане з 
вирубуванням лісів і які активно 
імпортували розвинені економі
ки світу. За ними йдуть товари з 
деревини, какао та кава. 

Економіка ЄС базується на 
галузях,  пов’язаних з виру
буванням лісів. 2017 року Єв
росоюз став другим спожива
чем пальмової олії з Індонезії 
після Індії, третім — бразиль
ської сої після Китаю та Бра

зилії, першим — аргентин
ської сої й какао із Західної 
Африки. Цікаво, що протягом 
цього періо ду провідні країни 
ЄС: Німеччина, Італія, Іспанія, 
Велика Британія, Нідерланди, 
Франція, Бельгія та Польща — 
були відповідальними за 80% 
вирубаних лісів і в самому Єв
росоюзі.

«Вирубування лісів та втру
чання в екосистему змінюють 
клімат планети, збіднюють біо

різноманіття, знищують при
родне середовище мешкан
ня тварин та птахів і загрожу
ють нашому здоров’ю», — за
явила під час представлення 
звіту старша співробітниця з 
питань лісового господарства 
Європейського політичного бю
ро WWF та одна зі співавторок 
звіту Анке ШульмейстерОль
денхоув. За її словами, ЄС ни
ні — частина проблеми, але за 
умови ухвалення правильного 

законодавства він може стати 
частиною її розв’язання.

WWF закликає Брюссель 
ухвалити законодавство, яке 
гарантуватиме, що продукцію 
й товари, які сприяють вирубу
ванню лісів, не імпортуватимуть 
у ЄС. Закон має забезпечити 
дотримання прав людини, за
провадити обов’язкові вимоги 
для бізнесу та фінансового сек
тору, забезпечити прозорість 
ланцюга товарних поставок.

Сторінку підготувала Вікторія ВЛАСЕНКО, «Урядовий кур’єр» 

Французи зробили 
новий підводний човен 
із двох старих 

ДИВА ТЕХНІКИ. Атомний підводний човен Perle, який торік 
було пошкоджено внаслідок пожежі на суднобудівному заво
ді в Тулоні, врятували від відправлення на металобрухт. Про 
це повідомляє міністерство оборони Франції. Передню части
ну 73метрового човна було повністю пошкоджено, і її довело
ся відрізати. 

Проте один із сестринських човнів Perle Saphir, який було ви
ведено з експлуатації 2019 року, саме чекав на демонтаж. Пе
редня частина Saphir була структурно надійною. Тому фран
цузькі конструктори вирішили, що її можна поєднати із за
дньою частиною Perle, зробивши цілком боєздатний підводний 
човен. 

Згідно з повідомленням агентства AFP, на початку квітня 
човни розрізали і поставили на спеціальні опори на суднобу
дівному заводі міста Шербург. Тепер передню частину човна 
Saphir  та  задню — Perle ретельно вирівняють і підженуть одна 
до одної, а потім зварять в одне ціле. Зварювальні роботи за
вершать найближчими місяцями.

Відроджений підводний човен, який все ще називатимуть 
Perle, буде майже на 1,5 метра довшим, ніж попередники. До
даткова довжина утвориться через зону стику. У цій зоні бу
дуть додаткові житлові каюти для екіпажу, який налічуватиме 
70 осіб.

У Бразилії рівень смертності перевищив 
рівень народжуваності

ПАНДЕМІЯ. Друге за чи
сельністю населення місто 
Бразилії РіодеЖанейро заре
єструвало у березні понад 36 
тисяч смертей, що на 16% біль
ше, ніж 32 тисячі новонародже
них за цей місяць, повідомляє 
національний цивільний реєстр 
країни. Ця тенденція просте
жується щонайменше у деся
ти інших бразильських містах, 
у яких населення становить по
над пів мільйона людей і рівень 
смертності теж перевищує рі
вень народжуваності. Великі 
міста країни дуже постражда
ли від останньої хвилі захворю
ваності на COVID19. Вона ста
ла найбільш смертельною че
рез поширення нового штаму 
вірусу, який вважають більш 
заразними, а також тому, що 
чимало бразильців ігнорують 
норми соціального дистанцію
вання. 

Згідно зі статистичними да
ними університету Джона Гоп
кінса, за минулий місяць вна
слідок коронавірусної хвороби 

у Бразилії померло 77,5 тися
чі людей, діагностовано неду
гу в понад 2 мільйонів. За дани
ми державних органів охорони 
здоров’я, в усіх, крім трьох із 27 
штатів країни,  рівень заповне
ності лікарняних ліжок у відді
леннях інтенсивної терапії ста
новить понад 80%.

Вакцинаційна кампанія у Бра
зилії розгортається повільно. На 
це впливають внутрішні політичні 
суперечки і труднощі із придбан
ням вакцин. За даними міністер
ства охорони здоров’я країни, на 
сьогодні лише 6,3 мільйона лю
дей — близько 3% населення — 
повністю вакциновано. 

Президент Джаїр Болсона
ро звернувся нещодавно до 
Росії із проханням можливос
ті угоди про придбання вакци
ни Sputnik V. Але критики заки
дають йому, що він уже програв 
на багатьох фронтах битви про
ти коронавірусу. Він  неоднора
зово применшував небезпеку 
COVID19, який називав неве
личким грипом, і наполягав, що 
економічне здоров’я країни має 
бути пріоритетним, якщо йдеть
ся про введення локдауну. У пу
блічних заявах минулого тижня 
Болсонаро пообіцяв ніколи не 
вводити загальнонаціональний 
локдаун для стримування коро
навірусу, попри заклики ООН 
та бразильських медиків. Він 
не висловив великого занепо
коєння через тривожну статис
тику смертей у країні у зв’язку з 
пандемією. 

«Ми всі несемо відповідаль
ність за те, що відбувається. Яка 
країна не бачила смертей? На 
жаль, люди вмирають скрізь», 
— сказав Болсонаро. 

Як польські інспектори «ігуану» рятували
ПЕРЕПОЛОХ. Коли праців

ники служби захисту тварин 
польського міста Краків прибу
ли на виклик до одного з жит
лових будинків, вони очікували, 
що їм доведеться знімати з де
рева невідому рептилію. При
наймні громадянка, яка подзво
нила у службу, повідомила, що 
істота на гілляці дерева під ві

кнами будинку схожа на ігуа
ну: «Люди не відчиняють вікон, 
бо бояться, що вона заповзе до 
їхніх осель». Про цей інцидент 
йдеться у Facebook на сторін
ці служби захисту тварин Кра
кова.

Інспектори розуміли, що 
жінка помиляється, адже така 
теплолюбна рептилія, як ігуа

на, навряд чи могла б спокій
нісінько повзати на дереві у 
прохолодну весняну погоду. 
Проте припускали, що її мо
гли викинути на вулицю. Тому 
негайно виїхали на виклик. 
Яким же було їхнє здивуван
ня, коли у гіллі знайшли… ве
ликий круасан, що його, ймо
вірно, хтось викинув з вікна 

будинку, щоб підгодувати 
пташок. 

У службі захисту тварин за
явили, що не гніваються, бо до
велося виїхати на такий див
ний виклик.  «Коли йдеться про 
життя та безпеку тварин, не за
вадить бути дуже обережним 
та уважним», — йдеться у пові
домленні служби. 

Рівень смертності піднявся і через ігнорування норм 
соціального дистанціювання

Ухвалення правильного законодавства  може стати частиною  розв’язання проблеми 
знищення тропічних лісів

Передню частину човна та задню зварять в одне ціле
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