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Для перемоги — усе! 
НАДІЙНИЙ ТИЛ. Волонтерський рух на прифронтовій Донеччині вже понад сім років активно 
протистоїть російській агресії 

Павло КУЩ,  
«Урядовий кур’єр» 

Мир в Україні, Європі та всьо-
му світі на умовах Кремля 

має очевидні прикмети цинічно-
го геополітичного шантажу, якому 

не видно ні кінця ні краю. Невже 
хтось вірить, що лідера мілітари-
зованої РФ задовольнить відмова 
України вступати в НАТО і він на-
решті бодай трохи вгамує очевид-
ні загарбницькі наміри? Навряд. 
Бо дедалі частіше «збирач земель» 

публічно висловлює інші претензії 
до нашої держави: стосовно історії, 
культури чи мови. А представники 
патріотичного руху — доброволь-
ці та волонтери, які 2014 року ста-
ли на захист Батьківщини і вщент 
зруйнували реалізацію зловісного 

імперського проєкту «Новоросія», 
путінському оточенню досі снять-
ся у снах-жахах. Отож можли-
во, що черговою забаганкою і ви-
могою кремлівського геополітика 
може стати, скажімо, категорич-
на заборона в Україні волонтер-

ського руху. Надто що на восьмо-
му році гібридного протистояння з 
РФ українці напрацювали чима-
лий досвід роботи і допомоги, якої 
у важкий час знову потре-
бують не тільки  ЗСУ, а уся 
держава.   

Перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки про 
витрати людей на купівлю книжок, кінотеатри й театри

Ворожа риторика 
переходить межі 
здорового глузду 

СТОПФЕЙК! Вітчизняне МЗС категорично відкидає інсинуації 
РФ про нібито хімічні речовини, інструкторів американських при-
ватних військових компаній в Авдіївці й Червоному Лимані та об-
стріли житлових кварталів на сході України. Такі висловлювання 
пролунали з вуст тамтешнього міністра оборони. Це чергові при-
клади масованої російської дезінформації. Росія створює інфор-
маційне прикриття можливих подальших провокацій її військ на 
українській території, наголошує речник відомства Олег Ніколенко. 
МЗС закликає російське керівництво припинити ворожу риторику 
і мову ультиматумів. І першим кроком має стати початок виконан-
ня Росією мінських домовленостей і домовленостей лідерів нор-
мандського формату, повідомляє Укрінформ. А припинення зброй-
ної агресії проти України і відмова РФ від логіки конфронтації стане 
найкращою гарантією безпеки на європейському континенті.

У США вважають такі заяви Кремля неправдивими, повідомив 
представник Пентагону Джон Кірбі. А представник Державного 
департаменту Нед Прайс наголосив, що не «Україна чи Сполу-
чені Штати, а саме Росія відповідає за ескалацію напруження на 
Донбасі».

ЮЛІЯ СВИРИДЕНКО:

ЦИФРА ДНЯ

100 млн м3 
газу планує додатково видобути 

2022 року на найбільшому в країні 
Шебелинському родовищі  

АТ «Укргазвидобування»

«Понад 2,3 млн людей 
отримали 1000 грн, і 

понад 200 млн грн вже 
витратили ті, хто 
сформував картки і 

скористався програмою 
«єПідтримка». 

Країна розкриватиме 
свій туристичний 
потенціал

РОЗВИТОК. Наступного року прискориться реалізація 
інфраструктурного проєкту «Мале карпатське коло» 
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ЛЮДИНА І ЧАС

Як найменшій  
в Україні Підлозцівській 
територіальній громаді  
Рівненщини вдається бути 
успішною

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

На Тернопільщині в музеї 
виставили унікальну знахідку 
— документи, книжки 
й особисті речі вояків 
Української Повстанської Армії
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ЦИТАТА ДНЯ
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ЗАКОН УКРАЇНИ

«Про внесення змін до Податкового 
кодексу України та інших законів 
України щодо стимулювання 
розвитку цифрової економіки в 
Україні»
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Ідеться про великий інфраструктурний регіональний проєкт, який додасть робочих місць, оживить розбудову пунктів 
пропуску на кордонах, позитивно вплине на транскордонну співпрацю, переконаний Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua12 

документи

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

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

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 15 грудня 2021 р. № 1659-р 
Київ

Про перерозподіл деяких видатків  
державного бюджету, передбачених 

Міністерству внутрішніх справ на 2021 рік
1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити 

в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству вну-
трішніх справ на 2021 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл 
видатків шляхом:

1) зменшення обсягу видатків за програмою 1004010 «Керівництво та управлін-
ня у сфері міграції, громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб» на суму  
8 625,5 тис. гривень (у тому числі видатки споживання — 1533 тис. гривень, з них — 
комунальні послуги та енергоносії — 175 тис. гривень, видатки розвитку — 7 092,5 
тис. гривень);

2) збільшення обсягу:
видатків розвитку за програмою 1003020 «Забезпечення виконання завдань та 

функцій Національної гвардії України» на суму 4 726,8 тис. гривень; 
видатків споживання за програмою 1004020 «Забезпечення виконання завдань 

та функцій у сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб» на суму 
3 898,7 тис. гривень.

2. Забезпечити:
Міністерству внутрішніх справ — погодження перерозподілу видатків, передба-

ченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з пи-
тань бюджету;

Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповідних 
змін до розпису державного бюджету.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 15 грудня 2021 р. № 1661-р 
Київ

Про внесення змін у додаток  
до розпорядження  

Кабінету Міністрів України  
від 31 травня 2021 р. № 527

1. Внести у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України  
від 31 травня 2021 р. № 527 «Про затвердження розподілу обсягу субвенції з держав-
ного бюджету місцевим бюджетам на розвиток спортивної інфраструктури у 2021 
році» (Офіційний вісник України, 2021 р., № 44, ст. 2731) — із змінами, внесени-
ми розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2021 р. № 1368, змі-
ни, що додаються.

2. Забезпечити:
Міністерству молоді та спорту — погодження з Комітетом Верховної Ради Украї-

ни з питань бюджету розподілу обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бю-
джетам на розвиток спортивної інфраструктури у 2021 році з урахуванням змін, за-
тверджених цим розпорядженням;

Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповідних 
змін до розпису державного бюджету.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 15 грудня 2021 р. № 1661-р        

ЗМІНИ,  
що вносяться у додаток до  розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 31 травня 2021 р. № 527
У графі «Обсяг субвенції, тис. гривень»: 
у позиції «05528000000 Бюджет Маріупольської міської територіальної громади» 

цифри «76 284» замінити цифрами «230 844»;
у позиції «08568000000 Бюджет Мелітопольської міської територіальної громади» 

цифри «94 237,33» замінити цифрами «129 237,33»;
у позиції «17100000000 Обласний бюджет Рівненської області» цифри 

«186 008,97» замінити цифрами «225 836,97»;
у позиції «18526000000 Бюджет Тростянецької міської територіальної громади» 

цифри «158 281» замінити цифрами «208 281»;
у позиції «04100000000 Обласний бюджет Дніпропетровської області» цифри  

«49 000» замінити цифрами «124 000»;
у позиції «Усього» цифри «1 258 505,3» замінити цифрами «1 612 893,3».

ПОВІСТКА ПрО ВИКлИК
м. Тячів                                                                   21 грудня 2021 року

Підозрюваний Бушинський Федір Федорович, 04 вересня 1973 року 
народження, останнє відоме місце проживання за адресою: Закарпат-
ська область, Рахівський район, с. Ділове, вул. Лесі Українки, 44, відпо-
відно до ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитись у 
строк до 27 грудня 2021 року в робочий час з 09 год. 00 хв. по 18 год. 
00 хв. до слідчого відділення Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській 
області за адресою: Закарпатська область, м. Тячів, вул. Нересенська, 
1, для участі у кримінальному провадженні №12013070160000221 від 
01.02.2013, за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України, для вручення повідо-
млення про завершення досудового розслідування, надання доступу до 
матеріалів досудового розслідування, вручення обвинувального акту та 
реєстру матеріалів досудового розслідування.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані в  
ст.ст. 138, 139 КПК України.

Старший слідчий СВ Тячівського РВП Іван МОНИЧ

ПОВІДОМлЕННЯ 
про надання дозволу на спеціальне досудове 

розслідування та повістка про виклик підозрюваного

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 
21.12.2021 надано дозвіл на спеціальне досудове розслідування від-
носно Марченка Сергія Миколайовича, 15.01.1976 р.н., зареєстрова-
ного за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Героїв Сталінграда, 
19, кв. 131, у кримінальному провадженні № 42016000000000875 за 
ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 4  
ст. 41, ст. 340, ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 365 КК України.

На підставі ст. 133, 135 КПК України, Марченко Сергій Миколайович, 
викликається на 10 год. 00 хв. 28 грудня 2021 року до Державного бю-
ро розслідувань за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, для учас-
ті у проведенні слідчих та процесуальних дій у кримінальному прова-
дженні № 42016000000000875.

Поважні причини неприбуття особи на виклик та наслідки неприбут-
тя зазначені в ст. ст. 138, 139 КПК України.   

Слідчий ДБР М. Шаповалов 
тел. 365-40-00

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області викликає 
обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України Заму-
руєва Віталія Валентиновича, 11 січня 1975 року народження, уроджен-
ця міста Алчевська Луганської області, який проживає в місті Луганську 
по вулиці Переяславська, буд. № 44 і по вулиці Коцюбинського, буд.  
№ 6, кв. № 65, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 02 люто-
го 2022 року о 12 год. 00 хв. в залі судових засідань Тернопільського 
міськрайонного суду за адресою: м. Тернопіль, вул. Котляревського, 34 
(очікувати на 2-му поверсі).  

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або доку-
мент, який посвідчує особу. 

У разі неявки обвинуваченого Замуруєва В. В. в підготовче судове 
засідання, оголошення вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсутності обвинуваченого.

Суддя Любомир БАЗАН  

Відповідно до рішення за № 211221/1 від 
21.12.2021 р. ТОВ «КрЕДОФІНАНС» (ідентифі-
каційний код 38240242) припиняє свою діяль-
ність шляхом ліквідації. Ліквідатором призначе-
но Шкатулову Анну Ігорівну, номер засобу зв’язку 
+38 (044) 393 42 23. Заяви від кредиторів з вимогами 
приймаються у письмовій формі за адресою: буль-
вар Дружби Народів, будинок 23, місто Київ, 01133, 
протягом 2-х місяців з дати оприлюднення відомос-
тей (подання оголошення).

Кремінський районний суд Луганської області, 
що розташований за адресою: Луганська область,  
м. Кремінна, вул. Тітова, 5, викликає Назаренко Юлію 
Іванівну та Рябініна Валентина Івановича як обвину-
вачених в судове засідання в кримінальному про-
вадженні справа № 414/1899/15-к, провадження  
№1-кп/414/6/2021 стосовно Назаренко Юлії Іванівни 
та Рябініна Валентина Івановича, обвинувачених за  
ч. 2 ст. 110 КК України, що відбудеться 02 лютого 
2022 року о 10 годині 00 хвилин. 

Згідно з ухвалою від 12.11.2015 року здійснюєть-
ся спеціальне судове провадження в справі. 

Суддя Є. М. Акулов

Університетом державної фіскальної служ-
би України було втрачено оригінал державного ак-
ту від 22.05.2007 № ЯЯ 143086 на право постійного 
користування земельною ділянкою площею 1, 5000 
га, яка розташована за адресою: м. Ірпінь, вул. Тур-
генівська, 102-б, Київська область, виданий Націо-
нальному університету державної податкової служ-
би України (правонаступником якого є Університет 
ДФС України).

Загублений документ вважати втраченим.

Втрачений оригінал суднового білету 

№01338 на вітрильно-моторну яхту  

«УКД-019-К» «ЕНЕРГІЯ», вважати недійсним.

ПрАТ СК «ПЗУ Україна» 
повідомляє, що вважаються втраченими  

наступні бланки:  
обов’язкове страхування цивільно-правової  

відповідальності власників наземних 
транспортних засобів серія AP: 7598855, 1739267.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 15 грудня 2021 р. № 1663-р 
Київ

Про перерозподіл деяких видатків  
державного бюджету, передбачених  

Апарату Верховної ради України на 2021 рік
1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійсни-

ти у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Апарату Верхо-
вної Ради України на 2021 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозпо-
діл видатків шляхом:

зменшення обсягу видатків споживання за програмою 0111010 «Здійснення зако-
нотворчої діяльності Верховної Ради України» на 17 000 тис. гривень;

збільшення обсягу видатків за програмою 0111090 «Висвітлення діяльності Вер-
ховної Ради України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова під-
тримка видання газети «Голос України» на 17 000 тис. гривень (у тому числі видат-
ки споживання на 1 985,2 тис. гривень та встановлення видатків розвитку у сумі 
15 014,8 тис. гривень).

2. Міністерству фінансів забезпечити внесення відповідних змін до розпису дер-
жавного бюджету після погодження Апаратом Верховної Ради України перерозподі-
лу видатків державного бюджету, передбаченого пунктом 1 цього розпорядження, з 
Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 15 грудня 2021 р. № 1665-р 
Київ

Про зміну складу конкурсної комісії з відбору  
кандидата на посаду Голови Національного  

агентства з питань виявлення, розшуку  
та управління активами, одержаними  

від корупційних та інших злочинів
Ввести до складу конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду Голови Наці-

онального агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержа-
ними від корупційних та інших злочинів, затвердженого розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 29 вересня 2021 р. № 1176 (Офіційний вісник України, 2021 р.,  
№ 79, ст. 5015), Калніньша Вальтса — асоційованого політичного аналітика з питань 
боротьби з корупцією та належного врядування, наукового співробітника Центру пу-
блічної політики PROVIDUS (за згодою), вивівши з її складу Файерстоуна Томаса.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 15 грудня 2021 р. № 1675-р 
Київ

Про внесення змін у додаток  
до постанови Кабінету Міністрів України 

від 18 серпня 2021 р. № 878 
Внести у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2021 р.  

№ 878 «Про утворення Міжвідомчої робочої групи з питань детінізації економіки 
та розвитку добросовісної конкуренції» (Офіційний вісник України, 2021 р., № 68,  
ст. 4272) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 15 грудня 2021 р. № 1675-р

ЗМІНИ, 
що вносяться у додаток до постанови Кабінету  
Міністрів України від 18 серпня 2021 р. № 878

1. Позицію
«Заступник Міністра економіки»
замінити такими позиціями:
«Перший заступник Міністра економіки
Перший заступник Міністра внутрішніх справ».
2. Доповнити додаток такими позиціями:
«Директор БЕБ 
Начальник Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави 

у сфері економічної безпеки СБУ (за згодою)
Заступник керівника Офісу Президента України (за згодою)
Директор департаменту координації фінансової політики Мінекономіки».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 15 грудня 2021 р. № 1679-р 
Київ

Про погодження передачі будівлі  
у м. львові в державну власність 

Погодитися з пропозицією Державної судової адміністрації та Львівської обласної 
ради щодо передачі будівлі (реєстраційний номер 2293402246101) по вул. Личаків-
ській, 81, у м. Львові, що розміщена на земельній ділянці площею 0,0579 гектара (ка-
дастровий номер 4610137200:06:002:0021), у державну власність з віднесенням її до 
сфери управління зазначеної Адміністрації.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 15 грудня 2021 р. № 1680-р 
Київ

Про виконання Україною резолюцій ради 
Безпеки ООН від 28 квітня 2004 р. № 1540 

(2004) та від 15 грудня 2016 р. № 2325 
(2016) стосовно нерозповсюдження зброї 
масового знищення та унеможливлення  
її використання в терористичних цілях

1. Визначити, що виконання Україною зобов’язань за резолюціями Ради Безпеки 
ООН від 28 квітня 2004 р. № 1540 (2004) та від 15 грудня 2016 р. № 2325 (2016) сто-
совно нерозповсюдження зброї масового знищення та унеможливлення її викорис-
тання в терористичних цілях покладається на Міністерство закордонних справ, Мі-
ністерство внутрішніх справ, Міністерство енергетики, Міністерство з питань страте-
гічних галузей промисловості, Міністерство оборони, Міністерство охорони здоров’я, 
Міністерство економіки, Міністерство юстиції, Адміністрацію Державної прикордон-
ної служби, Державну інспекцію ядерного регулювання, Державну митну службу, 
Державну службу експортного контролю, Державну службу з надзвичайних ситуа-
цій, Державну службу з питань безпечності харчових продуктів та захисту спожива-
чів, Державну службу фінансового моніторингу, Державне агентство з управління 
зоною відчуження, Національну поліцію відповідно до їх компетенції.

2. Міністерству закордонних справ забезпечити:
координацію підготовки міністерствами, іншим центральними органами виконав-

чої влади, зазначеними у пункті 1 цього розпорядження, звітів щодо виконання Укра-
їною положень резолюції Ради Безпеки ООН від 28 квітня 2004 р. № 1540 (2004);

подання до Комітету Ради Безпеки ООН, заснованого відповідно до резолюції 
1540 (2004), звітів, зазначених в абзаці другому цього пункту;

надіслання до міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, зазна-
чених у пункті 1 цього розпорядження, інформації Комітету Ради Безпеки ООН, за-
снованого відповідно до резолюції 1540 (2004), про результати аналізу звітів, зазна-
чених в абзаці другому цього пункту, для її опрацювання та затвердження відповід-
но до компетенції.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, зазначеним у 
пункті 1 цього розпорядження, забезпечити подання до Міністерства закордонних 
справ затвердженої інформації, зазначеної в абзаці четвертому пункту 2 цього роз-
порядження, для її узагальнення.

4. Міністерству закордонних справ забезпечити узагальнення та подання інфор-
мації, зазначеної в пункті 3 цього розпорядження, до Комітету Ради Безпеки ООН, за-
снованого відповідно до резолюції 1540 (2004), до визначеної Комітетом дати.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 15 грудня 2021 р. № 1684-р 
Київ

Про передачу окремого індивідуально 
визначеного майна у власність 
Першотравневської сільської  

територіальної громади
Передати автобус марки «ATAMAN» D-093S2 2015 року випуску, номер шасі (ку-

зова) Y7BD093S2FB000168, у власність Першотравневської сільської територіальної 
громади Нікопольського району Дніпропетровської області. 

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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оголошення

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

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

На посади:
- державний тренер штатної команди національної збірної команди 

України з важкої атлетики;
- державний тренер штатної команди національної збірної команди 

України з боротьби греко-римської;
- державний тренер штатної команди національної збірної команди 

України з боксу;
- головний тренер штатної команди національної збірної команди 

України з веслування академічного;
- головний тренер штатної команди національної збірної команди 

України з легкої атлетики (спринт);
- головний тренер штатної команди національної збірної команди 

України з вітрильного спорту;
- головний тренер штатної команди національної збірної команди 

України з водного поло (чоловіки);
- головний тренер штатної команди національної збірної команди 

України з тенісу настільного (чоловіки);
- головний тренер штатної команди національної збірної команди 

України з футболу (жінки);
- старший тренер штатної команди національної збірної команди 

України з триатлону (0,5);
- старший тренер штатної команди національної збірної команди 

України зі стрибків у воду;
– старший тренер штатної команди національної збірної команди 

України з веслування академічного;
– старший тренер штатної команди національної збірної команди 

України з веслування академічного;
– старший тренер штатної команди національної збірної команди 

України з веслування академічного;
– старший тренер штатної команди національної збірної команди 

України з веслування академічного;
– старший тренер штатної команди національної збірної команди 

України з веслування академічного;
– старший тренер штатної команди національної збірної команди 

України з веслування академічного;
– старший тренер штатної команди національної збірної команди 

України з веслування академічного (0,5);
- старший тренер штатної команди національної збірної команди 

України з плавання;
- старший тренер штатної команди національної збірної команди 

України з плавання;
- старший тренер штатної команди національної збірної команди 

України з плавання (0,5);
- старший тренер штатної команди національної збірної команди 

України з легкої атлетики (багатоборства);
- старший тренер штатної команди національної збірної команди 

України з легкої атлетики (спринт);
- старший тренер штатної команди національної збірної команди 

України з легкої атлетики (спринт);
- старший тренер штатної команди національної збірної команди 

України з боротьби вільної (жінки 0,5);
- старший тренер штатної команди національної збірної команди 

України з боротьби греко-римської (0,5);
- старший тренер штатної команди національної збірної команди 

України з боксу;
- старший тренер штатної команди національної збірної команди 

України з регбі (чоловіки 0,5);
- старший тренер штатної команди національної збірної команди 

України з регбі (жінки 0,5);
- старший тренер штатної команди національної збірної команди 

України з гандболу (0,5);
- старший тренер штатної команди національної збірної команди 

України з бадмінтону;
- старший тренер штатної команди національної збірної команди 

України з футболу (жінки);
- старший тренер штатної команди національної збірної команди 

України з футболу (жінки).
Загальні вимоги для конкурсантів на посаду державного тренера:
- вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або 

магістра та спеціальністю відповідної галузі знань;
- знання ділової української мови;
- стаж роботи на керівних посадах нижчого рівня у сфері фізичної 

культури і спорту не менше 5 років.
Загальні вимоги для конкурсантів на посаду головного тренера:
- вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або 

магістра та спеціальністю відповідної галузі знань;
- знання ділової української мови;
- стаж роботи на тренерських посадах з відповідного виду спорту не 

менше 5 років.
Загальні вимоги для конкурсантів на посаду старшого тренера:
- вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або 

магістра та спеціальністю відповідної галузі знань;
- знання ділової української мови;
- стаж роботи тренером з відповідного виду спорту не менше 3 років.

Документи для участі в конкурсі, а також Програма розвитку відпо-
відного виду спорту в Україні (для претендентів на посаду державного 
тренера), Програма підготовки національної збірної команди України з 
виду спорту до Олімпійських ігор, План підготовки національної збірної 
команди України з виду спорту до Олімпійських ігор, чемпіонатів сві-
ту та Європи (для претендентів на посади головних та старших трене-
рів) приймаються протягом 30 календарних днів з дня його оголошен-
ня за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 42, каб. 703. Телефон для до-
відок: 289-02-65.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про постановлення слідчим суддею ухвали про здійснення 

спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваної 
Клименко А. В.

Ухвалою Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької об-
ласті від 17.12.2021 надано дозвіл на здійснення спеціального досудово-
го розслідування у кримінальному провадженні № 22020050000000039 
від 06.02.2020 стосовно Клименко Алли Всеволодівни, 13.07.1955 ро-
ку народження, громадянки України, останнє відоме місце реєстрації 
та проживання: Донецька обл., Волноваський район, с. Гранітне, вул. 
Південна, буд. 15, підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2  
ст. 110 КК України.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваної Клименко А. В. 

при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрювана Клименко Алла Всеволодівна, 13.07.1955 року наро-

дження, громадянка України, останнє відоме місце реєстрації та про-
живання: Донецька обл., Волноваський район, с. Гранітне, вул. Півден-
на, буд. 15, у відповідності до ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Вам 
необхідно з’явитися 28.12.2021 у період часу з 09:00 до 14:00 до служ-
бового кабінету № 14 слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у 
м. Маріуполь Донецької області) Головного управління Служби безпе-
ки України в Донецькій та Луганській областях, до старшого слідчого в 
ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Доне-
цької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях майора юсти-
ції Деркача Тараса Анатолійовича, за адресою: Донецька обл., м. Маріу-
поль, вул. Морських Десантників, буд. 20, для повідомлення про завер-
шення досудового розслідування, відкриття й ознайомлення з матеріа-
лами досудового розслідування, а також вручення обвинувального акта 
та реєстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному про-
вадженні № 22020050000000039, внесеному до Єдиного реєстру досу-
дових розслідувань 06.02.2020, в якому Ви є підозрюваною у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

Разом з цим повідомляємо, що у разі неприбуття на виклик слідчо-
го без поважних причин, перелік яких наведений у ст. 138 КПК України, 
настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.

ДО УВАГИ:
БУЦКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
БУЦКО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
СІДЄЛЬНІКОВА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІКТОРІЯ»
1. Цим Повідомленням про скликання Загальних зборів учасників (далі «По-

відомлення») повідомляємо Вас про скликання Загальних зборів учасників (да-
лі «Зборів») Сільськогосподарського Товариства з обмеженою відповідальністю 
«ВІКТОРІЯ», код ЄДРПОУ: 30053690 (далі «СТОВ») на вимогу виконавчого орга-
ну СТОВ.

2. Наступні Збори будуть проведені:
Дата: «24» січня 2022 року.
Місце: 92252, Луганська обл., Білокуракинський район (Сватівський район), се-

ло Нещеретове, провулок Світлий, 1.
Час початку Зборів: 10 год 00 хв.
3. Затверджено наступний порядок денний Зборів:
1) Про обрання Голови Зборів;
2) Про затвердження нової редакції Статуту Товариства; 
3) Про призначення особи, відповідальної за проведення державної реєстра-

ції змін щодо відомостей про Товариство в Єдиному державному реєстрі юридич-
них осіб, фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; 

4) Про надання згоди на вчинення правочинів – укладання договорів про пе-
редачу переважного права на купівлю земельних ділянок сільськогосподарсько-
го призначення;

5) Прийняття рішення про державну реєстрацію переважного права купівлі зе-
мельних ділянок сільськогосподарського призначення в ДРРП. Надання повнова-
жень на проведення державної реєстрації в ДРРП;

6) Про надання згоди на вчинення правочинів – укладання договорів про від-
чуження об’єктів нерухомого майна, що належать СТОВ «Вікторія». Призначити 
особу, відповідальну за нотаріальне посвідчення правочинів в органах нотаріату.

4. З метою підтвердження повноважень учасника фізичної особи, такій осо-
бі необхідно пред’явити оригінал паспорта (іншого ідентифікаційного докумен-
та). Якщо представляти інтереси учасника фізичної особи на Зборах буде його 
представник, такому представнику потрібно мати оригінал нотаріально посвідче-
ної довіреності та паспорта (іншого ідентифікаційного документа), що вказаний 
у довіреності.

Контактні дані за якими учасники можуть отримати додаткову інформацію тел. 
380660688882. Адреса за якою учасники можуть ознайомитись з проектом за-
пропонованих змін до Статуту СТОВ «Вікторія» : 92252, Луганська обл., Білоку-
ракинський район (Сватівський район), село Нещеретове, провулок Світлий, бу-
динок №1.

В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Доне-
цької області перебуває обвинувальний акт у кримінальному прова-
дженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за  
№ 22017050000000288 від 28 вересня 2017 року за обвинуваченням 
Просандєєвої Юлії Вікторівни у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 258-ЗКК України.

Суд викликає обвинувачену Просандєєву Юлію Вікторівну, 10.10.1993 
року народження, яка зареєстрована за адресою: Донецька область, 
Старобешівський район, м. Комсомольське, вул. Маяковського, 7/14, 
для участі в підготовчому судовому засіданні, яке відбудеться 29 грудня 
2021 року о 15 годині 30 хвилин у приміщенні Костянтинівського міськ-
районного суду Донецької області за адресою: 85110, м. Костянтинівка, 
пр-т Ломоносова, 157, корпус 2, зал судового засідання № 7.

Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим та оголошення  
його у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здій-
снення спеціального досудового розслідування чи спеціального судо-
вого провадження.

Справа розглядатиметься суддею Орчелота A. B.

В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Доне-
цької області перебуває обвинувальний акт у кримінальному прова-
дженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за  
№ 42015050000000569 від 12 жовтня 2015 року за обвинуваченням 
Гнатуша Дениса Юрійовича у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Гнатуша Дениса Юрійовича, 30.11.1981 
року народження, який зареєстрований за адресою: м. Донецьк, вул. 
Пашенної, буд. 3, для участі в підготовчому судовому засіданні, яке 
відбудеться 29 грудня 2021 року о 16 годині 00 хвилин, у приміщен-
ні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області за адре-
сою: 85110, м. Костянтинівка, пр-т Ломоносова, 157, корпус 2, зал су-
дового засідання № 7.

Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим та оголошення йо-
го у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здій-
снення спеціального досудового розслідування чи спеціального судо-
вого провадження.

Справа розглядатиметься суддею Орчелота A. B.

В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Доне-
цької області перебуває обвинувальний акт у кримінальному прова-
дженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за  
№ 62020050000000442 від 06 березня 2020 року за обвинуваченням 
Струкова Павла Васильовича у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Струкова Павла Васильовича, 
20.03.1973 р.н., який зареєстрований за адресою: Донецька область,  
м. Харцизьк, вул. Адамця, буд. 56, кв. 4, для участі в підготовчому судо-
вому засіданні, яке відбудеться 28 грудня 2021 року о 10 годині 30 хви-
лин у приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької 
області за адресою: 85110, м. Костянтинівка, пр-т Ломоносова, 157, 
корпус 2, зал судового засідання № 7.

Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим та оголошення йо-
го у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здій-
снення спеціального досудового розслідування чи спеціального судо-
вого провадження.

Справа розглядатиметься суддею Орчелота A. B

В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Доне-
цької області перебуває обвинувальний акт у кримінальному прова-
дженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за  
№ 22018060000000028 від 26 липня 2018 року у кримінальному про-
вадженні за обвинуваченням Василенка Олега Миколайовича у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2  
ст. 260 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Василенка Олега Миколайовича, 
15.04.1963 р.н., який зареєстрований за адресою: Донецька область, 
м. Макіївка, м-н Сонячний, буд. 11, кв. 175, для участі в підготовчому 
судовому засіданні, яке відбудеться 28 грудня 2021 року об 11 годи-
ні 00 хвилин у приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду До-
нецької області за адресою: 85110, м. Костянтинівка, пр-т Ломоносова, 
157, корпус 2, зал судового засідання № 7.

Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим та оголошення йо-
го у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здій-
снення спеціального досудового розслідування чи спеціального судо-
вого провадження.

Справа розглядатиметься суддею Орчелота A. B.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про початок здійснення спеціального досудового розслідування

Ухвалою Заводського районного суду м. Миколаєва від 17.12.2021 нада-
но дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно пі-
дозрюваного Горобець Олега Миколайовича, 01.04.1974 р.н. (останнє відо-
ме місце проживання: АР Крим, Сімферопольський р-н, с. Перевальне, вул. 
Октябрьська, 51, в/ч А2320), який підозрюється у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 408 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Горобець Олег Миколайович, 01.04.1974 р.н. (останнє відоме місце про-

живання: АР Крим, Сімферопольський р-н, с. Перевальне, вул. Октябрьська, 
51, в/ч А2320), у відповідності до вимог ст. ст. 133, 135, 139, 297-5 КПК Укра-
їни, Вам необхідно прибути до Територіального управління Державного бю-
ро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві (м. Миколаїв, вул. Спась-
ка, 18, н.т. +38 (0512) 37 97 99) 11.01.2022, 13.01.2022 (з 09 год. 00 хв. по 18 
год. 00 хв.) для повідомлення Вам про завершення досудового розслідуван-
ня, відкриття та ознайомлення із матеріалами досудового розслідування в 
порядку ст. 290 КПК України, вручення Вам обвинувального акта та реєстру 
матеріалів досудового розслідування в порядку ст. 291 КПК України, у кри-
мінальному провадженні №42015150410000150, внесеному до Єдиного реє-
стру досудових розслідувань 09.01.2015, в якому Ви є підозрюваним у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 408 КК України.

Повідомляємо, що у разі неприбуття до слідчого, окрім обставин, перед-
бачених ст. 138 КПК України, настає відповідальність, передбачена ст. 139 
КПК України.

Старший слідчий Першого слідчого відділу  
(з дислокацією у м. Миколаєві)  

ТУ ДБР у м. Миколаєві Валерій БЕСКРОВНИЙ

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 про надання дозволу на спеціальне досудове розслідування  

та повістка про виклик підозрюваного Кудряшова Олексія 
Юрійовича

17 грудня 2021 року               м. Дніпро

Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетров-
ська від 17.12.2021 надано дозвіл на спеціальне досудове розслідуван-
ня відносно Кудряшова Олексія Юрійовича, 19.01.1983 р.н., проживаю-
чого за адресою: АР Крим, м. Севастополь, вул. Чехова, 1, у провадженні 
№42015040010000139 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 408 КК 
України. 

На підставі ст.ст. 133, 135 КПК України, прошу Вас (Кудряшов О. Ю.) 
з’явитися о 10:00 год. 04.01.2022 та 05.01.2022 у Дніпровську спеціалізовану 
прокуратуру у військовій та оборонній сфері (м. Дніпро, вул. Феодосіївська, 
2, каб.№14), до процесуального керівника у цьому ж провадженні — проку-
рора Дніпровської спеціалізованої прокуратури Киричка О. В., для вручен-
ня повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та допиту в якості  
підозрюваного у вказаному вище кримінальному провадженні.

Також Кудряшову О. Ю. необхідно прибути до зазначеної прокуратури о 
10:00 год. 10.01.2022 та 11.01.2022 для закінчення досудового розслідування 
(ознайомлення з матеріалами, згідно ст. 290 КПК України), вручення обвину-
вального акта та реєстру досудового розслідування у провадженні.

Поважні причини та наслідки неприбуття — ст.ст. 138, 139 КПК України.
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Дарницький районний суд м. Києва викликає Чистяко-
ву Тетяну Іванівну, 23.09.1965 року народження, (яка за-
реєстрована за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, вул. 
Павленко, 2) обвинувачену у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 111 КК Укра-
їни, у підготовче судове засідання, призначене 10 січня 
2022 року о 09 год. 30 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати 
документ, що посвідчує особу.

Підготовче судове засідання у кримінальному прова-
дженні відбудеться в приміщенні Дарницького районно-
го суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Севастополь-
ська, 7/13.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутності обвину-
ваченої в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Щасна Т. В. 

Дарницький районний суд м. Києва викликає Іслам-
гулову Олену Володимирівну, 04.02.1960 р.н.(яка зареє-
стрована за адресою: АР Крим, м. Саки, вул. Строїтель-
на, 18) обвинувачену у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого за ч. 1 ст. 111 КК України, у під-
готовче судове засідання, призначене 10.01.2022 року  
об 11 год. 30 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати 
документ, що посвідчує особу.

Підготовче судове засідання у кримінальному прова-
дженні відбудеться в приміщенні Дарницького районно-
го суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Севастополь-
ська, 7/13.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутності обвину-
ваченої в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Щасна Т. В. 

Дніпровський районний суд міста Києва викли-
кає Скісова Олександра Євгеновича як обвинува-
ченого на 14 год. 00 хв. 11 січня 2022 року у спра-
ві за обвинуваченням Скісова Олександра Євгенови-
ча, 23.02.1980 року народження, у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111 
КК України (в редакції Закону України № 1183-VII від 
08.04.2014 «Про внесення змін до Кримінального ко-
дексу України») за адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 
3, каб. 24.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Бірса О. В.

Дніпровський районний суд м. Києва викликає 
Марасанова Юрія Володимировича як обвинувачено-
го на 17 годину 00 хвилин 04 січня 2022 року у спра-
ві за обвинуваченням Марасанова Юрія Володими-
ровича у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України (в ре-
дакції Закону України №1183-VII від 08.04.2014 року 
«Про внесення змін до Кримінального кодексу Укра-
їни») за адресою: м. Київ, вул. І. Сергієнка, 3, каб. 37.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватися за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Марченко М. В.

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає у якості обвинуваченої Адаменко Олену Григорів-
ну, 06.08.1968 року народження, для розгляду кри-
мінального провадження, внесеного 06.10.2016 р. до 
ЄРДР за № 42016000000002716 відносно Адаменко 
Олени Григорівни, обвинуваченої у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та пові-
домляє, що судовий розгляд кримінального прова-
дження відбудеться 12.01.2022 р. о 15:30 год. в при-
міщенні суду за адресою: 03148, м. Київ, вул. Якуба 
Коласа, 27-А.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченої в порядку спеціального судово-
го провадження.

Суддя Ясельський А. М.

Святошинський районний суд міста Києва викликає у 
якості обвинуваченого Півня Артема Миколайовича (к/п 
№ 42016200350000049), обвинуваченого у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК Украї-
ни для розгляду кримінального провадження та повідо-
мляє, що судовий розгляд по суті стосовно Півня A. M. 
відбудеться 12.01.2022 р. о 10 год. 00 хв., в приміщенні 
суду за адресою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-А, каб. 710.

Півень A. M. повідомляється про те, що ухвалою суду 
від 10.04.2019 р. прийнято рішення про здійснення сто-
совно нього спеціального судового провадження. Разом 
з тим, повідомляємо про проведення судових дебатів в 
даному судовому засіданні.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження. 

Суддя Новик В. П.

У провадженні Шевченківського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/ 761/2650/2021 за обвинуваченням Кулішова А. С. 
за ч. 1 ст. 111 КК України згідно Єдиного державного ре-
єстру досудових розслідувань за №42016000000002618 
від 28.09.2016 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, 
що судовий розгляд по вищевказаному кримінальному 
провадженню відбудеться 11.01.2022 року о 10 год. 30 
хв. у приміщенні Шевченківського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, 
каб. №610.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутності обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя В. В. Бугіль 

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинуваченого ЧЕРНІКОВА Юрія Вікторови-
ча для розгляду кримінального провадження, внесе-
ного до ЄРДР 03.02.2020 за № 22020011000000012 
відносно ЧЕРНІКОВА Юрія Вікторовича, обвинуваче-
ного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України та повідомляє, що підготовче судове за-
сідання відбудеться 12.01.2022 року о 12 год. 00 хв. 
в приміщенні Святошинського районного суду міста 
Києва за адресою: м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-А, 
каб. 401-402.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя В. О. Жмудь

Святошинський районний суд міста Києва ви-
кликає у якості обвинуваченої Фаріну Нелю Юріїв-
ну, 15.02.1967 року народження, для розгляду кри-
мінального провадження, внесеного до ЄРДР за  
№ 42016000000002769 відносно Фаріної Нелі Юріїв-
ни, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України, та повідомляє, що судовий 
розгляд відбудеться 12.01.2022. о 15:00 год. в при-
міщенні Святошинського районного суду міста Киє-
ва за адресою: 03148, м. Київ-148, вул. Якуба Кола-
са, 27-А.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченої в порядку спеціального судово-
го провадження.

Суддя Ясельський A. M.

Святошинський районний суд міста Києва викликає у 
якості обвинуваченого Васильєва Олександра Модесто-
вича (к/п № 42016010000000247), обвинуваченого у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України для 
розгляду кримінального провадження та повідомляє, що 
судовий розгляд по суті стосовно Васильєва О. М. відбу-
деться 12.01.2022 о 10 год. 30 хв., в приміщенні суду за 
адресою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-А, каб. 710.

Васильєв О. М. повідомляється про те, що ухвалою су-
ду від 05.11.2019 року прийнято рішення про здійснен-
ня стосовно нього спеціального судового провадження.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Новик В. П

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає у якості обвинуваченого Кудряшова Петра Якови-
ча для розгляду кримінального провадження, внесено-
го до ЄРДР №22018011000000010 від 21.02.2018 віднос-
но Кудряшова Петра Яковича, обвинуваченого у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та по-
відомляє, що ухвалою Святошинського районного суду 
м. Києва від 26.05.2020 року прийнято рішення про здій-
снення судового розгляду у формі спеціального судово-
го провадження, яке відбудеться 12.01.2022 року о 12.30 
год. в приміщенні Святошинського районного суду міста 
Києва за адресою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-А.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Оздоба М. О. 

Дарницький районний суд м. Києва викликає Белоу-
сова Едуарда Феліксовича, 27.07.1958 р.н., (який заре-
єстрований та проживає за адресою: вул. Блюхера, буд. 
21, кв. 65, м. Сімферополь, АР Крим, Україна) обвину-
ваченого у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове 
засідання, призначене 11 січня 2022 року о 10 год. 15 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати 
документ, що посвідчує особу. Судове засідання у кри-
мінальному провадженні відбудеться в приміщення Дар-
ницького районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, 
вул. Севастопольська, 7/13.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутності обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Коляденко П. Л.

Святошинський районний суд міста Києва ви-
кликає у якості обвинуваченого КАШИРІНА АЛЛІКА  
ВІКТОРОВИЧА (к/п № 42015020420000194), у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України та повідомляє, 
що підготовче судове засідання відбудеться 12 січ-
ня 2022 року об 11 год. 30 хв. в приміщенні Свято-
шинського районного суду міста Києва за адресою: 
м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-а , каб. 702.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Л. Г. Косик 

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає у якості обвинуваченого Антоновича Анатолія 
Анатолійовича (к/п № 42016020420000095), у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України та повідомляє, 
що підготовче судове засідання відбудеться 12 січ-
ня 2022 року о 09 год. 30 хв. в приміщенні Свято-
шинського районного суду міста Києва за адресою: 
м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-а. 

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Л. Г. Косик 

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає у якості обвинуваченої Кіт Марину Вікторівну, 
11.06.1962 року народження, для розгляду криміналь-
ного провадження, внесеного 20.12.2016 р. до ЄРДР за  
№ 42016000000004004 відносно Кіт Марини Вікторівни, 
обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України, та повідомляє, що підготовче  
судове засідання та розгляд клопотання про здійснення  
спеціального судового провадження відбудеться 
12.01.2022 р. о 16:00 год. в приміщенні суду за адресою: 
03148, м. Київ , вул. Якуба Коласа, 27-А

Суддя Святошинського районного суду м. Києва 
Ясельський А. М.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутності обвину-
ваченої в порядку спеціального судового провадження.

Святошинський районний суд міста Києва викликає у 
якості обвинуваченого Федоркіна Сергія Івановича для 
розгляду кримінального провадження з дозволом на 
здійснення спеціального судового провадження, внесе-
ного до ЄРДР за № 42017010000000196 відносно Федор-
кіна Сергія Івановича, обвинуваченого у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та повідомляє, 
що підготовче судове засідання відбудеться 12.01.2022 
на 11 год. 00 хв. в приміщенні Святошинського район-
ного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Я. Кола-
са, 27-А, каб. 710.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутності обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Новик В. П.

В провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/259/2021 відносно Филиппова С. А. та  
Ісаєва С. В. за ч. 2 ст. 258-3 КК України.

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що підготовче судове засідання по вищевка-
заному кримінальному провадженню відбудеться 
18.01.2022 року о 10:00 в приміщенні Шевченків-
ського районного суду м. Києва за адресою: 03057, 
м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А, каб. 610.

У разі неявки обвинувачених до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинувачених в порядку спеціального судово-
го провадження.

Суддя В. В. Бугіль

Святошинський районний суд міста Києва викликає у 
якості обвинуваченого: МЕЛЬНИКА ВОЛОДИМИРА АНА-
ТОЛІЙОВИЧА (к/п № 22011801100000040), у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3  
ст. 110 КК України ( в редакції Закону від 05.04.2001, чин-
ний 01.09.2001 р.) та ч. 2 ст. 260 КК України  та повідо-
мляє, що підготовче судове засідання відбудеться 19 січ-
ня 2022 року о 09 год. 45 хв. в приміщенні Святошин-
ського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, 
вул. Я. Коласа, 27-А .

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутності обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Л. Г. Косик 

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає у якості обвинуваченої Удовіну Ольгу Максимів-
ну для розгляду кримінального провадження, вне-
сеного до ЄРДР за №42016010000000251 віднос-
но Удовіної Ольги Максимівни, обвинуваченої у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України  
та повідомляє, що судове засідання відбудеть-
ся 18.01.2022 р. о 17.00 год. в приміщенні Свято-
шинського районного суду міста Києва за адресою:  
м. Київ, вул. Я. Коласа, 27А.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченої в порядку спеціального судово-
го провадження.

Суддя Оздоба М. О.

Святошинський районний суд міста Києва викликає 
у якості обвинуваченого Кунцевського Володимира Фе-
досовича (к/п № 22018011000000011), у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України та повідомляє, що підготовче судове засідання 
та розгляд клопотання про здійснення спеціального су-
дового провадження відбудеться 18 січня 2022 року о 09 
год. 30 хв. та 01 березня 2022 року об 11 годині в при-
міщенні Святошинського районного суду міста Києва за 
адресою: м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-а, каб. 603 (зал 
с/з № 61).

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутності обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя С. І. Дячук

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва пе-
ребуває кримінальне провадження за обвинуваченням Прокопен-
ко Юлії Анатоліївни у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, згідно Єдиного держав-
ного реєстру досудових розслідувань за № 22017000000000347 
від 21.09.2017.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що су-
дове засідання по вищевказаному кримінальному провадженню 
відбудеться: 15 січня 2022 року о 10:00 у приміщенні Шевченків-
ського районного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. 
Дегтярівська, 31 А, каб. № 508.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватись за відсутності обвинуваченого в порядку 
спеціального судового провадження.

Суддя А. В. Кваша

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого 
Сича Максима Юрійовича, 21.01.1982 року народження, остан-
нє відоме місце проживання: АР Крим, м. Судак, вул. Сосновий 
бор, 1, кв. 4, у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, 
яке відбудеться 20 січня 2022 року о 12 год. 00 хв. Явка до суду 
є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або документ, 
який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні суду за 
адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, каб. 15, під головуван-
ням судді Колегаєвої С. В.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватись за відсутності обвинуваченого в порядку 
спеціального судового провадження.

Оболонський районний суд м. Києва ви-
кликає обвинувачену Гребеннікову Наталію 
Олександрівну, 29.08.1981 року народжен-
ня, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України, у підготовче судове за-
сідання, яке відбудеться 11.01.2022 о 10:20 
год. в приміщенні Оболонського район-
ного суду м. Києва за адресою: м. Київ,  
вул. М. Тимошенка, 2-Є, кабінет № 27.

Наслідки неприбуття обвинуваченого пе-
редбачені статтею 323 КПК України. 

Суддя Пономаренко A. A.

Втрачене свідоцтво про право власності 

на житло №1-98-126654 від 26.06.1998, 

видане Харківським міським центром 

приватизації державного житлового фонду, 

видане на ім’я Овакімян Юрік Оганесович 

та на ім’я Овакімян Олександра 

Олександрівна за адресою: Харківська 

область, місто Харків, вулиця Отакара 

Яроша, будинок 17-А, квартира 17, 

вважати недійсним.
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оголошення

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

Інформаційне повідомлення  
АТ «УКРСИББАНК»

АТ «УКРСИББАНК» (надалі — Банк) повідомляє про внесення до:

Правил (договірних умов) споживчого кредитування позичальни-
ків АТ «Укрсиббанк» з можливістю відкриття та комплексного розра-
хунково-касового обслуговування карткових (поточних) рахунків (зі 
змінами) (далі — Правила), які розміщені для ознайомлення на сай-
ті www.my.ukrsibbank.com та на інформаційних стендах у приміщен-
нях установ Банку, та опубліковані в газеті «Урядовий кур’єр» № 105 
від  09.06.2017 р., з усіма наступними змінами та доповненнями, на-
ступних змін, а саме:

Підрозділ 7.2.2. Розділу II викласти у наступній редакції:
«7.2.2. Особливості кредитування на умовах «кредиту  

«плати частинами»», «покупки частинами в кредит» в рамках ліміту 
Кредитної картки

7.2.2.1. Для оплати товарів з використанням картки у магазинах, в 
тому числі інтернет-магазинах, Торгових організацій, Позичальникам 
надається можливість скористатися кредитними коштами в межах До-
ступного ліміту на умовах продукту «кредит «плати частинами»» або 
«покупка частинами в кредит». 

 7.2.2.2. «Кредит «плати частинами»» або «покупка частинами в 
кредит» надається Банком в межах Доступного ліміту шляхом вида-
чі траншу/-ів  після ініціювання отримання такого кредиту та підтвер-
дження Позичальником вибору певного варіанту умов кредитування 
при оплаті товару. При цьому, з дати отримання «кредиту «плати час-
тинами»», «покупки частинами в кредит» доступний ліміт зменшуєть-
ся на суму виданого кредиту «плати частинами»», «покупка частинами 
в кредит», а суми, сплачені Позичальником в рахунок погашення «кре-
диту «плати частинами»», «покупка частинами в кредит», поновлюють 
встановлений Доступний ліміт. 

Сторони погодились, що транш зараховується на позичковий раху-
нок Позичальника з подальшим перерахуванням суми даного траншу 
на рахунок Торгової організації з метою оплати вартості Товару, що 
придбавається Позичальником за кредитні кошти.

7.2.2.3. Отримання «кредиту «плати частинами»» ініціюється Пози-
чальником шляхом використання картки в терміналі Торгової органі-
зації для оплати товару.

7.2.2.4.  Перелік доступних для вибору Позичальником варіантів 
умов кредитування, встановлених Договором, доступний для вибо-
ру Позичальника, відображається Позичальнику на екрані термінала. 

7.2.2.5. Вибір та підтвердження згоди з обраним Позичальником ва-
ріантом умов кредитування здійснюється Позичальником за допомо-
гою термінала при оплаті товару на території  або на сайті інтернет-ма-
газину  Торгової організації шляхом використання картки.

7.2.2.6. На підтвердження проведення операції по оплаті товару 
шляхом використання картки та отримання «кредиту «плати частина-
ми»» на певних обраних та підтверджених Позичальником умовах кре-
дитування Позичальнику направляється інформаційне повідомлення 
та роздруковується/надається в електронному вигляді/стає доступною 
для завантаження/друку квитанція термінала, що містить умови, в то-
му числі суму, строк, кількість платежів, орієнтовну реальну річну про-
центну ставку, комісії, тощо, на яких Позичальником отримано «кре-
дит «плати частинами»». При цьому, умова «кредиту «плати частина-
ми» щодо розміру процентної ставки встановлюється відповідно до 
умов Договору та не зазначається у квитанції термінала.  

7.2.2.7. Сторони домовились, що квитанція термінала, видана на 
підтвердження отримання «кредиту «плати частинами»» шляхом ви-
користання картки, вважається невід’ємною частиною екземпляру До-
говору Позичальника.

7.2.2.8. Позичальник зобов’язаний зберігати квитанцію терміна-
ла, видану у паперовому або електронному вигляді на підтвердження 

отримання «кредиту «плати частинами»» з використанням картки, до 
повного погашення заборгованості за «кредитом «плати частинами»».

7.2.2.9. Наявність у Банка підтвердження відправки інформаційно-
го повідомлення на персональний та безпечний номер телефону По-
зичальника щодо дати встановлення  та умов «кредиту «плати части-
нами» є достатньою підставою вважати, що Позичальник належним 
чином повідомлений про дату встановлення та умови «кредиту «пла-
ти частинами»». 

7.2.2.10. При бажанні Позичальника отримати кредит «покупка час-
тинами в кредит» Банк направляє Позичальнику повідомлення про 
можливість  отримання кредиту «покупка частинами в кредит», у яко-
му містяться всі умови користування частиною Доступного ліміту (у 
розмірі вартості Товару, який бажає придбати Позичальник), а саме: 
сума кредитних коштів, щодо якої застосовується операція «покупка 
плати частинами», кількість платежів; розмір комісії, реальна відсо-
ткова ставка; дата платежів. Таке повідомлення надсилається Пози-
чальнику за допомогою: 

- push-повідомлення в UKRSIB-online, якщо у Позичальника на мо-
мент направлення повідомлення встановлений UKRSIB-online та під-
ключена можливість отримання push-повідомлень;

- смс/вайбер/ -повідомлення, якщо у Позичальника на момент на-
правлення повідомлення не встановлений UKRSIB-online або якщо 
встановлений UKRSIB-online, але відключена можливість отримання 
push-повідомлень, або у випадку технічних збоїв, внаслідок яких від-
правити повідомлення через UKRSIB-online неможливо. 

 Якщо інформаційне повідомлення направляється Позичальнику че-
рез UKRSIB-online, Позичальник підтверджує свою згоду шляхом об-
рання відповідної опції  в UKRSIB-online. 

Якщо повідомлення направляється Позичальнику по вайберу/смс – 
то таке повідомлення містить ОТP-пароль. В цьому випадку для під-
твердження своєї згоди Позичальник направляє Банку зазначений 
ОТP-пароль на той номер, який був зазначений у повідомленні.

7.2.2.11. «Кредит «плати частинами»», «покупка частинами в кре-
дит» надається на умовах, перелік та порядок погодження яких з По-
зичальником  встановлюються відповідно до  п. 7.2.2. цих Правил та 
Кредитного договору. При цьому, Позичальник в будь-який момент 
строку користування Доступним лімітом до дати отримання першого 
чи будь-якого іншого наступного «кредиту «плати частинами», «по-
купки частинами в кредит»,  має право відмовитись від можливості 
отримувати кредитні кошти на умовах «кредиту «оплата частинами» 
«покупка частинами в кредит», звернувшись до Контакт-центру  Банку 
за телефоном з клопотанням про відмову.  

7.2.2.12. Сторони домовились про наступні умови надання, вико-
ристання та повернення «кредиту «плати частинами»» та «покупки 
частинами в кредит»:

Умови надання  

Наявність наступних умов у сукупності:
1. Підтвердження Позичальником вибо-
ру певних умов кредитування (суми, стро-
ку, комісії, орієнтовної загальної вартос-
ті, орієнтовної реальної процентної ставки, 
порядку погашення) шляхом використання 
картки в терміналі Торгової організації при 
оплаті товару 
2. Отримання Позичальником інформацій-
ного повідомлення щодо отриманого кре-
диту на обраних та підтверджених Пози-
чальником умовах, направленого Банком 
на персональний та безпечний номер теле-
фону Позичальника

Строк надання
до 24 місяців з найближчої за Договором 
Дати платежу (включно), який вноситься в 
рахунок погашення ліміту кредитування 

        Умови використання та повернення**                               
Сума до розміру Доступного ліміту
Строк, міс. до 24 міс.
Процентна ставка, % річних 0,000001%
Комісія за управління кредитом, 
% річних*

до 5 %  

Максимальна сума платежу за 
розрахунковий період, грн./мі-
сяць

до 18334 грн./міс.

Проценти за користування, грн./
місяць (середнє значення)

до 1 грн./міс.

Комісія за управління кредитом, 
грн./місяць (середнє значення)*

до 10000,00 грн./міс.

Орієнтовна реальна річна про-
центна ставка, %*

до 141 % 

Орієнтовна загальна вартість  
кредиту, грн.*

до / 440001 /грн.

* Сторони домовились, що умова Договору щодо встановлення 
Банком комісії за «кредитами «плати частинами»», не застосовуєть-
ся до «кредитів «плати частинами»», отриманих Позичальниками для 
оплати акційних товарів у магазинах Партнерів Банку, перелік яких 
(магазинів та Партнерів Банку) розміщено на сайті Банку за посилан-
ням _https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/credits/mc_instalments/ _. 

** Умови використання та повернення «кредиту «плати части-
нами»», «покупки частинами в кредит» наведено з розрахунку мак-
симально можливої суми Доступного ліміту, а саме суми в розмірі 
200 000 грн.

Наведений у цьому пункті Правил розрахунок орієнтовної загальної 
вартості «кредиту «плати частинами»», «покупки частинами в кредит» 
є умовним. Фактична загальна вартість залежить від характеру вико-
ристання кредитних коштів і може: 1) зменшитись у разі поповнення 
Карткового рахунку на суму, більше ніж Мінімальна сума поповнення 
Карткового рахунку; 2) збільшитись у разі застосування Банком комі-
сії за надання послуг по управлінню кредитом при простроченні спла-
ти платежу. 

7.2.2.13. Факт користування Позичальником коштами ліміту креди-
тування, в тому числі і коштами «кредиту «плати частинами»», «покуп-
ки частинами в кредит»  підтверджує згоду Позичальника з умовами 
кредитування, зазначеними в Договорі та інформаційних повідомлен-
нях  Банку, зазначених в п. 7.2.2.10. цих Правил.

7.2.2.14. У випадку, якщо Позичальник після отримання «кредиту 
«плати частинами»», «покупка частинами в кредит» заявить у пись-
мовому вигляді про свою незгоду з обраними та підтвердженими ним 
умовами «кредиту «плати частинами»», «покупка частинами в кре-
дит», то, з дати отримання Банком письмової заяви Позичальника про 
незгоду, до заборгованості за таким «кредитом «плати частинами»», 
«покупка частинами в кредит» застосовуватимуться умови, що вста-
новлені Договором до ліміту Кредитної картки.  

7.2.2.15. Погашення заборгованості за наданим «кредитом «плати 
частинами»», «покупка частинами в кредит» здійснюється у порядку, 
передбаченому для Кредитної картки з урахуванням особливостей, на-
ведених нижче у п. 7.2.2. цих Правил.

7.2.2.16. У випадку наявності на Картковому рахунку Позичальни-
ка суми власних коштів на момент здійснення операції «кредит «плати 
частинами»», «покупки частинами в кредит» виконується автоматичне 
погашення останнього платежу (згідно графіку платежів) та/або його 
частини на всю суму залишку власних коштів. Якщо сума власних ко-
штів більша або дорівнює заборгованості за «кредитом «плати части-
нами»», «покупка частинами в кредит», здійснюється повне достроко-
ве погашення даної заборгованості. 

7.2.2.17. У випадку повернення Позичальником Товару, який при-
дбаний на умовах «кредит «плати частинами»», «покупка частинами 
в кредит» Позичальник одночасно відмовляється від умов «кредит 
«плати частинами»», «покупка частинами в кредит», в такому разі за-
стосовуватимуться умови, що встановлені Договором до ліміту Кре-
дитної картки».

2. Пункт 7.3.12. підрозділу 7.3. Розділу II доповнити останнім абза-
цом наступного змісту: 

«У випадку дострокового (часткового) погашення заборгованості, 
якщо Позичальник має заборгованість по кільком операціям «спеці-
альний платіжний план», «кредиту «плати частинами», «покупці час-
тинами в кредит» погашення грошових зобов’язань Позичальника від-
бувається згідно черговості виникнення заборгованості Позичальни-
ка, починаючи з найдавнішої (за строком виникнення), дотримуючись 
черговості погашення, визначеної вище».

Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в 
офіційному друкованому виданні, а саме: 23.12.2021 р. Дата початку 
дії змін до Правил є 23.12.2021 р.

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

Інформаційне повідомлення  
АТ «УКРСИББАНК»

АТ «УКРСИББАНК» (надалі — Банк) повідомляє про внесення змін до:
Правил (договірних умов) відкриття та комплексного розрахунко-

во-касового обслуговування банківських рахунків фізичних осіб в  
АТ «УКРСИББАНК» (зі змінами), які розміщені для ознайомлення на сай-
ті www.my.ukrsibbank.com та на інформаційних стендах у приміщен-
нях установ Банку, та опубліковані в газеті «Урядовий кур’єр» № 105 від  
09.06.2017 р. з усіма наступними змінами та доповненнями, 

Правил (договірних умов) споживчого кредитування позичальників  
АТ «УКРСИББАНК» з можливістю відкриття та розрахунково-касового об-
слуговування карткових (поточних) рахунків (зі змінами), які розміщені 
для ознайомлення на сайті www.my.ukrsibbank.com та на інформаційних 
стендах у приміщеннях установ Банку, та опубліковані в газеті «Урядовий 
кур’єр» № 105 від  09.06.2017 р. з усіма наступними змінами та доповнен-
нями, 

а саме:
1. Змінити у тексті вищенаведених Правил визначення термінів «Продук-

ти» (або «Сервіси») та «OTP» (електронний підпис)», виклавши їх  в наступ-
ній редакції:

««Продукти» (або «Сервіси») — послуги Банку щодо відкриття та веден-
ня поточних, у тому числі карткових, Рахунків та Вкладних рахунків Клієн-
та,  надання та обслуговування Банком кредитів (в тому числі овердрафтів), 
а також інші послуги/набір банківських послуг, що надаються Банком ( в то-
му числі в якості професійного учасника ринків капіталу) Клієнту на підставі 
Договору або іншого договору, укладеного між Сторонами;»

««OTP» — одноразовий пароль, що використовується Клієнтом для під-
твердження дій та підписання електронних документів, в тому числі для 
електронної ідентифікації, у системі UKRSIB online. Для підтвердження дій 
та підписання електронних документів у системі UKRSIB online за наявнос-

ті технічної можливості може також використовуватись цифровий власно-
ручний підпис Клієнта. Сторони домовились, що застосування ОТР є накла-
денням електронного підпису Клієнта на електронний документ. ОТР гене-
рується автоматично і логічно пов’язаний з даними, що потребують підтвер-
дження/підписання за допомогою ОТР, та надсилається Банком на персо-
нальний безпечний номер мобільного телефону Клієнту (шляхом надсилан-
ня інформаційного повідомлення);»

2. Внести зміни до Правил (договірних умов) відкриття та комплексно-
го розрахунково-касового обслуговування банківських рахунків фізичних 
осіб в АТ «УКРСИББАНК» (зі змінами), які розміщені для ознайомлення на 
сайті www.my.ukrsibbank.com та на інформаційних стендах у приміщеннях  
установ Банку, та опубліковані в газеті «Урядовий кур’єр» № 105 від  
09.06.2017 р. . з усіма наступними змінами та доповненнями, а саме:

Викласти п. 1.1.2. в наступній редакції:
«1.1.2. здійснює дистанційне обслуговування Продуктів Клієнта та забез-

печує обмін технологічною та іншою інформацією між Сторонами. Обслуго-
вування в системі UKRSIB online та надання інших послуг здійснюється від-
повідно до Договору та/або інших договорів, укладених Сторонами, в тому 
числі Інструкцій, та вимог законодавства; та/або»

Доповнити п. 2.9.2. наступним абзацом:
«Сторони домовились, що умови даного Договору, зокрема щодо об-

слуговування у системі UKRSIB online, в тому числі, але не виключно що-
до укладення правочинів, інформаційного обміну, підписання правочинів, 
будь-яких документів, повідомлень, підтвердження дій та/або здійснення 
електронної ідентифікації Клієнта за допомогою OTP застосовується також 
до врегулювання правовідносин Сторін на ринках капіталу та є елементом 
відповідних договорів, укладених Банком у якості професійного учасника 
на ринках капіталу.»

3. Внести зміни до Правил (договірних умов) споживчого кредитуван-
ня позичальників АТ «УКРСИББАНК» з можливістю відкриття та розрахун-
ково-касового обслуговування карткових (поточних) рахунків (зі змінами), 
які розміщені для ознайомлення на сайті www.my.ukrsibbank.com та на ін-
формаційних стендах у приміщеннях установ Банку, та опубліковані в газе-
ті «Урядовий кур’єр» № 105 від  09.06.2017 р. з усіма наступними змінами 
та доповненнями, 

а саме:
Викласти п.9.1.1. Розділу ІІ в наступній редакції:
«9.1.1. Для цілей застосування цих Правил Банк за допомогою систе-

ми UKRSIB online здійснює дистанційне обслуговування Продуктів: отри-

мання та управління Продуктами (в тому числі, але не обмежуючись, отри-
мання, або зміни або припинення надання Продукту)  та отримання інфор-
мації щодо Продуктів та операцій Позичальника, в тому числі,  забезпечує 
обмін технологічною та іншою інформацією між Сторонами в частині на-
дання Позичальнику інформації щодо отриманих на умовах цих Правил та 
Кредитного(-их) договору(-ів) кредитів, інших Продуктів, отриманих на під-
ставі відповідних договорів та інформації з питань обслуговування Пози-
чальником кредитів, зазначених у цьому пункті Правил. 

Також система UKRSIB online використовується з метою формування та 
надсилання до Банку або отримання від Банку електронних документів (в 
тому числі, але не обмежуючись, заяв, запитів, розпоряджень, доручень) та 
електронних повідомлень від Банку, обміну з Банком інформацією.

Електронні документи можуть формуватися у системі UKRSIB online з 
урахуванням її технічних можливостей.»

Доповнити п. 9.1.2. Розділу ІІ наступним абзацом:
«Сторони домовились, що умови даного Договору, зокрема щодо об-

слуговування у системі UKRSIB online, в тому числі, але не виключно що-
до укладення правочинів, інформаційного обміну, підписання правочинів, 
будь-яких документів, повідомлень, підтвердження дій та/або здійснення 
електронної ідентифікації Клієнта за допомогою OTP застосовується також 
до врегулювання правовідносин Сторін на ринках капіталу та є елементом 
відповідних договорів, укладених Банком у якості професійного учасника 
на ринках капіталу.»

Викласти п. 9.1.11. Розділу ІІ в наступній редакції:
«9.1.11. Обслуговування Продуктів Банку за допомогою системи UKRSIB 

online передбачає надання Позичальникам Сервісів, в тому числі щодо кре-
дитування, на підставі правочинів, вчинених у вигляді електронних доку-
ментів за допомогою системи UKRSIB online, направлення Позичальником 
до Банку електронних документів та інформаційних запитів щодо проведе-
них операцій, їх обробку Банком та отримання Позичальником інформації 
за Продуктами Банку відповідно до Договору та/або інших договорів, укла-
дених Сторонами.» 

Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в офі-
ційному друкованому виданні, а саме: 23.12.2021 р. Датою початку дії змін 
до Правил є 23.12.2021 р.

Голова Правління АТ «УКРСИББАНК»                            Лоран Дюпуш
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Данські злодюжки сидітимуть у Косові за данськими 
законами 

ДОВІДКА «УК»
Лариса ТИТИКАЛО — ав-

торка книжки «Бессарабія. 
Кулінарна мандрівка», лі-
дерка спільноти Slow Food 
Bessarabia, власниця козино-
го подвір’я «Бринзарня», учас-
ниця гастрономічного марш-
руту «Дорогами вина та смаку 
української Бессарабії».

Канапка як мистецтво
КУЛІНАРНІ ІДЕЇ. Як українські продукти і творчий підхід 
народжують шедеври

Лариса КОНАРЕВА, 
«Урядовий кур’єр»

Кожна господиня перед 
святами замислюєть-

ся, чого б такого цікавень-
кого чи новенького приго-
тувати, чим порадувати 
гостей і близьких. По нат-
хнення запропонувала б 
звернутися до Лариси Ти-
тикало, яка нещодавно ви-
дала книжку «Канапка як 
мистецтво». 

Здавалося б, чим мо-
же здивувати звичний бу-
терброд, який скоріше ря-
тує за браком страв, ніж 
здатен порадувати на 
святковому столі? А ось і 
ні! І це доводить пані Ла-
риса. Тільки треба інак-
ше поглянути на можли-
вості української канап-
ки. Так-так, саме канапки 
і саме української. На від-
міну від італійської брус-
кети, іспанських тапасів 
чи сендвічів. І згадати, що 
саме вона може якнайпов-
ніше презентувати наші 
українські улюблені сма-
ки, національні продукто-
ві хіти і локальні рарите-
ти. Тільки потрібне єди-
не:  відкинути стереотипи 
і залучити творчість. І то-
ді виготовлення канапок 
стане мистецтвом, яке да-
руватиме яскраві емоції 
від поєднання смаків і ко-
льорів.

«Канапка — це не  про-
сто шматок хліба з ковба-
сою, — вважає пані Лари-
са. — Пропоную підійти до 
цієї справи з фантазією, 
додати цікавих складни-
ків і фарб, сміливих поєд-
нань смаків! Це щось ду-
же наше українське: мати 
під рукою кілька кілогра-

мів борошна, шматок сала, 
паштетик, консерви, ма-
риновані огірочки, брин-
зу, соуси, джемики, з де-
сяток різних спецій і пря-
нощів».

У книжці «Канапка як 
мистецтво» Лариса Тити-
кало пропонує рецепти, 
але головна ідея видан-
ня не стільки в тому, щоб 
підказати, скільки пока-
зати можливості канап-
ки і надихнути на кулінар-
ну творчість читачів (в ній 
навіть є чисті сторінки і 
місця для фото ваших ка-
напок). Як зізнається пані 
Лариса, саме це відбулося 
у неї під час першого лок-
дауну торік навесні, коли 
всі вимушені були постій-
но перебувати вдома. 

«Ми з родиною виїхали 
за місто на дачу. І я поча-

ла робити канапки і роз-
міщувати фото в соціаль-
них мережах. Тоді всі роз-
ваги були віртуальними, 
тож фото з канапками всі 
сприймали дуже позитив-
но. Надто що готувала їх 
із продуктів, які завжди є 
вдома», — розповідає. То-
ді народився вислів канап-
ки як мистецтво, а згодом 
ідея про видання книжки. 

У книжці 33 рецепти ка-
напок, хоч під час каран-
тину їх було придумано, 
виготовлено і з’їдено зна-
чно більше. Із салом і па-
штетом, бринзою і сиром, 
рибою і першою зеленню, 
солоних і солодких, при-
правлених різними спеці-
ями і навіть квітами. Але 
фірмовою канапкою па-
ні Лариси можна вважа-
ти шматочок домашнього 
хліба з бессарабською ко-
зиною бринзою і печеним 
червоним перцем. 

У Лариси Титикало осо-
блива любов до бринзи. 
Вона з радістю господарює 
на власній «Бринзарні» 
у Приморському Одесь-
кої області і навіть поча-
ла її сушити, як це роби-
ли в Бессарабії дуже дав-
но і встигли забути рецепт. 
Ця терта сушена бринза 

нагадує італійський  тер-
тий пармезан, і викорис-
товують її так само. Зго-
дом стала додавати до неї 
різні інгредієнти: із кро-
пивою, м’ятою, тим’яном 
вийшли «Аромати бесса-
рабського степу», з чорно-
бривцями, паприкою, на-
гідками і квітками гарбу-
за — «Золото Бессарабії», 
а з лавандою і пелюстками 
троянди — «Бессарабська 
казка».

Таким підходом до ство-
ренням святкових ново-
річних канапок і справ-
ді здивуєш. Можна вико-
ристати складники, які 
нагадають про далеке ди-
тинство чи романтич-
ну юність. Можна у ка-
напках відтворити спога-
ди про подорожі року, що 
минає, чи навпаки — ство-
рити атмосферу бажаних 
вражень і мрій. І це будуть 
шедеври із вашим влас-
ним змістом. «Канапко-
мистецтво стане у пригоді 
кожному, — впевнена па-
ні Лариса, — адже ство-
рювати канапкошедеври 
можна з будь-яких їстів-
них інгредієнтів. Стань-
те архітектором, худож-
ником, дизайнером і вина-
хідником канапок!»

Десертна канапка з козиним сиром і сезонними ягодами, медом і м’ятою — смачно  
і красиво

У Великій Британії відбулося найдорожче 
розлучення

КОРОЛІВСЬКИЙ ШЛЮБ. 
Розлучення правителя Ду-
бая 72-річного шейха Мохам-
меда бін Рашида Аль Махту-
ма й принцеси Хаї бінт аль-
Хуссейн, 47-річної доньки ко-
лишнього короля Йорданії 
Хуссейна, називають найдо-
рожчим в історії британсько-
го судочинства. Лише на сам 
процес розірвання шлюбу бу-
де витрачено понад пів мі-
льярда фунтів, повідомляє 
ВВС. 

Принцеса Хая — наймо-
лодша із шести дружин шей-
ха-мільярдера. Шейх Мохам-
мед, прем’єр-міністр ОАЕ, вва-
жається впливовою фігурою у 
світовому кінному спорті. Йо-
му належить один з найбіль-
ших заводів з розведення чи-
стокровних коней. За судовим 
рішенням, принцеса отримає 
від колишнього чоловіка од-
норазову виплату 251,5 міль-
йона фунтів. А також додатко-
ві суми, щоб покрити витрати 

на утримання багатомільйон-
ної нерухомості поблизу Кен-
сингтонського палацу в Лон-
доні та маєтку у графстві Сур-
рей. Значні кошти було спря-
мовано на охорону колишньої 
дружини шейха, платню гу-
вернантки й няні, утримання 
броньованих авто й домаш-
ніх поні. Рішення британських 
суддів передбачає щорічні ви-
плати по 5,5 мільйона фунтів 
двом дітям принцеси — 14-річ-
ній доньці й 9-річному синові. 

Принцеса Хая втекла з ді-
тьми до Лондона з Дубая 2019 
року. Вона сказала, що боїть-
ся за своє життя після того, як 
дізналася, що шейх Мохам-
мед викрав двох своїх доньок 
принцес Латіфу та Шамсу й 
утримував їх у Дубаї силоміць. 
Шейх погрожував принцесі Хаї 
й після втечі до Британії. Від-
тоді вона витрачає великі суми 
на безпеку і побоюється, що її 
дітей можуть викрасти й ви-
везти до Дубая.

 Данія орендуватиме 
тюремні камери у Косові

КОРИСНА СПІВПРАЦЯ. Республіка Косово погодилася здати в 
оренду уряду Данії 300 тюремних камер, що дасть змогу цій скан-
динавській країні зменшити навантаження на пенітенціарну систе-
му. Щороку протягом п’ятирічного початкового періоду Копенгаген 
перераховуватиме Приштині за цю послугу 15 мільйонів євро й до-
поможе фінансувати зелену енергетику в регіоні.

Орендовані в Косові камери призначено для розміщення засуд-
жених злочинців із країн — не членів ЄС, яких після винесення ви-
року мають депортувати з Данії. Проте до всіх засуджених, які від-
буватимуть тюремний термін в орендованих камерах, застосову-
ватимуть данське законодавство. 

Пенітенціарна система Косова налічує 700—800 вільних місць у 
тюрмах. Щоб формалізувати домовленість про оренду, уряди Рес-
публіки Косово і Данії підписали політичну декларацію про наміри, 
яка буде чинною наступні п’ять років з можливістю її пролонгації. 
Данія орендуватиме камери у в’язниці міста Гілан за 50 кілометрів 
від Приштини. 

«Ця домовленість зменшить завантаженість данських тюрем і 
послабить тиск на персонал і офіцерів, які в них працюють. Вод-
ночас це буде чітким сигналом громадянам третіх країн, засудже-
ним до депортації після скоєння злочину: ваше майбутнє не в Данії, 
тому свій тюремний термін ви тут не відбуватимете», — заявив мі-
ністр юстиції Данії Нік Геккеруп.

Це рішення зазнало критики в обох країнах. Активісти вважа-
ють, що Данія не має відсилати небажаних іноземних ув’язнених 
до інших країн, далеко від близьких і рідних. «Ми зробили все мож-
ливе, щоб дотриматися необхідних правил і вимог. У Косові до 
ув’язнених застосовуватимуть ті самі норми, які і в тюрмах Данії, 
вони матимуть години побачень», — запевнив Нік Геккеруп.
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