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КУРси ВалЮт/БаНКІВсЬКІ МЕтали  встановлені Національним банком України на 26 листопада 2015 року
USD 2377.1646 EUR 2516.4664 RUB 3.6304 / AU 253881.18 AG 3344.67 PT 199681.83 PD 127653.74

за 100 доларів США за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій

За бережливе ставлення ліс віддячить сторицею 

3 7

Яким буде завтра 
українських лісів

ЦИТАТА ДНЯ

АРСЕНІЙ ЯЦЕНЮК:

За океаном 
тримають слово 

ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ. Президент США Барак Обама під-
писав схвалений Конгресом доопрацьований бюджет США на 
2016 рік на потреби національної оборони. Документ передба-
чає надання допомоги Україні обсягом 300 мільйонів доларів. 
Із загальної суми 50 мільйонів доларів може бути використано 
для надання Україні оборонних озброєнь.

«Схвалюємо важливе рішення, що підкреслює єдність пози-
ції Адміністрації та Конгресу США у питанні підтримки Україн-
ської держави в протистоянні російській воєнній агресії, що три-
ває», — цитує УНІАН текст заяви посольства України у США.

А Президент Петро Порошенко на своїй сторінці у Твіттері 
назвав це рішення Сполучених Штатів Америки прикладом від-
даності підтримці боротьби нашого народу за суверенітет і те-
риторіальну цілісність країни: «Дякую Президентові Обамі за 
потужну військову допомогу Україні! Це приклад партнерської 
солідарності та підтримки». 

ЦИФРА ДНЯ

200 млн грн   
прибутку отримала НАК «Нафтогаз 

України» за 9 місяців року порівняно 
зі збитком 42,2 млрд грн за торішній 

аналогічний період 

«Ми просимо 
дати змогу уряду 

провести приватизацію 
ключових об’єктів так 
само, як було проведено 

приватизацію 
«Криворіжсталі».

ДРУКовАНі ЗМі ДЕ-ЮРЕ

Роздержавлення 
преси розпочнеться 
з січня 2016 року. 
Плани, побажання 
і застереження

Як зміниться процедура 
реєстрації малюків, які 
з’явилися на світ у Криму 
й на Донбасі, з ухваленням 
змін до законодавства

Прем’єр-міністр про необхідність 
ухвалення парламентом змін 
до приватизаційного законодавства 

оБЕРЕЖНо: РЕФоРМА. Експерти висловили зауваження 
щодо концепції розвитку галузі

Березань-пограбування
вАРвАРСТво. Чорні археологи хазяйнують на давньому острові за потурання правоохоронців

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

Коли влітку цього року архе-
ологи прийшли на острів Бе-

резань, давню Борисфеніду, де 
вони сантиметр за сантиметром 
розкопують давньогрецьке посе-
лення, то побачили замість дав-

но знайомих місць… пейзаж, як 
на Місяці. Вся територія острова 
в ямах, вибоїнах, підкопах. На-
че після бомбардування. Вияв-
ляється, тут відбувалася своя ві-
йна. Острів фактично захопили  
чорні археологи. Вони  завжди 
тут злодійкували. Але таких гло-
бальних руйнувань не залишали.

Тим часом науковці були впев-
нені, що війна на сході країни 
призупинить дії копачів-грабіж-
ників. Вийшло навпаки. І це по-
при те, що Березань — у при-
кордонній зоні.

— Щороку прикордонники 
скаржилися на брак то бензину, 
то катерів, знаходили інші при-

чини, щоб відхреститися від спо-
стережень за островом, — розпо-
відає заступник керівника екс-
педиції на Березані старший ви-
кладач Миколаївського націо-
нального університету ім. В. Су-
хомлинського Олександр Смир-
нов. — Однак торік заставу поси-
лили. І бензин, і швидкісні кате-

ри з’явилися. Влітку навіть про-
водили паспортний контроль на 
острові. А в міжсезоння прикор-
донники освоїли для себе новий 
бізнес. Без будь-якого паспорт-
ного контролю за їхнього повного 
потурання на Березані по-
стійно перебували групи 
грабіжників по 30—40 осіб.
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реклама. оголошення

У провадженні Голованівського районного суду Кіровоградської об-
ласті, смт Голованівськ, знаходиться цивільна справа № 386/1197/15-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«Приватбанк» до Форостяного Сергія Миколайовича про стягнення
кредитної заборгованості.

Судовий розгляд справи призначено на 14 грудня 2015 року о 10
год. 00 хв. у Голованівському районному суді за адресою: смт Голова-
нівськ, вул. Леніна, 18.

Суд викликає Форостяного Сергія Миколайовича у судове засідання
як відповідача.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки відповідача до суду та не-
повідомлення про причини неявки справа буде розглянута за наявними
у справі доказами з постановленням заочного рішення.

Суддя Бутенко О.Ф.

Житомирський районний суд Житомирської області викликає Щеглова Антона Мико-
лайовича в судове засідання, що відбудеться о 9 годині 00 хвилин 4 грудня 2015 року за
адресою: м. Житомир, вул. Щорса, 92, каб. 16, як відповідача по цивільній справі 
№ 278/2128/15-ц за позовом ТОВ «УніКредит Лізинг» про стягнення заборгованості.

В призначений для слухання справи день і час ви масте право з’явитись для прийняття
участі у судовому засіданні.

Готуватись до слухання справи (знайомитись з матеріалами справи, знімати копії, за-
являти клопотання про забезпечення доказів (виклик свідків, витребування письмових до-
казів) тощо, у випадку прийняття у ній участі, прошу завчасно, до дати визначеної для
слухання справи.

Крім того, повідомляю, що в судове засідання ви повинні надати всі оригінали доку-
ментів, якими обґрунтовуєте свої заперечення проти вимог, або копії цих документів, заві-
рених у встановленому законом порядку у випадку невизнання заявленого позову.

У разі вашого неприбуття в судове засідання суд розгляне дану справу у вашу відсутність
за наявними в матеріалах справи доказами. Для входу в приміщення суду ви повинні мати
при собі паспорт або інший документ, що підтверджує особистість.

Суддя Є.О. Грубіян

Бердянським міськрайонним судом Запорізької області викликається до
суду:

- Коржуков Михайло Ігорович (останнє відоме місце проживання: 86200,
Донецька обл., м. Шахтарськ, вул. Суворова, буд. 54, кв. 43) на 13 годин 00
хвилин 10.12.2015 р. для участі у розгляді справи № 310/9034/15-ц по суті за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Гуляєв Олександр Володимирович (останнє відоме місце проживання:
86200, Донецька обл., м. Шахтарськ, м-н. 7, буд. 2, кв. 56) на 13 годин 10
хвилин 10.12.2015 р. для участі у розгляді справи № 310/8827/15-ц по суті
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Рудов Ігор Борисович (останнє відоме місце проживання: 86200, До-
нецька обл., м. Шахтарськ, вул. О. Кошового, буд. 55) на 13 годин 20 хвилин
10.12.2015 р. для участі у розгляді справи № 310/8831/15-ц по суті за позо-
вом ПАТ КБ «ПриватБанк».

Cуддя Полянчук Б. І.

Бериславський районний суд Херсонської області викликає 
відповідача Ліннік Анну Володимирівну, останнє місце реєстрації: Херсон-
ська область, м. Берислав, вул. Шевченка, 124, та Магдача Руслана Васи-
льовича, останнє місце реєстрації: Херсонська область, м. Берислав, вул.
Леніна, 248, кв. 7, у судове засідання по цивільній справі за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства комерційний банк «Приват банк» до Ліннік
Анни Володимирівни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Бериславського ра йонного
суду Херсонської області за адресою: м. Берислав, вул. Леніна, 249, каб.
№9, 01.12.2015 року о 08.00 год.

У разі неявки відповідача в судове засідання справа буде розглядатися
за його відсутності за наявними в ній доказами.

Крім того, суд роз’яснює відповідачу обов’язок повідомити про причини
неявки в судове засідання.

Суддя В. С. Миргород

Бориспільський міськрайсуд Київської області повідомляє, що 
4 грудня 2015 року о 14.00 годині відбудеться розгляд справи 
№ 359/3911/15-ц, провадження № 2/359/1469/2015 за позовом заступника про-
курора Київської області в інтересах держави в особі Міністерства інфраструк-
тури України, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» до Бориспільської
районної державної адміністрації, Шепелевої Галини Михайлівни, третя особа:
Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі про визнання незакон-
ним та скасування розпорядження, визнання недійсним державного акта на
землю, зобов’язання вчинити певні дії та витребування майна. Відповідачу Ше-
пелевій Галині Михайлівні необхідно з’явитись в призначений час до Бориспіль-
ського міськрайсуду Київської області за адресою: Київська область, м.
Бориспіль, вул. Київський шлях, 72, зал с/з №10. У випадку неявки відповідача,
від якого не надійшло заяви про розгляд справи за його відсутності або якщо по-
відомлені ним причини неявки будуть визнані судом неповажними, у справі буде
ухвалено заочне рішення.

Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області повідомляє, що
в приміщенні суду за адресою: м. Калуш Івано-Франківської області, вул.
Молодіжна, 10, 18 грудня 2015 р. о 09.30 год. відбудеться розгляд цивільної
справи за позовом Трауд Інни Володимирівни до Вишинського Ігоря Воло-
димировича про зміну розміру аліментів та позбавлення батьківських прав.

На судове засідання як відповідача викликають Вишинського Ігоря Во-
лодимировича, 24.03.1976 року народження, жителя: 
м. Чернівці, вул. Південно-Кільцева обл.

Відповідачу пропонують надати всі наявні докази по зазначеній справі.
Явка в судове засідання відповідача обов’язкова. Про причини неявки від-
повідач зобов’язаний повідомити суд. У разі неявки відповідача на судове
засідання без поважних причин справу буде розглянуто в його відсутності.

Суддя О. М. Мигович

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає відповідачів
за позовом ПАТ «Дельта Банк» про стягнення заборгованості за кредитним
договором:

– Ярового Богдана Валерійовича, 10.10.1981 р.н., розгляд справи 
№ 409/2440/15-ц відбудеться 02.12.2015 р. о 13.00 год.;

– Рудякову Ніну Леонідівну, 09.07.1964 р.н., розгляд справи 
№ 409/2432/15-ц відбудеться 02.12.2015 р. об 11.00 год.;

– Сірченко Олександра Олександровича, 06.09.1983 р.н., розгляд справи
№ 409/2467/15-ц відбудеться 02.12.2015 р. о 10.00 год.;

– Якимову Катерину Віталіївну, 02.01.1986 р.н., розгляд справи 
№ 409/2500/15-ц відбудеться 02.12.2015 р. о 14.00 год.;

– Герасімову Тетяну Вікторівну, 29.01.1969 р.н., розгляд справи 
№ 409/2487/15-ц відбудеться 02.12.2015 р. о 09. год. 30 хв.;

– Мендограло Віктора Миколайовича, 24.09.1979 р.н., розгляд справи 
№ 409/2497/15-ц відбудеться 02.12.2015 р. о 14 год. 30 хв.;

– Горбачову Світлану Миколаївну, 18.08.1982 р.н., розгляд справи 
№ 409/2492/15-ц відбудеться 02.12.2015 р. о 15.00 год.

Адреса суду: 92200, Луганська область, смт Білокуракине, пл. Горького,
2, тел. 2-27-92.

Із опублікуванням цього оголошення відповідачі вважаються належним
чином повідомленими про час, день та місце проведення судового засі-
дання.

Суддя В. Г. Скворцова

Троїцьким районним судом Луганської області викликаються до суду:
- Сапронов Костянтин Костянтинович (останнє відоме місце проживання: 91000, Лу-

ганська обл., м. Луганськ, кв. Комарова, буд. 19, кв. 21) на 16 годин 10 хвилин 03.12.2015
р. для участі у розгляді справи № 433/2427/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк».

- Гончарова Тетяна Миколаївна (останнє відоме місце проживання: 91054, Луганська
обл., м. Луганськ, вул. Суходільська, буд. 10-а, кв. 62) на 16 годин 20 хвилин 03.12.2015
р. для участі у розгляді справи № 433/2429/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк».

- Майборода Павло Володимирович (останнє відоме місце проживання: 91000, Лу-
ганська обл., м. Луганськ, вул. Ватутіна, буд. 75, кв. 87) на 15 годин 10 хвилин 03.12.2015
р. для участі у розгляді справи № 433/2248/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк».

- Левашова Олена Ігорівна (останнє відоме місце проживання: 91000, Луганська обл.,
м. Луганськ, кв. Ватутіна, буд. 36, кв. 302) на 15 годин 50 хвилин 03.12.2015 р. для участі
у розгляді справи № 433/2182/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Піняєв Василь Аркадійович (останнє відоме місце проживання: 91000, Луганська
обл., м. Луганськ, вул. 40 Років Перемоги, буд. 21, кв. 2) на 14 годин 40 хвилин 03.12.2015
р. для участі у розгляді справи № 433/2141/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк».

- Кравченко Наталія Вікторівна (останнє відоме місце проживання: 91000, Луганська
обл., м. Луганськ, вул. 1-а Висока, буд. 6а) на 14 годин 10 хвилин 03.12.2015 р. для участі
у розгляді справи № 433/2492/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

Cуддя Н.В. Крівоклякіна

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (м. Костянтинівка, пр. Ломоно-
сова,157, корп. 2, каб. 24, суддя О. О. Наумик) викликає в судові засідання, які відбудуться

02 грудня 2015 року у справі за позовом Публічного акціонерного товариства «ДТЕК До-
нецькобленерго» про стягнення заборгованості, як відповідача:

Долгова Олександра Васильовича, останнє місце проживання: 84700, м. Дебальцеве, вул.
Щербини, 18, о 08-30 год.;

Коваленко Наталію Анатоліївну, Кленова Володимира Олексійовича, останнє місце прожи-
вання: м. Дебальцеве, вул. Сосюри, 23/33, о 09-00 год.;

03 грудня 2015 року о 08-30 годині як відповідача по справі за позовом Чуйко Владислава
Олександровича про розірвання шлюбу -  Чуйко Гулчехри Нігматівну, 24.03.1971 р.н, останнє
місце проживання: Донецька область, м. Макіївка, вул. Садова,13;

03 грудня 2015 року о 09-00 годині як відповідача по справі за позовом Карабчевського
Павла Валерійовича про розірвання шлюбу - Карабчевську Яну Миколаївну, останнє місце про-
живанні: 86100, Донецька область, м, Макіївка, вул. Піщана, 58;

03 грудня 2015 року о 13-00 год. у справі за позовом Корбашової Ірини Іванівни до Управ-
ління праці та соціальною захисту населення Центрально-Міської районної адміністрації Макі-
ївської міської ради про визнання дій неправомірними, зобов’язання вчинити певні дії, позивача
Корбашову Ірину Іванівну, яка мешкає за адресою: 86157, м. Макіївка, вул. Леніна, 50/33 кв. І,

відповідача: Управління праці та соціального захисту населення Центрально-Міської рай-
онної адміністрації Макіївської міської ради, юридична адреса: 86133, м. Макіївка, вул. Леніна,
19.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази на їх підтвер-
дження.

У разі неявки відповідачів у судове засідання справа, згідно з вимогами ЦПК України, може
бути розглянута за іх відсутності. 

Сватівський райсуд Луганської обл. (м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги,
34) викликає відповідача Алхімову Ірину Валентинівну (справа 
№ 426/4858/15-ц) 01.12.2015 р. о 09.00 год. за позовом КС «Компаньйон»
про стягнення кредиту.

Суддя А. С. Река

Судновий білет
на судно «Прогрес-4» 1981р. побудови під бортовим номером 

УПГ-40-69, власник Кременчуцька міська санепідстанція, 
вважати недійсним.

Загублене реєстраційне свідоцтво 
на мале судно для плавання «Крим» № УПБ-4084 

на ім’я Скиби Віктора Борисовича
вважати недійсним.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (м.Костянтинівка,
пр. Ломоносова, 157, корп. 2, каб. 25, суддя А. В. Орчелота) викликає в судове
засідання у справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Дельта
Банк» про стягнення заборгованості як відповідачів:

- Невенченко Дмитра Вікторовича, Невенченко Тетяну Олександрівну ос-
таннє місце проживання яких: 86157, Донецька обл., м. Макіївка, вул. Леніна,
б. 59/9; судове засідання призначено на 03 грудня 2015 року о 09-45 год.

- Коваленко Ганну Ігорівну, Коваленко Світлану Іванівну, Коваленка Ігоря
Григоровича, останнє місце проживання: 86104, Донецька обл., м. Макіївка,
вул. Черепахових, б. 151/10; судове засідання призначено на 3 грудня 2015
року 09-15 год.

- Сагайдак Сергія Олексійовича, останнє місце проживання: 86157, До-
нецька обл., м. Макіївка, вул. м-н Комсомольский, б. 15/33; судове засідання
призначено на 3 грудня 2015 року о 09-30 год. 

- Сагайдак Ірину Іванівну, останнє місце проживання: 86157, Донецька обл.,
м. Макіївка, вул. м-н Комсомольский, б. 15/33. Судове засідання призначено
на 03 грудня 2015 року о 09-30 год. 

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. У разі неявки відповідачів у судове засідання справа, згідно з вимогам
ЦПК України, може бути розглянута за їх відсутності.

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію 
ПАТ «ПРОФІН БАНК» оголошує відкриті торги (аукціон) з продажу активів шляхом 

відступлення прав вимоги за кредитами іншим фінансовим установам, 
який проводитиметься на електронному торговому майданчику 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКГ МОНІТОРИНГ» 
(скорочене офіційне найменування – ТОВ «АУКЦІОН.ЮА») (https://www.aukzion.com.ua), 

опис лотів розміщено на сайті Організатора та сайті 
ПАТ «ПРОФІН БАНК» - http://www.profinbank.com/

Лот № 2975 Право вимоги за кредитними договорами, укладеними з юридичними осо-
бами із забезпеченням, у кількості 3 шт. – поч. ціна продажу (без ПДВ) 12 862 916,76 грн.,
гар. внесок 1 286 291,68 грн.;

Лот № 2976 Право вимоги за кредитними договорами, укладеними з фізичними осо-
бами  із забезпеченням, у кількості 149 шт. – поч. ціна продажу (без ПДВ) 592 943,49 грн.,
гар. внесок 59 294,35 грн.;

Лоти № 2975-2976 виставляються до продажу на перші торги.
Місцезнаходження об’єктів продажу: м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 40у.
Ознайомитись з активами, що пропонуються до продажу на аукціоні, можна з 09.00 до

18.00 год. за їх місцезнаходженням після реєстрації учасника відкритих торгів (аукціону),
сплати гарантійного внеску та укладення договору про конфіденційність, попередньо за-
телефонувавши за номером (067) 233 87 83.

Умови продажу:
1. Учасниками відкритих торгів (аукціону) можуть бути юридичні особи (фінансові ус-

танови – банки або небанківські фінансові установи, крім кредитних спілок).
2. Аукціонні торги відбудуться за наявності двох учасників.
3. Відкриті торги (аукціон) проводяться відповідно до Правил проведення відкритих

торгів (аукціону) та Умов проведення відкритих торгів (аукціону), розміщених на сайті Ор-
ганізатора. Переможець аукціону зобов’язаний сплатити Організатору винагороду за про-
ведення аукціону, згідно з підписаним договором з Організатором.

4. Переможець відкритих торгів (аукціону) на підставі протоколу про проведення аук-
ціону укладає договори відступлення прав вимоги за кредитним договором та договорами
забезпечення виконання зобов’язань. Усі витрати, пов’язані з підписанням цих договорів,
покладаються на покупця - переможця аукціону

5. Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України.
6. Крок аукціону – 1% від початкової ціни продажу за окремим лотом.
7. Розмір реєстраційного внеску – 500 грн. 00 коп., по кожному лоту окремо.
8. Розмір гарантійного внеску – 10% від початкової ціни.
Реєстраційні та гарантійні внески учасниками аукціону вносяться на поточний рахунок

ТОВ «АУКЦІОН.ЮА», код ЄДРПОУ 38811542, п/р 26004520594400 у в АТ «УкрСиббанк»,
МФО 351005.

9. Прийом заяв на участь в аукціоні буде проводитись на веб-сайті ТОВ «АУКЦІОН.ЮА»
(www.aukzion.com.ua), починаючи з 27.11.2015 року.

Кінцевий строк прийому заяв на участь у відкритих торгах (аукціоні), оплата реєстра-
ційного внеску – 03.12.2015 року о 17 год. 00 хв. Оплата гарантійного внеску до 17:00 год.
09.12.2015 року.

Подача електронних заявок на аукціон учасниками, які пройшли кваліфікаційний відбір
на сайті Організатора, з 09.30 год. до 10.00 год. 11.12.2015 року.

Час проведення аукціону: з 10 год. 30 хв. до 11 год. 00 хв. 11.12.2015 року.
Місце проведення відкритих торгів (аукціону) у формі електронних торгів:

www.aukzion.com.ua.
Прийом заяв на участь у відкритих торгах (аукціоні) /реєстрація учасників/ буде про-

водитись на веб-сайті ТОВ «АУКЦІОН.ЮА» (www.aukzion.com.ua).
Організатор відкритих торгів (аукціону): ТОВ «АУКЦІОН.ЮА», 01042, м. Київ, вул. Вітряні

Гори, 21/7 (літера А), тел. (044) 392-19-73, (098) 297-39-45, працює щоденно, крім вихід-
них, з 09.00 до 18.00.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове
засідання як відповідача Сахарову Ольгу Михайлівну по цивільній справі 
№ 409/2109/15-ц за позовом Сахарова Віктора Миколайовича до Сахарової
Ольги Михайлівни про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 30.11.2015 року (резервна дата 04.12.2015
року) о 14 годині 00 хвилин у залі Білокуракинського районного суду Лу-
ганської області за адресою: 92200, Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Горького, буд. 2.

У разі неявки суд розглядатиме справу без участі відповідача на підставі
ст. 224 ЦПК України.

Суддя Полєно B. C.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає Дермі-
льова Володимира Івановича як відповідача в судове засідання по цивіль-
ній справі № 2/409/2012/15-ц за позовом ПАТ «ВіЕйБі Банк» про стягнення
заборгованості за кредитним договором, що відбудеться 01.02.2016 року
о 10 год. 20 хв. у приміщенні суду за адресою: 92200, Луганська область,
смт Білокуракине, пл. Горького, 2, тел. 2-27-92.

Із опублікуванням оголошення відповідач вважається належним чином
повідомленим про час, день та місце проведення судового засідання.

У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі 
ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. В. Тімінський

В провадженні Бердянського міськрайонного суду знаходиться цивільна
справа № 310/9315/15-ц за позовом Публічного акціонерного товариства ко-
мерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Голубчикова Сергія Євгеновича про стяг-
нення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 14.12.2015 р. о 09 годині 20 хвилин в при-
міщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька область,
м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 406, суддя Троценко Т. А., тел. (код
06153) 3-55-31.

Суд викликає Голубчикова Сергія Євгеновича як відповідача.
Явка відповідача до суду є обов’язковою. В разі неявки відповідача справа

буде розглянута за наявними матеріалами.

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області викликає Чепіжного Андрія
Сергійовича, 04.11.1976 р.н. (останнє відоме місце проживання: м. Полтава, вул.
Пушкіна, 44, кв. 7) як відповідача по цивільній справі №539/3752/15-ц за позовом
Територіальної громади в особі Лубенської міської ради до Чепіжного Андрія Сер-
гійовича про розірвання договору купівлі-продажу та вчинення певних дій.

Судове засідання відбудеться 30.11.2015 року о 13.00 год. у приміщенні Лу-
бенського міськрайонного суду Полтавської області за адресою: Полтавська об-
ласть, м. Лубни, вул. Монастирська, 17.

Ваша явка до суду обов’язкова. В разі неявки справу буде розглянуто за вашої
відсутності.

Суддя В. В. Яценко

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100, м. Слов’янськ,
вул. Добровольського, буд. 2) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Кре-
добанк» до Артеменко Людмили Василівни про стягнення заборгованості. Від-
повідач у справі Артеменко Людмила Василівна, останнє відоме місце
проживання: Донецька область, м. Горлівка, вул. П.Куріна, буд. 13, кв. 10, ви-
кликається на 30 листопада 2015 року о 08 годині 30 хвилин до суду, для участі
у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази.
У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Чемодурова Н. О.

Солонянський районний суд Дніпропетровської області повідомляє, що 2 грудня
2015 року об 11 годині 30 хвилин у приміщенні суду (вул. Строменка, 1А, смт Солоне,
Дніпропетровська область) відбудеться судове засідання по цивільній справі
№192/1662/15-ц, провадження 2/192/587/15 за позовом Левицької Олени Олексан-
дрівни до Левицького Олексія про розірвання шлюбу.

У судове засідання, відповідно до ч. 3 ст. 122 ЦПК України, викликається відповідач
Левицький Олексій, 24 лютого 1986 року народження, можливим місцем проживання
якого є: с. Башмачка, вул. Осипенко, буд. 43 Солонянського району Дніпропетров-
ської області. У разі неявки в судове засідання відповідача Левицького Олексія та не-
виконання обов’язку повідомити суд про причини своєї неявки, справу буде
розглянуто за його відсутності та ухвалено рішення суду.

Суддя Н. О. Щербина

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500 м. Арте-
мівськ, вул. Артема, 5, каб. 307) розглядає цивільні справи за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк»

до Козлітіна Валерія Васильовича про стягнення заборгованості. Відпо-
відач по справі Козлітін В. В. (місце проживання: Донецька обл., м. Юноко-
мунарівськ, вул. Лядова, 61-Г) викликається на 02.12.2015 року на 10-00
год до суду, для участі у розгляді справи по суті.

до Бурляєва Олександра Миколайовича про стягнення заборгованості.
Відповідач по справі Бурляєв О. М. (місце проживання: Донецька обл., 
м. Жданівка, вул. Леніна, 36) викликається на 02.12.2015 року на 10-20 год
до суду, для участі у розгляді справи по суті.

до Дроздова Миколи Юрійовича про стягнення заборгованості. Відпові-
дач по справі Дроздов М. Ю. (місце проживання: Донецька обл., м. Єнакієве,
вул. Вільямса, 44/74) викликається на 02.12.2015 року на 10-З0 год. до суду,
для участі у розгляді справи по суті.

до Лашко Георгія Сергійовича про стягнення заборгованості. Відповідач
по справі Лашко Г. С. (місце проживання: Донецька обл., м. Єнакієве, с. Пет-
рівське, 39) викликається на 02.12.2015 року на 10- 50 год. до суду, кабінет
№ 307, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. У випадку неприбуття відповідача він повинен повідомити суд про при-
чину неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність. 

Суддя Л. В. Шевченко

Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя Донецької об-
ласті (87505, м. Маріуполь, пр. Перемоги, 6, каб. № 218) розглядає
цивільні справи за позовом Публічного акціонерного товариства
«ДТЕК Донецькобленерго» до Долгого Сергія Васильовича про стяг-
нення заборгованості за спожиту електричну енергію. Відповідач
Долгий С. В., останнє відоме місце реєстрації: пров. Сєдова, буд.17
м. Маріуполь,  Донецької обл., викликається для участі у розгляді
справи по суті на 02.12. 2015 р. о 09-30 год. та на 08.12. 2015 року
о 10-30 год. 

до Семикіної Ольги Володимирівни про стягнення заборгова-
ності за спожиту електричну енергію. Відповідач Семикіна О. В., останнє
відоме місце реєстрації: вул. Лютнева, буд. 44, кв. 124 в м. Маріуполі
Донецької обл., викликається для участі у розгляді справи по суті на
02.12.2015 року о 09-40 год. та на 08.12.2015 р. об 11-00 год.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову
та докази.

У випадку неприбуття, відповідачі повинні повідомити суд про
причини неявки, інакше справа буде розглянута у їхню відсутність
на підставі документів, які є в матеріалах справи.

Суддя Мельник І. Г

Селидівський міський суд Донецької області (85400, 
м. Селидове, вул. Пушкіна, 4) розглядає цивільну справу за
позовом ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» до ТОВ «Джерело
2006», ТОВ «Енерджі Стар» та Щербаня Артема Володими-
ровича про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором. Останнє місце мешкання відповідача Щербаня A. B.
за адресою: м. Донецьк, вул. Пушкіна, б. 29, кв. 35, ТОВ
«Джерело 2006» та ТОВ «Енерджі Стар» знаходяться за ад-
ресою: м. Донецьк, пл. Конституції, 1, які викликаються на
01.12.2015 р. о 14.00 год. до суду для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідачів до суду,
вони повинні повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у їх відсутність. З опублікуванням
оголошення про виклик, відповідачі вважаються повідомле-
ними про дату, час і місце розгляду справи і у разі неявки до
суду справа може бути розглянута за їх відсутності. 

Суддя Владимирська І. М.

Білозерський районний суд Херсонської
області повідомляє, що 02.12.2015р. о 09
год. 00 хв. суддя Коваленко А. В. буде роз-
глядати цивільну справу за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства комерційний
банк «ПриватБанк» до Сікана Ігоря Івановича
про стягнена заборгованості. Сікан Ігор Іва-
нович викликається в судове засідання як
відповідач. У разі неявки відповідача в су-
дове засідання справа буде розглянута за
його відсутності за наявними в ній доказами.
Крім того, суд роз’яснює відповідачу його
обов’язок повідомити про причини неявки в
судове засідання. Адреса суду: Херсонська
обл., смт Бiлозерка, вул. Р. Вдовиченка, 97.
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Южноукраїнський міський суд Миколаївської об-
ласті викликає в судове засідання на 07.12.2015 р. о
10.00 год. за адресою: Миколаївська область, м.
Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3-А, до судді
Савіна О.І. відповідача Глущенка Івана Васильовича
у цивільній справі № 486/1601/15-ц за позовною за-
явою КП «Теплопостачання та водоканалізаційне
господарство» до Глущенка Івана Васильовича про
стягнення заборгованості за оплату житлово-кому-
нальних послуг.

В разі неявки відповідача, справу буде розглянуто
без його участі за наявними в ній доказами.

Суддя О. І. Савін

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області ви-
кликає як відповідача Попова Олексія В’ячеславовича (ос-
таннє відоме місце проживання: м. Луганськ, вул. 2-га
Червонопрапорна, 49 «Б», кв. 44) по цивільній справі за
позовом Попової Ольги Олександрівни до Попова Олексія
В’ячеславовича про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 21 грудня 2015 року о 13
годині 15 хвилин у приміщенні Лубенського міськрайон-
ного суду Полтавської області за адресою: м. Лубни, вул.
Монастирська, 17 Полтавської області.

Ваша явка до суду обов’язкова. В разі неявки справу
буде розглянуто за вашої відсутності.

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини
неявки в судове засідання.

Суддя С. В. Гудков

Тернопільський міськрайонний суд повідомляє,
що 3 грудня 2015 року о 09 год. 00 хв. відбудеться
розгляд справи про розірвання шлюбу за позовом
Котвіцької Ольги Миколаївни до Котвіцького Євгена
Ростиславовича, останнє відоме зареєстроване
місце проживання якого: вул. Живова, 2, кв. 54, м.
Тернопіль.

Вищевказаним особам слід з’явитися в судове за-
сідання на зазначене число в приміщення Тернопіль-
ського міськрайонного суду за адресою: м.
Тернопіль, вул. Котляревського, 34.

Суддя Грицай К. М.

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача в судове засідання Рибянця
Сергія Олександровича по справі № 433/2235/15-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства
«Банк ФОРУМ» до Рибянця Сергія Олександровича
про дострокове стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Засідання відбудеться 7 грудня 2015 року о 14
год. 30 хв. за адресою: Луганська область, смт Тро-
їцьке, вул. 1-го Травня, 5а.

У разі неявки, суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України. 

Суддя Крівоклякіна Н. В.

Білокуракинський районний суд Луганської області ви-
кликає Сіабандову Таврат Рашидівну: с. Новофедорівка,
вул. Молодіжна, 3 Лутугинского району Луганської обл.,
як відповідача в судове засідання по цивільній справі 
№ 2/409/2166/15-ц за позовом ПАТ «Банк Форум» про
стягнення заборгованості за кредитним договором, що
відбудеться 26.01.2016 року о 9 год. 40 хв. у приміщенні
суду за адресою: 92200, Луганська область, смт Білокура-
кине, пл. Горького, 2, тел. 2-27-92.

Із опублікуванням оголошення відповідач вважається
належним чином повідомленим про час, день та місце про-
ведення судового засідання.

У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої участі
на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. В. Тімінський

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача в судове засідання Смірнову
Оксану Віталіївну по справі № 433/2130/15-ц за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Банк
ФОРУМ» до Смірнової Оксани Віталіївни про стяг-
нення заборгованості.

Засідання відбудеться 7 грудня 2015 року о 14
год. 40 хв. за адресою: Луганська область, смт Тро-
їцьке, вул. 1-го Травня, 5а.

У разі неявки, суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Крівоклякіна Н. В.

Ізюмський міськрайонний суд Харківської області викли-
кає відповідача Рильцову Олену Миколаївну, яка мешкає за
адресою: Харківська область, м. Ізюм, вул. Курортна, буд.
19, кв. 4, по справі № 623/4947/15-ц, 2/623/1283/2015 року
за позовом Публічного акціонерного товариства комерцій-
ний банк «Приват Банк» до Рильцової Олени Миколаївни
про стягнення заборгованості в судове засідання, яке відбу-
деться 14 грудня 2015 року о 10 годині 00 хвилин.

Явка відповідача Рильцової Олени Миколаївни обов’яз-
кова.

У разі неявки справу буде розглянуто за вашої відсутності
відповідно до ст. 169 ч. 4 ЦПК України.

Адреса суду: 64309, Харківська область, м. Ізюм, вул. Со-
борна, 52.

Суддя Т. Д. Бєссонова

В провадженні судді Бердянського міськрайонного
суду Петягіна В.В. знаходиться цивільна справа за позо-
вом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінан-
сова компанія «Довіра тa Гарантія» про стягнення
заборгованості: №310/10347/15-ц до Литвинова Олега
Миколайовича.

Розгляд справи призначено на 01.12.2015 року о 15
год. 30 хв. у приміщенні Бердянського міськрайонного
суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул.
Комунарів, 64, каб. 502, суддя Петягін В.В., тел. 3-63-75.
Суд викликає як відповідача Литвинова Олега Мико-
лайовича. У разі неявки відповідача, справа буде розгля-
нутa за наявними в ній матеріалами.

Суддя В. В. Петягін

В приміщенні Чаплинського районного суду
Херсонської області (смт Чаплинка, вул. Космонав-
тів, 23, кабінет №11) 1 грудня 2015 року о 13 годині
00 хвилин відбудеться судове засідання по цивільній
справі за позовом Лунько Тетяни Анатоліївни до Єв-
сеєва Вячеслава Сергійовича, Євсеєва Андрія Сергі-
йовича, зацікавлена особа: Управління ДМС у
Херсонській області, про усунення перешкод в ко-
ристуванні квартирою.

В разі неявки відповідачів справу буде розглянуто
у їхню відсутність.

Голова суду В. А. Томашевський

4 грудня 2015 року об 11.00 год. у приміщенні Фран-
ківського районного суду м. Львова (м. Львів, вул. Героїв
Крут, 1-В, каб. №305) відбудеться розгляд цивільної
справи за позовом КЗ ЛОР «Львівський геріатричний
пансіонат» до Наволовського Ростислава Романовича
про стягнення заборгованості.

У зв’язку з цим відповідач Наволовський Ростислав
Романович викликається в судове засідання на 4 грудня
2015 року об 11.00 год.

У випадку неявки відповідача в судове засідання на
вказаний судом час, згідно з ч. 4 ст. 169 ЦПК України,
справа буде розглянута за його відсутності на підставі
наявних у ній доказів.

Суддя С. М. Дзеньдзюра

Хижняк Микола Миколайович, 17 грудня 1962 р.н., ос-
тання відома адреса проживання: Київська обл., 
м. Бровари, вул. Черняховського, буд. 19, кв. 2, виклика-
ється до Броварського міськрайонного суду Київської об-
ласті як відповідач по цивільній справі № 361/6352/2015-ц
за позовом ТОВ «Авто Просто» до Тарнавського І.І., Козак
Л.І., Хижняка М.М. про стягнення заборгованості.

Судовий розгляд справи відбудеться 1 грудня 2015
року о 14 год. 30 хв. Явка до суду обов’язкова. Адреса
суду: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Грушев-
ського, 2, кабінет (зал судових засідань) № 217.

Суддя В. О. Василишин

Білокуракинський районний суд Луганської області викли-
кає відповідачів за позовами AT «Укрексімбанк» про стяг-
нення заборгованості: 

Стародубцеву Ірину Олександрівну, 11.12.1956 р.н., третя
особа: ТОВ «Українсько-Шведське АТП 1094», розгляд
справи № 409/2856/15-ц відбудеться 08.12.2015 р. о 10 год.;

Литвиненка Володимира Олександровича: м. Луганськ, кв.
Зарєчний, 6/55, третя особа: ТОВ «Контур-дельта», розгляд
справи № 409/2490/15-ц відбудеться 08.12.2015 р. об 11 год.

Адреса суду: 92200, Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Горького, 2, тел. 2-27-92. Із опублікуванням оголошення
відповідачі вважаються належним чином повідомленими про
час, день та місце проведення судового засідання.

Суддя В. Г. Скворцова

Залізничний районний суд м. Львова викликає відпо-
відача Кубика Юрія Анатолійовича, останнє відоме місце
проживання: м. Луцьк, вул. Черняховського, 20/1, у су-
дове засідання в справі за позовом Шандри Ростислава
Орестовича до Кубика Юрія Анатолійовича про стяг-
нення боргу за договором позики та відшкодування мо-
ральної шкоди, яке відбудеться 17 грудня 2015 року об
11 год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою: м. Львів,
вул. С. Бандери, 3, каб. № 4. У разі неявки відповідача в
судове засідання буде проведено заочний розгляд
справи у відповідності до вимог ст. 224 ЦПК України на
підставі наявних у ній даних чи доказів (ч. 4 ст.169 ЦПК
України).

Суддя С. Ю. Колодяжний

Корольовський районний суд м. Житомира пові-
домляє відповідачів: Ващенка Андрія Анатолійовича,
Кузьменко Анжелу Леонідівну, що 17.12.2015 року
о 12.30 год. за адресою: м. Житомир, майдан Собор-
ний, 1 (каб. 223А), під головуванням судді Шалоти
К.В. відбудеться розгляд цивільної справи за позо-
вом Приватного акціонерного товариства «Лізинг ін-
формаційних технологій» до Ващенка Андрія
Анатолійовича, Кузьменко Анжели Леонідівни про
стягнення заборгованості.

В разі неявки справа буде розглянута у вашу від-
сутність.

Суддя К. В. Шалота

Марківський районний суд Луганської області викли-
кає відповідача Лещука Олександра Івановича на судове
засідання для розгляду цивільної справи за позовом
Публічного акціонерного товариства «Державний екс-
портно-імпортний банк» до Лещука Олександра Івано-
вича про стягнення боргу.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Марків-
ського районного суду Луганської області 01.12.2015 р.
о 15.00 год. за адресою: смт Марківка, пл. Жовтнева,
буд. 31 Луганської області.

У разі неявки в судове засідання суд розглядатиме
справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. М. Шкиря

Білокуракинський райсуд Луганської обл. (смт Бі-
локуракине, пл. Горького, 2) викликає відповідачів:
Чумакову Олену Євгенівну, Чумакова Анатолія Геор-
гійовича (справа №409/2226/15-ц) 01.12.2015 р. (ре-
зервна дата 07.12.2015 р.) о 09.00 год. та Палютіна
Віктора Івановича, Зотова Володимира Івановича
(справа №409/2223/15-ц) 01.12.2015 р. (резервна
дата 07.12.2015 р.) о 08.00 год. за позовом КС «Ком-
паньйон» про стягнення кредиту. У разі неявки
справу розглянуть без вашої участі згідно із ст. 224
ЦПК України.

Суддя Полєно В. С.

Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької об-
ласті викликає до суду Магера Олександра Олександро-
вича, остання адреса реєстрації якого: м. Маріуполь, вул.
Купріна, б. 23-«А», кв. 42, як відповідача по цивільний
справі за позовом Білоуса Володимира Володимировича
до Магера Олександра Олександровича, третя особа -
Житлово-комунальне підприємство «Житло «Центр», про
визнання особи такою, що втратила право користування
жилим приміщенням, розгляд якої відбудеться 01.12.2015
р. об 11.00 год. та 08.12.2015 р. о 08.30 год. у приміщенні
суду за адресою: м. Маріуполь, пр. Металургів, 31, каб. 10.

У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у
його відсутність. 

Суддя О. В. Турченко

Старобільський районний суд Луганської області викли-
кає Третяченка Сергія Павловича, зареєстрованого за ад-
ресою: Луганська область, м. Антрацит, вул. Кальницької,
1/102, Третяченка Петра Васильовича, зареєстрованого за
адресою: Луганська область, м. Антрацит, вул. Кальницької,
1/102, як відповідачів у судове засідання по цивільній
справі № 2/431/1971/15 за позовом ПАТ «Банк Форум» до
Третяченка Сергія Павловича, Третяченка Петра Васильо-
вича про стягнення заборгованості, яке відбудеться 30 лис-
топада 2015 року о 13 год. 50 хв. у приміщенні суду за
адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Проле-
тарська, 38-«а».

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розгляда-
тиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. Ю. Колядов

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(суддя О.О. Наумик) викликає в судове засідання, яке від-
будеться 1 грудня 2015 року о 08.00 годині за адресою: м.
Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корп. 2, каб. 24, як від-
повідача по справі за позовом Публічного акціонерного то-
вариства Комерційний банк «Приват Банк» про стягнення
заборгованості, Грицюка Олександра Володимировича,
22.10.1988 р.н., останнє місце проживання: 85100, Донецька
область, м. Костянтинівка, вул. Інтернаціональна, 167а.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази на їх підтвердження.

У разі неявки відповідача в судове засідання справа,
згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута за
його відсутності.

Суддя О. О. Наумик

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Красний Лиман, вул. Фрунзе, 13) розгляда-
ється цивільна справа за позовом Публічного акціонер-
ного товариства комерційного банку «ПриватБанк» до
Тимошенко Ірини Геннадіївни про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором у розмірі 16 262,13 грн.

Відповідач Тимошенко І.Г. викликається до каб. № 6
суду на 3 грудня 2015 року о 10 годині 30 хвилин для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідача справа
буде розглянута за його відсутності за наявними дока-
зами.

Суддя Бєлоусов А. Є.

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає в судове засідання Афанасьєвську Інну Пет-
рівну як відповідача по справі №433/2095/15-ц за
позовом ПАТ «Брокбізнесбанк» до Афанасьєвської
Інни Петрівни про стягнення заборгованості. Судове
засідання відбудеться 01.12.2015 року об 11 годині
00 хвилин за адресою: вул. 1 Травня, 5-А, смт Тро-
їцьке Луганської області.

У разі неявки в судове засідання справу буде роз-
глянуто без вашої участі в порядку ст. 169 ЦПК Ук-
раїни. 

Суддя Крівоклякіна Н. В.

Садгірський районний суд м. Чернівці викликає
Кирилюк Тетяну Степанівну, яка зареєстрована за
адресою: м. Чернівці, вул. Можайського, 12, як від-
повідача по справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
про стягнення заборгованості.

Розгляд справи відбудеться о 10.00 годині 1
грудня 2015 року в приміщенні Садгірського район-
ного суду: м. Чернівці, вул. Хотинська, 3.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки в судове
засідання справу буде розглянуто у вашу відсутність
за наявними матеріалами.

Суддя Байцар Л. В.

Тлумацький районний суд Івано-Франківської області
викликає в судове засідання як відповідача Боруту Ярос-
лава Йосиповича, 03.05.1967 р.н., жителя: вул. 1 Травня,
28, м. Тлумач Івано-Франківської області, по справі 
№ 353/1031/15-ц за позовом ПАТ «Креді Агріколь Банк»
до Борути Я.Й. про стягнення боргу за кредитним догово-
ром.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Тлумаць-
кого районного суду Івано-Франківської області за адре-
сою: Івано-Франківська область, м. Тлумач, вул.
Винниченка, 14 «а», 10 грудня 2015 року о 10 год. 00 хв.

Неявка в судове засідання без поважних причин або не-
повідомлення про причини неявки не є перешкодою для
розгляду справи.

Суддя У. Ю. Луковкіна

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Клєнуса Євгена Валерійовича
(проживає: Луганська область, м. Стаханів, вул. Гірно-
рятувальників, 8/1) у судове засідання з розгляду ци-
вільної справи за позовом Говорунової Мальвіни
Олександрівни до Клєнуса Євгена Валерійовича про на-
дання дозволу на виїзд малолітньої дитини без згоди
батька за межі України, яке відбудеться 08.12.2015 року
о 15 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Леніна, 19.

У разі неявки на вказане судове засідання суд розгля-
датиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК
України.

Суддя І. О. Юзефович

Уманський міськрайонний суд Черкаської області
(20300, м. Умань, вул. Коломенська, 18) викликає в
судове засідання на 09.00 годину 11 грудня 2015
року Замкового Олександра Івановича як відпові-
дача у справі за позовом ПАТ «Страхова група «ТАС»
до Замкового Олександра Івановича про стягнення
сплаченого страхового відшкодування.

В разі неявки та невиконання обов’язку повідо-
мити суд про поважність причини своєї неявки,
справу буде вирішено без вашої участі за наявними
в ній доказами та ухвалено заочне рішення.

Суддя Мазуренко Ю. В.

Хмельницький міськрайонний суд повідомляє, що
слухання справи №686/16989/15-ц за позовом ПАТ
КБ «Надра» до Микитюк С.В., Микитюк О.І., Мики-
тюк О.В. про звернення стягнення на предмет іпо-
теки та стягнення заборгованості відбудеться 
9 грудня 2015 року о 9 год. 20 хв. у приміщенні
Хмельницького міськрайонного суду по вул.
Кам’янецька, 117, каб. 9.

Явка Микитюк Оксани Іванівни в судове засідання
обов’язкова.

Суддя О. Л. Заворотна

Хмельницький міськрайонний суд повідомляє, що
слухання справи №686/16673/15-ц за позовом ПАТ
КБ «Надра» до Руденка С.Є., Руденко О.А. про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором від-
будеться 9 грудня 2015 року о 9 год. 10 хв. у
приміщенні Хмельницького міськрайонного суду по
вул. Кам’янецька, 117, каб. 9.

Явка Руденка Сергія Євтихійовича, Руденко Олени
Анатоліївни в судове засідання обов’язкова.

Суддя О. Л. Заворотна

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області пові-
домляє, що у провадженні суду знаходиться цивільна справа
№308/7925/15-ц за позовною заявою Палешник Світлани Васи-
лівни до Мнацаканян Гайка Сарибековича та приватного підпри-
ємства «Інвестування. Приватний капітал» про стягнення
заборгованості за договором позики.

Відповідач Мнацаканян Гайк Сарибекович викликається в су-
дове засідання, яке відбудеться 7 грудня 2015 року о 16 год. 00 хв.
у приміщенні Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської
області за адресою: м. Ужгород, вул. Загорська, 53. 

Після опублікування оголошення в пресі відповідач вважається
повідомленим про час та місце слухання справи. У разі неявки від-
повідача Мнацаканян Г.С. справу буде розглянуто за його відсут-
ності.

Переконливо просимо з’явитися в судове засідання.
Суддя О. М. Світлик

Оболонський районний суд м. Києва викликає
Фоміна Віктора Анатолійовича як відповідача по ци-
вільній справі № 2/756/3410/15 за позовом Товарис-
тва з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА
БОРГОВА КОМПАНІЯ» до Фоміна Віктора Анатолійо-
вича про стягнення заборгованості на 19 січня 2016
року о 12.15 годині.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-є, каб. 18,
суддя К.А. Васалатій.

Наслідки неявки в судове засідання особи, яка
бере участь у справі, передбачені ст.ст. 169, 170 ЦПК
України, cт. 185-3 КпAП України.

Суддя К. А. Васалатій

Токмацький районний суд Запорізької області ви-

кликає в судове засідання, яке відбудеться 24 грудня

2015 року о 08.30 годині в приміщенні Токмацького

районного суду Запорізької області, Катіну Любов

Миколаївну як відповідача в цивільній справі 

№ 328/3573/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк»

до Катіної Любові Миколаївни про стягнення забор-

гованості. 

Суддя Курдюков В. М.

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської
області (Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул.
Кібрика, 11) викликає Погорілова Володимира Ва-
лентиновича, реєстрація місця проживання якого: м.
Вознесенськ, вул. Карбишева, 4, останнє місце про-
живання якого невідоме, як відповідача в судове за-
сідання, яке відбудеться 1 грудня 2015 року о 09.00
год. по справі за позовом Олійник Світлани Іванівни
до Погорілова Володимира Валентиновича про ви-
знання особи такою, що втратила право користу-
вання житловим приміщенням.

Суддя Старжинська О. Є.

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає на 15.12.2015 р. о 08 годині 00 хвилин відповідача
по справі за позовом Сильченка Євгена Федоровича до
Бутягіної Валентини Степанівни про розірвання шлюбу.

Бутягіна Валентина Степанівна, 18.03.1943 р.н., ос-
таннє відоме зареєстроване місце проживання (перебу-
вання): Луганська обл., м. Свердловськ.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ, вул.
Комсомольська, 30. У разі неявки справу буде розгля-
нуто без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Г. В. Булгакова
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реклама. оголошення
Оріхівський районний суд Запорізької області ви-

кликає Родіонову Яну Сергіївну як відповідача по ци-
вільній справі № 323/2020/15-ц, 2/323/806/15 за
позовом ПАТ «Дельта-банк» до Родіонової Яни Сер-
гіївни про стягнення заборгованості за кредитним
договором у судове засідання, яке відбудеться
08.12.2015 року о 15 год. 30 хв. у приміщенні суду
за адресою: Запорізька область, м. Оріхів, вул. 
К. Маркса, 27, к. 14. 

Суддя Мінаєв М. М.

Оріхівський районний суд Запорізької області ви-
кликає Обозного Олексія Володимировича як відпо-
відача по цивільній справі № 323/2490/15-ц,
2/323/949/15 за позовом ПАТ «Дельта банк» до
Обозного Олексія Володимировича про стягнення
заборгованості за кредитним договором у судове за-
сідання, яке відбудеться 08.12.2015 року о 16 год.
00 хв. у приміщенні суду за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Оріхів, вул. К. Маркса, 27, к. 14.

Суддя М. М. Мінаєв

Бучацький районний суд Тернопільської області викликає в су-
дове засідання як відповідача Кулик Ілону Ярославівну, місце пере-
бування якої невідоме, останнє місце проживання: м. Бучач, вул.
Бандери, 21/20 Тернопільської області, по справі за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до Кулик Ілони
Ярославівни про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром.

Розгляд справи призначено об 11 год. 00 кв. 14 грудня 2015 року
в приміщенні Бучацького районного суду Тернопільської області за
адресою: м. Бучач, вул. Міцкевича, 11. Явка до суду є обов’язковою.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та
докази. У разі неявки, відповідач повинен повідомити суд про при-
чини.

В разі неявки без поважної причини справу буде розглянуто у її
відсутності згідно із ч. 4 ст. 169 ЦПК України за наявними в ній до-
казами. Суддя В. Б. Федорончук

Фрунзенський районний суд м. Харкова викликає в
судове засідання як відповідача Заковоротного Віталія
Олександровича по справі за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Дельта Банк» до Заковоротного Ві-
талія Олександровича про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

Розгляд справи відбудеться о 10 год. 50 хв. 30 лис-
топада 2015 року в приміщенні суду за адресою: м. Хар-
ків, бул. Богдана Хмельницького, 32/38.

У разі неявки відповідача в судове засідання без по-
важних причин чи неповідомлення про причини неявки,
справа буде розглядатися без його участі за наявними у
справі доказами.

Суддя Г.С. Шевченко

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає Кулик Тетяну Анатоліївну, 28.02.1971 р.н.,
мешк. м. Олександрівськ, вул. Шевченка, 48, Луганської
обл., як відповідача в судове засідання по цивільній
справі № 2/409/1935/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк»
про стягнення заборгованості, що відбудеться
04.12.2015 року об 11 год. 00 хв. в приміщенні суду за
адресою: 92200, Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Горького, 2, тел. 2-27-92.

Із опублікуванням цього оголошення відповідач вважа-
ється належним чином повідомленим про час, день та
місце проведення судового засідання.

У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої участі
на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. В. Тімінський

Білокуракинський районний суд Луганської області ви-
кликає Мартіросова Рудольфа Володимировича,
03.03.1960 р.н., мешк. м. Луганськ, вул. 5-й Ленінський, 5,
як відповідача в судове засідання по цивільній справі 
№ 2/409/1932/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» про
стягнення заборгованості, що відбудеться 04.12.2015 року
об 11 год. 20 хв. в приміщенні суду за адресою: 92200, Лу-
ганська область, смт Білокуракине, пл. Горького, 2, тел.
2-27-92.

Із опублікуванням цього оголошення відповідач вважа-
ється належним чином повідомленим про час, день та
місце проведення судового засідання.

У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої участі
на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. В. Тімінський

Білокуракинський районний суд Луганської області ви-
кликає Заплавську Тетяну Олександрівну, 30.07.1975 р.н.,
мешк. с. Успенка, вул. Леваневського, 64, Лутугинського
р-ну, Луганської обл., як відповідача в судове засідання по
цивільній справі № 2/409/938/15-ц за позовом ПАТ «Дельта
Банк» про стягнення заборгованості, що відбудеться
04.12.2015 року о 10 год. 00 хв. в приміщенні суду за ад-
ресою: 92200, Луганська область, смт Білокуракине, пл.
Горького, 2, тел. 2-27-92.

Із опублікуванням цього оголошення відповідач вважа-
ється належним чином повідомленим про час, день та
місце проведення судового засідання.

У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої участі
на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. В. Тімінський

Білокуракинський районний суд Луганської області ви-
кликає Жукова Володимира Юрійовича, 24.09.1983 р.н.,
мешк. с. Білоріченський, вул. Шахтарська, 16/2, Лутугин-
ського р-ну Луганської обл., як відповідача в судове засі-
дання по цивільній справі № 2/409/1939/15-ц за позовом
ПАТ «Дельта Банк» про стягнення заборгованості, що від-
будеться 04.12.2015 року о 10 год. 20 хв. в приміщенні
суду за адресою: 92200, Луганська область, смт Білокура-
кине, пл. Горького, 2, тел. 2-27-92.

Із опублікуванням цього оголошення відповідач вважа-
ється належним чином повідомленим про час, день та
місце проведення судового засідання.

У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої участі
на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. В. Тімінський

Білокуракинський районний суд Луганської області ви-
кликає Мохнач Наталію Олександрівну, 04.03.1978 р.н.,
мешк. с. Ювілейний, вул. Котовського, 4/5 Артемівського
району, м. Луганськ, як відповідача в судове засідання по
цивільній справі № 2/409/1914/15-ц за позовом ПАТ
«Дельта Банк» про стягнення заборгованості, що відбу-
деться 04.12.2015 року о 10 год. 10 хв. в приміщенні суду
за адресою: 92200, Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Горького, 2, тел. 2-27-92.

Із опублікуванням цього оголошення відповідач вважа-
ється належним чином повідомленим про час, день та
місце проведення судового засідання.

У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої участі
на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. В. Тімінський

Білокуракинський районний суд Луганської області ви-
кликає Часникова Євгена Володимировича, 08.05.1956
р.н., мешк. м. Луганськ, вул. Ізвєстковая, 47, як відповідача
в судове засідання по цивільній справі № 2/409/1945/15-ц
за позовом ПАТ «Дельта Банк» про стягнення заборгова-
ності, що відбудеться 04.12.2015 року о 10 год. 40 хв. в
приміщенні суду за адресою: 92200, Луганська область,
смт Білокуракине, пл. Горького, 2, тел. 2-27-92.

Із опублікуванням цього оголошення відповідач вважа-
ється належним чином повідомленим про час, день та
місце проведення судового засідання.

У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої участі
на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. В. Тімінський

Куйбишевський районний суд Запорізької області (71001, Запорізька
область, смт Куйбишеве, вул. Леніна, 26А) розглядає цивільні справи за
позовами ПАТ «Дельта Банк» до Макідон А. Л., Тіщенко О. І. про стягнення
заборгованості за кредитним договором. Відповідач по справі 
№ 319/1122/15-ц Макідон Альонка Леонідівна, 09.12.1966 р.н., останнє ві-
доме місце проживання: 86500, Донецька область, м. Сніжне, вул. Брюсова,
б. 8, кв. 19, викликається до суду о 16 год. 00 хв. 7 грудня 2015 року, від-
повідач по справі № 319/1168/15-ц Тіщенко Олена Іванівна, 19.06.1967 р.н.,
останнє відоме місце проживання: 86500, Донецька область, м. Сніжне,
вул. Аксайська, б. 10, викликається до суду о 16 год. 30 хв. 7 грудня 2015
року для участі у розгляді справи по суті (зал судових засідань № 1).

Відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України, з опублікуванням оголошення
про виклик відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду
справи. Відповідачам пропонується надати свої заперечення проти позову
та докази на їх підтвердження. У випадку неявки відповідачів в судове за-
сідання та неповідомлення суду про поважну причину неявки позов буде
розглянутий за відсутності за наявними у справі доказами.

Суддя Скляр С. Ю.

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області
викликає в судове засідання о 14 год. 30 хв. 2 грудня 2015
року як відповідачку Шепелевську Галину Василівну (останнє
відоме місце проживання: вул. Бібікова, 69 у смт Олексан-
дрівка, Вознесенського району Миколаївської області), в
справі за позовом Публічного акціонерного товариства ко-
мерційного банку «ПриватБанк» до Шепелевської Галини Ва-
силівни про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Засідання відбудеться в приміщенні Вознесенського
міськрайонного суду за адресою: м. Вознесенськ Миколаїв-
ської області, вул. Кібрика, 11, каб. № 4.

В разі неявки відповідачки в судове засідання, справа буде
розглянута без її участі на підставі наявних в ній матеріалів.

Суддя О. В. Вуїв

Краматорський міський суд Донецької області
(84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) роз-
глядає цивільні справи за позовом Публічного акціо-
нерного товариства комерційний банк «Приватбанк»
до Лянцман Марини Ігорівни про стягнення забор-
гованості за кредитним договором, викликається на
18 грудня 2015 року о 09.30 годині до суду, каб. 
№ 8, для участі у розгляді справ по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття,
відповідач повинен повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя Пікалова Н. М.

Дніпровський районний суд м. Києва викликає в су-
дове засідання як відповідача Смоловика Ігоря Григоро-
вича (останнє відоме місце проживання відповідача: 
м. Київ, бул. Перова, буд. 6, кв. 87) по цивільній справі
за позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційного банку «Приватбанк» до Смоловика Ігоря Григо-
ровича про стягнення заборгованості за кредитним
договором, яке відбудеться 3 грудня 2015 року о 09.40
год. в приміщенні Дніпровського районного суду 
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. 108.
(Суддя Астахова О. O.).

У разі неявки відповідача Смоловика І. Г., справа буде
розглянута у його відсутність.

Уманський міськрайонний суд Черкаської області
(30300, м. Умань, вул. Коломенська, 18) викликає в
судове засідання як відповідачів Мельник А. В.,
Мельник Т. М., Мельник І. П. по цивільній справі за
позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Мельник А. В.,
Мельник Т. М., Мельник І. П. про стягнення забор-
гованості, розгляд справи призначений на 30 листо-
пада 2015 року о 09 год. 30 хв.

У разі неявки та невиконання обов’язку повідо-
мити суд про причини неявки, справу буде вирішено
без вашої участі за наявними у справі доказами і по-
становлено заочне рішення.

Суддя Л. В. Горячківська

Попільнянський районний суд Житомирської області
викликає в судове засідання як відповідача Гук Тетяну
Миколаївну, 16.12.1986 року народження, останнє місце
проживання якої: смт Попільня, вул. Молодіжна, 7, По-
пільнянського району Житомирської області, в цивільній
справі за позовом ПАТ «Приватбанк» до Гук Тетяни Ми-
колаївни про стягнення заборгованості за кредитною лі-
нією, яке відбудеться о 10.00 годині 11.12.2015 року в
залі суду Попільнянського районного суду в смт По-
пільня по вул. Б. Хмельницького, 24, Попільнянського
району Житомирської області.

В разі неявки відповідача в судове засідання справа
буде розглянута у її відсутності.

Суддя Сікан В. М.

Думіх Володимир Ярославович, останнє відоме міс-
цезнаходження якого: вул. Центральна, 53, с. Чорни-
води, Городоцького району Хмельницької області,
викликається до Городоцького районного суду Хмель-
ницької області (Хмельницька область, м. Городок, вул.
Шевченка, 48) як відповідач об 11 год. 00 хв. 4 грудня
2015 року по цивільній справі за позовом Національної
академії внутрішніх справ до Думіха Володимира Ярос-
лавовича про відшкодування витрат, пов’язаних з утри-
манням у навчальному закладі.

У разі неявки відповідача в судове засідання справа
буде розглянута на підставі тих доказів, які є у матеріа-
лах справи.

Суддя Сакенов Ю. К.

Деснянський районний суд м. Києва викликає Жу-
панік Діану Олегівну, 24.09.1991 року народження,
як відповідача в судове засідання, призначене о
10.30 год. 7 грудня 2015 року по справі Національної
академії внутрішніх справ до Жупанік Д. О. про від-
шкодування витрат, пов’язаних з утриманням у на-
вчальному закладі. Адреса суду: м. Київ, пр-т
Маяковського, 5-В, кабінет 36.

У випадку неявки відповідача справа буде розгля-
нута за її відсутності.

Суддя Клочко І. В.

Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області
викликає в судове засідання як відповідача Гайдуру Сер-
гія Миколайовича, 08 листопада 1979 року народження,
місце проживання якого: с. Коростівці Жмеринського
району Вінницької області, та повідомляє, що 17 грудня
2015 року о 09 годині 00 хвилин в приміщенні суду 
(м. Жмеринка, вул. Образцова, 6) відбудеться судовий
розгляд цивільної справи за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» в особі представника позивача Сафіра Федора
Олеговича до Гайдури Сергія Миколайовича про стяг-
нення заборгованності.

У разі вашої неявки в судове засідання справу буде
розглянуто у вашу відсутність.

Суддя Порощук П. П.

Вишгородський районний суд Київської області
повідомляє, що Панченко Григорій Володимирович
викликається в судове засідання як відповідач у ци-
вільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Панченко Григорія Володимировича про стягнення
заборгованості.

Судове засідання відбудеться 8 грудня 2015 року
о 10 годині 30 хвилин за адресою: м. Вишгород, вул.
Кургузова, 7, кабінетів 17.

У разі неявки відповідача без поважних причин,
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя М. Б. Баличева 

Приморський районний суд Запорізької області
викликає у судове засідання на 11 грудня 2015 р. о
08.30 годині (резервна дата 18 грудня 2015 р. о 08.30
годині) за адресою: Запорізька область, м. При-
морськ, вул. Поштова, 6, як відповідача Савенка Вік-
тора Олексійовича по цивільній справі № 326/405/15-цр.
(провадження № 2/326/804/2015) за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» до нього про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором.

У разі неявки відповідача в судове засідання на
вказані дату та час, справу буде розглянуто за його
відсутності.

Суддя Р. Л. Булашев

Дарницький районний суд м. Києва викликає як
відповідача Іванову Любов Михайлівну, 07.11.1949
р.н., в судове засідання на 02.12.2015 року о 12.15
год. за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5а, зал 213,
для участі у цивільній справі за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Іванової Л. М. про стягнення суми
заборгованості за кредитним договором.

У разі неявки відповідача до суду оголошення вва-
жається належним повідомленням та справу буде
розглянуто по суті за наявними в справі матеріа-
лами.

Суддя Парамонов М. Л.

Приморський районний суд Запорізької області
викликає у судове засідання на 11 грудня 2015 р. 
о 09.00 годині (резервна дата 18 грудня 2015 р. о 
09.00 годині), за адресою: Запорізька область, 
м. Приморськ, вул. Поштова, 6, як відповідача Гал-
кіна Миколу Олександровича по цивільній справі 
№ 326/406/15-цр. (провадження № 2/326/805/2015)
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до нього про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

У разі неявки відповідача в судове засідання на
вказані дату та час, справу буде розглянуто за його
відсутності.

Суддя Р. Л. Булашев

Суддею Бердянського міськрайонного суду
Прінь І. П. (за адресою: м. Бердянськ, вул. Комуна-
рів, 64, каб. № 302) 15 грудня 2015 року о 16 годині
00 хвилин буде розглядатися цивільна справа за
позовом Публічного акціонерного товариства ко-
мерційний банк «Приватбанк» до Скурідіної Ольги
Володимирівни про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

Явка відповідачки Скурідіної О. В. у справі
обов’язкова. У разі її неявки справа буде розглянута
за відсутності відповідача.

В провадженні судді Бердянського міськрайонного
суду Ліхтанської Н. П. знаходиться цивільна справа за
позовом ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК» до Галь-
ченка Дмитра Сергійовича про стягнення заборгованості
за кредитним договором.

Судовий розгляд справи призначено на 13 годину 30
хвилин 9 грудня 2015 року в приміщенні Бердянського
міськрайонного суду за адресою: Запорізька область, 
м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 502. 

Суд викликає як відповідача Гальченка Дмитра Сер-
гійовича.

У разі неявки відповідача, справа буде розглянута за
наявними в ній матеріалами.

Барський районний суд Вінницької області викли-
кає як сторони по справі: Ткача Вадима Анатолійо-
вича, Кульчицького Вадима Вікторовича, Федорчука
Василя Григоровича в судове засідання, яке відбу-
деться о 09.00 годині 3 грудня 2015 року по цивіль-
ній справі за позовом Ткач Мирослави Василівни до
Ткача Вадима Анатолійовича про роз’яснення змісту
виконавчого листа. У разі неявки в судове засідання
відповідача, справу буде вирішено на підставі наяв-
них у ній доказів.

Голова суду Переверзєв С. В.

Оріхівський районний суд Запорізької області ви-
кликає Дружиненка Сергія Анатолійовича як відпо-
відача по цивільній справі № 323/2177/15-ц,
2/323/836/15 за позовом ПАТ «Дельта-банк» до Дру-
жиненка Сергія Анатолійовича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором у судове
засідання, яке відбудеться 08.12.2015 року о 15 год.
00 хв. у приміщенні суду за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Оріхів, вул. К. Маркса, 27, к. 14.

Суддя Мінаєв М. М.

Оболонський районний суд м. Києва викликає Індрулі-
нас Надію Семенівну, Індрулінас Юрія Яковлевича як від-
повідачів по цивільній справі № 2/756/5596/15 за позовом
Публічного акціонерного товариства «Український Бізнес
Банк» до Індрулінас Надії Семенівни, Індрулінас Юрія Яков-
левича про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором, у судове засідання на 7 грудня 2015 р. о 10.00 год.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. 24,
суддя Шумейко О. І.

У разі неявки та неповідомлення суду про причини не-
явки в судове засідання, справа буде розглянута за вашої
відсутності за наявними в ній доказами відповідно до ст.
169 ЦПК України.

Дніпровський районний суд м. Києва викликає в
судове засідання по цивільній справі як відповідача
Сергієнка Миколу Михайловича, 01.02.1949 року на-
родження, за позовом Білоус Ольги Володимирівни
про визнання особи такою, що втратила право на ко-
ристування житловим приміщенням.

Судове засідання відбудеться об 11 год. 11 грудня
2015 року.

Адреса суду: м. Київ, вул. Сергієнка, буд. 3,
каб. 34.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки в судове
засідання, справа буде розглянута без вашої участі.

Суддя В. П. Гончарук

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає цивільні
справи за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Коваль Людмили
Володимирівни, Коваль Олександра Ярославовича про
стягнення заборгованості. Відповідачі: Коваль Л. В., Ко-
валь О. Я. (останнє відоме суду місце реєстрації за адре-
сою: 84500, Донецька область, м.Артемівськ, вул.
Ювілейна буд.61, кв.64) викликаються 02 грудня 2015 року
на 09-00 год. до суду, каб. 204, для участі розгляді справ
по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі
повинні повідомити суд про причину неявки, інакше справа
буде розглянута за їх відсутності. 

Суддя Медінцева Н.М.

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області
повідомляє Рибалко Наталію Анатоліївну, Рибалка Сергія Ана-
толійовича, Рибалка Дмитра Сергійовича, останнє відоме місце
проживання: вул. Корабельна, 20/37, м. Первомайськ Микола-
ївської області, що розгляд по цивільній справі за позовом КП
«Затишок» до Рибалко Наталії Анатоліївни, Рибалка Сергія
Анатолійовича, Рибалка Дмитра Сергійовича, третя особа: Пер-
вомайська міська рада Миколаївської області, призначено на
11 грудня 2015 року о 10.00 годині. На призначений час Ри-
балко Наталії Анатоліївні, Рибалко Дмитру Сергійовичу, Ри-
балко Сергію Анатолійовичу слід з’явитися до суду з
паспортом.

У разі неявки відповідачів позов на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК
України буде розглянутий за їхньої відсутності на підставі на-
явних у справі даних та доказів.

Суддя В. І. Закревський

Хотинський районний суд Чернівецької області
викликає в судове засідання, яке відбудеться 3
грудня 2015 року о 10 годині 00 хвилин у приміщенні
суду за адресою: вул. Незалежності, 25А, м. Хотин
Чернівецької області, Анофрикова В’ячеслава Олек-
сандровича, 27.10.1981 року народження, як відпо-
відача по цивільній справі № 724/802/15-ц,
провадження №2/724/531/15 за позовом Анофрико-
вої Наталії Костянтинівни до Анофрикова В’ячеслава
Олександровича про розірвання шлюбу.

Суддя О. Г. Єфтеньєв



�����Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, �факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

13

реклама. оголошення
www.ukurier.gov.ua27 листопада 2015 року, п’ятниця, № 222

Марківський районний суд Луганської області викли-
кає як відповідача Цупікова Едуарда Вікторовича на су-
дове засідання для розгляду цивільної справи за
позовом Публічного акціонерного товариства комерцій-
ний банк «ПРИВАТБАНК» до Цупікова Едуарда Вікторо-
вича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Марків-
ського районного суду Луганської області 30.11.2015 р.
о 09.00 год. за адресою: смт Марківка, пл. Жовтнева,
буд. 31 Луганської області.

У разі неявки в судове засідання суд розглядатиме
справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. М. Шкиря

Марківський районний суд Луганської області викли-
кає як відповідача Брагунець В’ячеслава Володимиро-
вича на судове засідання для розгляду цивільної справи
за позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційний банк «ПРИВАТБАНК» до Брагунець В’ячеслава
Володимировича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Марків-
ського районного суду Луганської області 30.11.2015 р.
о 10.00 год. за адресою: смт Марківка, пл. Жовтнева,
буд. 31 Луганської області.

У разі неявки в судове засідання суд розглядатиме
справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. М. Шкиря

Арцизький районний суд Одеської області викликає Стар-
цеву Галину Іванівну (22.10.1969 р. н.; адреса: вул. Комсо-
мольська, буд. № 61, с. Долинівка Арцизького району
Одеської області) як відповідача по цивільній справі №
492/1078/15-ц за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва комерційного банку «ПРИВАТБАНК» до Старцевої Га-
лини Іванівни про стягнення заборгованості за кредитним
договором. Розгляд справи призначено на 30.11.2015 р. о
09 год. 00 хв. у залі № 1 Арцизького районного суду Оде-
ської області за адресою: вул. Орджонікідзе, буд. № 29, 
м. Арциз Одеської області, суддя Крутова О. М., тел./факс:
(04845) 3-62-30, 3-14-38. У разі неявки відповідача у судове
засідання або неповідомлення про причину її неявки справа
буде розглянута у її відсутність за наявними у справі мате-
ріалами.

Арцизький районний суд Одеської області викликає Гал-
кіну Ганну Степанівну (адреса: вул. Чапаєва, буд № 39, м.
Арциз Одеської області) як відповідача по цивільній справі
№ 492/950/15-ц за позовом Публічного акціонерного това-
риства комерційного банку «ПРИВАТБАНК» до Галкіної
Ганни Степанівни про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором. Розгляд справи призначено на 01.12.2015
р. о 09 год. 30 хв. у залі № 1 Арцизького районного суду Оде-
ської області за адресою: вул. Орджонікідзе, буд. № 29, 
м. Арциз Одеської області, суддя Крутова О. М., тел./факс
(04845) 3-62-30, 3-14-38.

У разі неявки відповідача у судове засідання або непові-
домлення про причину її неявки справа буде розглянута у її
відсутність за наявними у справі матеріалами.

Скадовський районний суд Херсонської області викли-
кає в судове засідання як відповідача на 02.12.2015 року
о 08:00 год. Чорнея Володимира Михайловича, паспорт CO
405955, виданий Подільським РУ ГУ МВС України в 
м. Києві 08.06.2000 року, останнє відоме місце прожи-
вання: вул. Карла Маркса, 64, с. Красне Скадовського
району Херсонської області, в цивільній справі за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«ПРИВАТБАНК» до Чорнея Володимира Михайловича про
стягнення заборгованості.

У разі неявки в судове засідання відповідача Чорнея Во-
лодимира Михайловича справу буде розглянуто за його
відсутності відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК України за наяв-
ними в справі доказами.

Суддя С. В. Пухальський

Суддею Бердянського міськрайонного суду Прінь
І. П. (за адресою: м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64,
каб. № 302) 10 грудня 2015 року о 10 годині 00 хви-
лин буде розглядатися цивільна справа за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «Приватбанк» до Богоудінова Темурлана Фа-
ридовича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Явка відповідача Богоудінова Т. Ф. у справі
обов’язкова. У разі його неявки справа буде розгля-
нута за відсутності відповідача.

Суддею Бердянського міськрайонного суду Прінь
І. П. (за адресою: м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64,
каб. № 302) 10 грудня 2015 року о 09 годині 00 хви-
лин буде розглядатися цивільна справа за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «Приватбанк» до Борисова Сергія Валерійовича
про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром.

Явка відповідача Борисова С. В. у справі обов’яз-
кова. У разі його неявки справа буде розглянута за
відсутності відповідача.

Арцизький районний суд Одеської області викликає Су-
хову (Базан) Лілію Вікторівну (18.07.1975 р.н., адреса: вул.
Дзержинського, буд. № 13а, кв. № 2, м. Арциз Одеської об-
ласті) як відповідача по цивільній справі № 492/943/15-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства комерційного
банку «ПРИВАТБАНК» до Сухової Лілії Вікторівни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором. Розгляд
справи призначено на 03.12.2015 р. о 09 год. 00 хв. у залі 
№ 1 Арцизького районного суду Одеської області за адре-
сою: вул. Орджонікідзе, буд. № 29, м. Арциз Одеської об-
ласті, суддя Крутова О. М., тел./факс: (04845) 3-62-30,
3-14-38. У разі неявки відповідача у судове засідання або
неповідомлення про причину її неявки справа буде розгля-
нута у її відсутність за наявними у справі матеріалами.

Скадовський районний суд Херсонської області викли-
кає в судове засідання як відповідача на 08.12.2015 року
о 08.30 год. Давидчука Максима Вікторовича, паспорт МР
334425, виданий Скадовським РВ УМВС України в Херсон-
ській області 23.11.2010 року, останнє відоме місце про-
живання: вул. Карла Лібкнехта, 81, м. Скадовськ
Херсонської області, в цивільній справі за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИ-
ВАТБАНК» до Давидчука Максима Вікторовича про
стягнення заборгованості.

У разі неявки в судове засідання відповідача Давидчука
Максима Вікторовича справу буде розглянуто за його від-
сутності відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК України за наяв-
ними в справі доказами.

Суддя С. В. Пухальський

Личаківський районний суд м. Львова викликає Троя-
нова Максима Леонідовича (останнє відоме місце прожи-
вання: Луганська обл., м. Ровеньки, кв. Шахтарський, 6/43)
як відповідача у судове засідання по цивільній справі 
№ 2/463/1851/2015 за позовом Публічного акціонерного
товариства «Ідея Банк» до Троянова Максима Леонідо-
вича, Михальської Надії Василівни про звернення стяг-
нення на предмет застави, що відбудеться 10 грудня 2015
р. о 09 год. 45 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, 
м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал судових засідань № 13.

В разі неявки відповідачів у вказане судове засідання,
суд розглядатиме справу без їх участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Суддя Грицко P. P.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Криво-
носова Олександра Петровича (останнє відоме місце про-
живання: Луганська обл., м. Свердловськ, кв. 50 років
Жовтня, 25А/12) як відповідача у судове засідання по ци-
вільній справі № 2/463/2045/2015 за позовом Публічного
акціонерного товариства «Ідея Банк» до Кривоносова
Олександра Петровича, Михальської Надії Василівни про
звернення стягнення на предмет застави, що відбудеться
09 грудня 2015 р. о 09 год. 15 хв. у приміщенні суду за ад-
ресою: 79007, м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал судових
засідань № 13.

В разі неявки відповідачів у вказане судове засідання,
суд розглядатиме справу без їх участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Суддя Грицко P. P.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Фоміна
Валерія Петровича (останнє відоме місце проживання: Лу-
ганська обл., м. Свердловськ, пров. Челюскіна, 6/6) як від-
повідача у судове засідання по цивільній справі 
№ 2/463/2097/2015 за позовом Публічного акціонерного
товариства «Ідея Банк» до Фоміна Валерія Петровича, Ми-
хальської Надії Василівни про звернення стягнення на
предмет застави, що відбудеться 09 грудня 2015 р. о 09
год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів,
вул. Б. Лепкого, 16, зал судових засідань № 13.

В разі неявки відповідачів у вказане судове засідання,
суд розглядатиме справу без їх участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Суддя Грицко P. P.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Зін-
ченка Петра Костянтиновича (останнє відоме місце про-
живання: Луганська обл., м. Луганськ, вул. ЛНАУ, 27/43)
як відповідача у судове засідання по цивільній справі 
№ 2/463/2059/2015 за позовом Публічного акціонерного
товариства «Ідея Банк» до Зінченка Петра Костянтино-
вича, Михальської Надії Василівни про звернення стяг-
нення на предмет застави, що відбудеться 09 грудня 2015
р. о 09 год. 45 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007,
м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал судових засідань № 13.

В разі неявки відповідачів у вказане судове засідання,
суд розглядатиме справу без їх участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Суддя Грицко P. P.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Вінніка
Сергія Вікторовича (останнє відоме місце проживання: Лу-
ганська обл., м. Свердловськ, вул. 610 Стрілкового полку,
16, корп. 16) як відповідача у судове засідання по цивільній
справі № 2/463/1997/2015 за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Ідея Банк» до Вінніка Сергія Вікторо-
вича, Михальської Надії Василівни про звернення
стягнення на предмет застави, що відбудеться 09 грудня
2015 р. о 10 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою:
79007, м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал судових засідань
№ 13.

В разі неявки відповідачів у вказане судове засідання,
суд розглядатиме справу без їх участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Суддя Грицко P. P.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Удові-
ченко Антоніну Олександрівну (останнє відоме місце про-
живання: Луганська обл., м. Брянка, вул. Мікрорайон-4,
буд. 40, кв. 64) як відповідача у судове засідання по ци-
вільній справі № 2/463/1982/2015 за позовом Публічного
акціонерного товариства «Ідея Банк» до Удовіченко Анто-
ніни Олександрівни, Михальської Надії Василівни про звер-
нення стягнення на предмет застави, що відбудеться 11
грудня 2015 р. о 09 год. 15 хв. у приміщенні суду за адре-
сою: 79007, м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал судових за-
сідань № 13.

В разі неявки відповідачів у вказане судове засідання,
суд розглядатиме справу без їх участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Суддя Грицко P. P.

Личаківський районний суд м. Львова викликає До-
кука Сергія Вікторовича (останнє відоме місце прожи-
вання: Донецька обл., м. Сніжне, вул. Писарева, 20) як
відповідача у судове засідання по цивільній справі 
№ 2/463/2085/2015 за позовом Публічного акціонерного
товариства «Ідея Банк» до Докуки Сергія Вікторовича,
Михальської Надії Василівни про звернення стягнення
на предмет застави, що відбудеться 11 грудня 2015 р. 
о 09 год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, 
м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал судових засідань № 13.

В разі неявки відповідачів у вказане судове засідання,
суд розглядатиме справу без їх участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Суддя Грицко P. P.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Котва-
нова Валентина Володимировича (останнє відоме місце
проживання: Луганська обл., м. Луганськ, вул. Левченко,
3/53) як відповідача у судове засідання по цивільній справі
№ 2/463/1978/2015 за позовом Публічного акціонерного
товариства «Ідея Банк» до Котванова Валентина Володи-
мировича, Михальської Надії Василівни про звернення
стягнення на предмет застави, що відбудеться 11 грудня
2015 р. о 09 год. 45 хв. у приміщенні суду за адресою:
79007, м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал судових засідань
№ 13.

В разі неявки відповідачів у вказане судове засідання,
суд розглядатиме справу без їх участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Суддя Грицко P. P.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Клебан-
ського Анатолія Степановича (останнє відоме місце прожи-
вання: Донецька обл., м. Макіївка, вул. Б. Хмельницького,
35/48) як відповідача у судове засідання по цивільній справі
№ 2/463/2070/2015 за позовом Публічного акціонерного
товариства «Ідея Банк» до Клебанського Анатолія Степа-
новича, Михальської Надії Василівни про звернення стяг-
нення на предмет застави, що відбудеться 11 грудня 2015 р.
о 10 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, 
м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал судових засідань № 13.

В разі неявки відповідачів у вказане судове засідання,
суд розглядатиме справу без їх участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Суддя Грицко P. P.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Швед-
ченка Сергія Олексійовича (останнє відоме місце прожи-
вання: Луганська обл., м. Луганськ, вул. 3-я Строітельна,
118) як відповідача у судове засідання по цивільній справі
№ 2/463/2083/2015 за позовом Публічного акціонерного
товариства «Ідея Банк» до Шведченка Сергія Олексійо-
вича, Михальської Надії Василівни про звернення стяг-
нення на предмет застави, що відбудеться 10 грудня 2015 р.
о 09 год. 15 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, 
м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал судових засідань № 13.

В разі неявки відповідачів у вказане судове засідання,
суд розглядатиме справу без їх участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Суддя Грицко P. P.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Піро-
женка Івана Володимировича (останнє відоме місце про-
живання: Донецька обл., м. Макіївка, кв. Железнодорожний
(Залізнодорожній), 4/12) як відповідача у судове засідання
по цивільній справі № 2/463/2065/2015 за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Ідея Банк» до Піроженка
Івана Володимировича, Михальської Надії Василівни про
звернення стягнення на предмет застави, що відбудеться
10 грудня 2015 р. о 09 год. 30 хв. у приміщенні суду за ад-
ресою: 79007, м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал судових
засідань № 13.

В разі неявки відповідачів у вказане судове засідання,
суд розглядатиме справу без їх участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Суддя Грицко P. P.

Святошинським районним судом міста Києва ви-

кликається до суду:

- Співак Євген Миколайович (останнє відоме

місце проживання: 01001, м.Київ, вул. С. Сосніних,

буд.12а, кв. 202) на 10 годину 30 хвилин 30.11.2015 р.

для участі у розгляді справи № 759/14827/15-ц по

суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя Коваль О. А.

Сватівський районий суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м.Сва-
тове, пл.50-річчя Перемоги, 34, викликає Палієнка
Андрія Вікторовича як відповідача  в судове засі-
дання по цивільній справі за позовом  ПАТ КБ «При-
ватбанк» до Палієнка Андрія Вікторовича про
стягнення заборгованості, що відбудеться 03 грудня
2015 року о 09-30 год. 

У разі неявки на вказане судове засідання, суд
розглядатиме справу без Вашої  участі на підставі ст.
169 ЦПК України.

Суддя А. С. Река

Сватівський районний суд Луганської обл. викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
про стягнення заборгованості у судове засідання,
яке відбудеться:

02.12.2015 року
14:00 Стрекозов Олександр Іванович (цивільна

справа 426/5553/15-ц)
У разі неявки відповідача в судове засідання суд

розглядатиме справу без Вашої участі на підставі 
ст. 169 ЦПК України. 

Суддя Половинка В. О.

Красноармійським міськрайонним судом Донець-

кої області викликається до суду:

Хромих Оксана Юріївна (останнє відоме місце

проживання: 85600, Донецька обл., м. Мар’їнка, вул.

Жовтнева, буд. 139) на 08 годину 45 хвилин

10.12.2015 р. для участі у розгляді справи 

№ 235/7905/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «При-

ватБанк».

Суддя А. Г. Токарєв

Баранівським районним судом Житомирської об-

ласті викликається до суду:

- Залуцький Віктор Михайлович (останнє відоме

місце проживання: 12700, Житомирська обл., м. Ба-

ранівка, 1, пров. Кірова, буд. 10) на 08 годину 30 хви-

лин 18.12.2015 р. для участі у розгляді справи 

№ 273/1449/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «При-

ватБанк».

Суддя Михалюк О. П.

Тульчинський районний суд Вінницької області ви-
кликає Долгошеїну Світлану Сергіївну, 19.02.1983 року
народження, проживаючу за адресою: пров. Брацлав-
ський, 2/5, м. Тульчин Вінницької області, як відпові-
дача  по цивільній справі № 148/2253/15-ц за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Долгошеїної Світлани Сергі-
ївни про стягнення заборгованості.

Судовий розгляд справи призначено на 07.12.2015 р.
о 09:30 год. за адресою: вул. Перемоги, 16, м. Тульчин,
Вінницька область.В разі неявки відповідачки справу
може бути розглянуто за її відсутності  на підставі на-
явних у справі доказів.

Суддя О. В. Саламаха

Дубровицький районний суд Рівненської області
викликає Пінчука Бориса Миколайовича (07.05.1979
року народження) як відповідача в судове засідання
по цивільній справі №560/1472/15-ц  за позовом
ПАТ КБ “ПриватБанк” до Пінчука Бориса Миколайо-
вича,  про стягнення заборгованості, що призначена
до розгляду на 01 грудня 2015 року о 12 год. 00 хв.
в приміщенні Дубровицького районного суду, за ад-
ресою: м. Дубровиця, вул. Воробинська, 22.

У разі  неявки відповідача в судове засідання
справа буде розглянута у його відсутності на підставі
наявних доказів.

Суддя  Сидоренко З. С.

Приморський районний суд м. Одеси викликає
Гетманенко Миколу Володимировича як відповідача
по цивільній справі № 522/20238/15-ц за позовом
ПАТ «КБ Приват Банк» до Гетманенко Миколи Воло-
димировича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором в судове засідання, призначене
на 8 грудня 2015 року о 12.45 год. в приміщенні суду
в залі судового засідання № 209 за адресою: 
м. Одеса, вул. Балківська, 33.

У разі неявки відповідача Гетманенко Миколи Во-
лодимировича в судове засідання, справа буде роз-
глянута в його відсутність.

Суддя Івченко В. Б.

Ємільчинський районний суд Житомирської об-
ласті викликає як відповідача Скрицького Олексан-
дра Віталійовича у цивільній справі за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк» до Скрицького Олександра Віталі-
йовича про стягнення заборгованості в судове засі-
дання, яке відбудеться 10 грудня 2015 року о 10
годині 00 хвилин за адресою: Житомирська область,
смт Ємільчине, вул. Жовтня, 2. У разі неявки в су-
дове засідання справа буде розглянута у відсутності
Скрицького Олександра Віталійовича.

Суддя В. А. Гресько

Великолепетиський районний суд Херсонської області ви-
кликає у судове засідання як відповідача Столярчук Костян-
тина Миколайовича, 24.07.1984 р.н., яке відбудеться 9 грудня
2015 року об 11.30 год., для розгляду цивільної справи 
№ 649/827/15-ц під головуванням судді Мамаєва В. А. за по-
зовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«ПРИВАТБАНК» до Столярчук Костянтина Миколайовича про
стягнення заборгованості. Адреса суду: Херсонська область,
смт Велика Лепетиха, вул. Чкалова, 7-А. У разі неявки відпо-
відача у судове засідання, справа буде розглянута за його
відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Відповідно до ч. 4 ст. 74 ЦПК України повідомлення по-
винно бути розміщене не пізніше ніж за три дні до судового
засідання.

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Оде-
ської області викликає як відповідача Згурського
Сергія Миколайовича у судове засідання, яке відбу-
деться 11.12.2015 року о 14.30 годині у приміщенні
Білгород-Дністровського міськрайонного суду за ад-
ресою: Одеська область, місто Білгород-Дністров-
ський, вул. Енгельса, 27 (зал судових засідань № 23),
по цивільній справі № 495/6085/15-ц за позовом ПАТ
«Дельта Банк» про стягнення заборгованості.

У разі вашої неявки у судове засідання, справа
може бути розглянута за вашої відсутності.

Суддя В. В. Мишко

Приморський районний суд м. Одеси викликає
Остапчук Дениса Валентиновича як відповідача по
цивільній справі №522/19884/15-ц за позовом ПАТ
«КБ Приват Банк» до Остапчук Дениса Валентино-
вича про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором в судове засідання, призначене на 8 грудня
2015 року о 12.50 год. в приміщенні суду в залі су-
дового засідання № 209 за адресою: м. Одеса, вул.
Балківська, 33.

У разі неявки відповідача Остапчук Дениса Вален-
тиновича в судове засідання, справа буде розглянута
в його відсутність.

Суддя Івченко В. Б.
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АТ «УкрСиббанк» повідомляє про внесення до Правил (договірних умов),
що є частиною договорів, які укладаються АТ «УкрСиббанк» з клієнтами, на-
ступних змін:

Внести наступні зміни до Правил (договірних умов), що є частиною дого-
ворів, які укладаються АТ «УкрСиббанк» з клієнтами (надалі – Правила), а
саме:

І. ДО ПРАВИЛ (ДОГОВІРНИХ УМОВ) РОЗМІЩЕННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
АТ «УКРСИББАНК», опублікованих в газеті «Голос України», №68 (4808) від
01.04.2010 р. з усіма наступними змінами та доповненнями:

1. Пункт 1.6.1 Правил викласти в наступній редакції:
«1.6.1. У разі подовження строку дії Вкладу або його перерозміщення від-

повідно до умов п. 2.1.3 Правил процентна ставка на новий строк встановлю-
ється у розмірі базової процентної ставки по даному виду Вкладу, що діє на
дату подовження строку дії/перерозміщення Вкладу».

2. Пункт 2.1.3 Правил викласти в наступній редакції:
«2.1.3. Якщо Вкладник не звернувся за поверненням Вкладу відповідно до

умов п. 2.1 Правил, то:
- за строковими Вкладами, Дата повернення яких припадає до 17.01.2016

(включно) - строк Вкладу вважається подовженим на той самий строк із ура-
хуванням умов п. 1.6 Правил;

- за строковими Вкладами, Дата повернення яких припадає після 18.01.2016
(включно) – Вклад вважається перерозміщеним на новий строк, що дорівнює
попередньому строку розміщення Вкладу, із урахуванням умов п. 1.6 Правил.
Таке перерозміщення Вкладу вважається укладенням нового Договору стро-
кового Вкладу».

3. Розд. 2 Правил доповнити п. 2.9.2.5 в наступній редакції:
«2.9.2.5. Банк має право зменшити розмір процентної ставки. Банк пові-

домляє Вкладника шляхом розміщення відповідних повідомлень на інформа-
ційних стендах у приміщенні Банку та/або направлення SMS-повідомлення
Вкладнику та/або на сайті www.my.ukrsibbank.com та/або іншим способом не
пізніше, ніж за один місяць до дати дії нового розміру процентної ставки. При
цьому конкретна дата початку дії нового розміру процентної ставки буде вка-
зана у відповідному повідомленні».

У зв’язку з чим подальша нумерація пунктів змінюється відповідним чином.
4. Пункт 2.9.2.6. Правил викласти в наступній редакції:
«2.9.2.6. Вкладник, у разі незгоди з новими та/або зміненими розмірами та-

рифів та/або зміною розміру процентної ставки зобов’язаний письмово пові-
домити про це Банк не пізніше останнього робочого дня, що передує даті
початку дії нових тарифів та/або нового розміру процентної ставки. 

Факт ненадходження такого письмового повідомлення Вкладника про не-
згоду обслуговуватись на нових умовах на зазначену у Договорі адресу Банку
для листування станом на останній робочий день, що передує даті початку дії
нових тарифів та/або нового розміру процентної ставки, є згодою Вкладника
на його обслуговування за новими тарифами та/або новим розміром підви-
щення процентної ставки».

5. Розд. 5 Правил доповнити п. 5.2 в наступній редакції:
«Надання послуг Банком за Договором може бути припинено та/або Договір

може бути розірвано за ініціативою Банку у наступних випадках:
- у разі порушення Вкладником умов Договору; та/або 
- якщо наявність правовідносин з Вкладником суперечить нормам зако-

нодавства та/або стандартам Групи BNP Paribas та/або іншим політикам або
стандартам, яких дотримується Банк, щодо протидії легалізації (відмивання)
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінан-
сування розповсюдження зброї масового знищення; та/або 

- в інших випадках, передбачених Договором».
IІ. ДО ПРАВИЛ (ДОГОВІРНИХ УМОВ) ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ АТ «УКР -

СИББАНК» ПРИ НАДАННІ В НАЙМ (ОРЕНДУ) ІНДИВІДУАЛЬНОГО СЕЙФУ В СПЕ-
ЦІАЛЬНОМУ СХОВИЩІ, опублікованих в газеті «Урядовий кур’єр», № 223 від
29.11.2014 р. з усіма наступними змінами та доповненнями:

1. Абз. 7 п. 4 Правил викласти в наступній редакції:
«в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та До-

говором».
2. Розд. 8 Правил доповнити п. 8.1 в наступній редакції:
«8.1. Надання послуг Наймодавцем за Договором може бути припинено

та/або Договір може бути розірвано за ініціативою Наймодавця у наступних
випадках:

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

ства та/або стандартам Групи BNP Paribas та/або іншим політикам або стан-
дартам, яких дотримується Банк, щодо протидії легалізації (відмивання)
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансу-
вання розповсюдження зброї масового знищення; та/або 

- в інших випадках, передбачених Договором».
Нумерація пунктів у розд. 8 та за текстом Правил відповідним чином змі-

нюється.
ІIІ. ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ) НАДАННЯ ПОСЛУГ ЕКВАЙРІНГУ АТ «УКР -

СИББАНК», опублікованих в газеті «Голос України» №30 (5030) від 17.02.2011 р.
з усіма наступними змінами та доповненнями:

1. Викласти п. 6.7 Правил в наступній редакції:
«6.7. Надання послуг Банком за Договором може бути припинено та/або

Договір може бути розірвано у наступних випадках:
- порушення однією із Сторін договірних зобов’язань, встановлених Дого-

вором;
- недотримання Підприємством вимог Договору та додатків до нього;
- отримання відповідного повідомлення від платіжної системи та/або пра-

воохоронних органів;
- отримання Банком відмови Підприємства від обслуговування за Догово-

ром за новим розміром Комісії Банку та/або Абонентської плати та/або Ліміту
ідентифікації, встановленої Банком у порядку, визначеному п.2.1.2 цих Пра-
вил;

- не досягнення згоди між Банком та Підприємством щодо зміни в порядку,
передбаченому цими Правилами, розміру Комісії Банку та/або Абонентської
плати та/або Ліміту ідентифікації, що встановлені пунктом 3.2. Договору ек-
вайрінгу (з Правилами);

- відсутність оборотів по операціям еквайрінгу, достатніх для економічної
доцільності проекту торгового еквайрінгу;

- якщо наявність правовідносин з Підприємством суперечить нормам зако-
нодавства та/або стандартам Групи BNP Paribas та/або іншим політикам або
стандартам, яких дотримується Банк, щодо протидії легалізації (відмивання)
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансу-
вання розповсюдження зброї масового знищення;

- в інших випадках, встановлених Договором».
ІV. ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ) НАДАННЯ ПОСЛУГ ІНТЕРНЕТ-ЕКВАЙРИНГУ

АТ «УКРСИББАНК», опублікованих в газеті «Урядовий кур’єр» №194 від
20.10.2015 р.:

1. Викласти п. 8.7 Правил в наступній редакції:
«8.7. Надання послуг Банком за Договором може бути припинено та/або

Договір може бути розірвано у наступних випадках:
- порушення однією із Сторін договірних зобов’язань, встановлених Дого-

вором;
- отримання Банком відмови Клієнта від обслуговування за Договором за

новим Тарифами;
- недосягнення згоди між Банком та Клієнтом щодо зміни Тарифів у по-

рядку, передбаченому цими Правилами;
- недотримання Клієнтом вимог Договору та додатків до нього;
- отримання відповідного повідомлення від Платіжної системи та/або пра-

воохоронних органів;
- відсутність оборотів по Операціях Інтернет-еквайрингу, достатніх для еко-

номічної доцільності продовження Договору;
- якщо наявність правовідносин з Підприємством суперечить нормам зако-

нодавства та/або стандартам Групи BNP Paribas та/або іншим політикам або

стандартам, яких дотримується Банк, щодо протидії легалізації (відмивання)
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансу-
вання розповсюдження зброї масового знищення;

- інші підстави, встановлені Договором».
V. ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ) ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ

ПЛАТИ ТА ІНШИХ ВИПЛАТ СПІВРОБІТНИКАМ КЛІЄНТА В БЕЗГОТІВКОВІЙ
ФОРМІ В АТ «УКРСИББАНК», опублікованих в газеті «Урядовий кур’єр» №59
від 01.04.2011 р. з усіма наступними змінами та доповненнями:

1. Розд. 5 Правил доповнити п. 5.4 в наступній редакції:
«Надання послуг Банком за Договором може бути припинено та/або Договір

може бути розірвано за ініціативою Банку у наступних випадках:
- у разі порушення Клієнтом умов Договору; та/або 
- якщо наявність правовідносин з Клієнтом суперечить нормам законодав-

ства та/або стандартам Групи BNP Paribas та/або іншим політикам або стан-
дартам, яких дотримується Банк, щодо протидії легалізації (відмивання)
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансу-
вання розповсюдження зброї масового знищення; та/або 

- в інших випадках, передбачених Договором».
Нумерація пунктів у розд. 5 та за текстом Правил відповідним чином змі-

нюється.
VI. ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ) ВІДКРИТТЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ БАН-

КІВСЬКОГО РАХУНКУ ТА ЕМІСІЇ КОРПОРАТИВНИХ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК КЛІ-
ЄНТАМ АТ «УКРСИББАНК», опублікованих в газеті «Урядовий кур’єр» №133
від 27.07.2012 р. з усіма наступними змінами та доповненнями:

1. Доповнити Розділ «Терміни, що використовуються в Правилах» Правил
наступними термінами:

«3D Secure» – технологія, яка забезпечує максимальний рівень безпеки про-
ведення операцій з використанням картки в Інтернеті»; 

«DCC (Dynamic Currency Conversion)» – послуга миттєвої конвертації ва-
люти: проведення за кордоном операції у валюті країни-емітента картки (для
України – це гривня)».

2. В Розділі «Терміни, що використовуються в Правилах» Правил термін
«StarContact» викласти в наступній редакції:

«StarContact» – цілодобова служба клієнтської підтримки Банку. Звернення
до служби можливе за телефонами: 729 (безкоштовно з мобільних телефо-
нів), 0-800-505-800 (безкоштовно з телефонів на території України), 380-44-
590-06-75 (для міжнародних дзвінків). З метою поліпшення обслуговування
всі розмови з представниками Банку через StarContact можуть бути записані».

3. В Розділі «Терміни, що використовуються в Правилах» Правил термін
«разова комісія» викласти в наступній редакції:

«разова комісія» – комісія за одноразову послугу Банку, яку Клієнт оплачує
згідно з умовами Договору та чинних Тарифів Банку».

4. Розділ 1 Правил доповнити п. 1.4.19 в наступній редакції:
«1.4.19. Особливості конвертації валюти за операціями за кордоном та ко-

ристування Держателем Картки послугами третіх осіб.
Якщо за картковим Рахунком операція здійснюється технічно, та/або тех-

нологічно, та/або фізично за кордоном, зокрема:
- послуга/товар надається/придбавається на території України, але через

іноземний банк або процесінговий центр (оплата авіаквитків, резерв готелів,
оренда авто тощо), або

- послуга надається за кордоном іноземним банком або фінансовою уста-
новою/процесінговим центром (що обслуговує іноземний банкомат, магазин
або інтернет-ресурс), зокрема з використанням послуги DCC (Dynamic Currency
Conversion) під час отримання готівки у банкоматі чи касі, оплати товарів та
послуг за кордоном у торгівельній мережі або на іноземних інтернет-ресурсах
тощо,

то сума операції, що повідомлена Держателю Картки під час здійснення
операції (на екрані банкомата, термінала, на сайті, SMS-повідомленням тощо),
може відрізнятися (як в сторону збільшення, так і в сторону зменшення) від
суми операції, що підлягає блокуванню, а потім списанню. У таких випадках
фактичний фінансовий розрахунок відбувається в доларах США. Клієнт надає
Банку право без додаткового погодження з Клієнтом блокувати та списувати
з Рахунків Клієнта кошти у розмірі перевищення суми, яка була зазначена на
екрані банкомата, термінала, на сайті, в SMS-повідомленні тощо. У разі якщо
сума, що була заблокована під час здійснення операції Держателем Картки,
перевищує суму операції, що підлягає списанню, Банк розблоковує таку різ-
ницю на відповідному картковому Рахунку Клієнта. 

Банк не несе відповідальності за інформацію, надану Держателю Картки
сторонніми банками, фінансовими установами, магазинами та інтернет-ре-
сурсами щодо кінцевої суми операції та відповідності між сумою, вказаною на
чеку банкомата, магазину чи на інтернет-ресурсі, та сумою, яка буде заблоко-
вана і потім списана з Рахунку.

Якщо за картковим Рахунком здійснюється операція з використанням по-
слуги DCC (Dynamic Currency Conversion), то сума операції підлягає конвертації
в національну валюту України в порядку, встановленому іноземним банком, а
отримана сума в національній валюті України, в свою чергу, конвертується в
долари США за курсом МПС та виставляється Банку до блокування і потім до
списання з Рахунку. Банк конвертує отриману суму в доларах США у валюту
Рахунку за власним курсом (що встановлюється Банком щоденно для обліку
операцій, проведених за допомогою платіжних карток), після чого отримана
сума блокується і потім списується з Рахунку Клієнта».

5. Розділ 2 Правил доповнити п. 2.1.15 в наступній редакції:
«2.1.15. Прийняти рішення про тимчасове призупинення здійснення опера-

цій з використанням певної картки, а також про вилучення картки за наявності
обставин, що можуть свідчити про неправомірне використання картки або її
реквізитів, користування карткою неуповноваженою на це особою, та в інших
випадках, встановлених Договором та/або законодавством».

6. Пункт 2.3.7 Правил викласти в наступній редакції:
«2.3.7. Оскаржувати будь-які операції, проведені з використанням Картки

та які зазначені у виписці, шляхом надання письмової заяви від імені Держа-
теля Картки до Банку не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів з дати відоб-
раження операції за Рахунком. Банк розглядає заяву в строк до 120 (ста
двадцяти) календарних днів з моменту її отримання, згідно з чинним регла-
ментом роботи МПС, до якої належить Картка. У випадку непред’явлення за-
значеної заяви Банку за вказаними у виписці операціями у зазначений термін,
операції, зазначені у виписці, вважаються підтвердженими і оскарженню у по-
дальшому не підлягають».

7. Пункт 3.6 Правил викласти в наступній редакції:
«3.6. Клієнт оплачує Банку разову комісію в момент надання одноразової

послуги або у строк, обумовлений Договором, а періодичну комісію – протягом
семи календарних днів з дня її нарахування, згідно з чинними Тарифами Банку
і обраним Клієнтом Тарифним планом та/або умовами Договору. У разі отри-
мання клопотання Клієнта щодо зміни витратних лімітів за Карткою та/або
зміни обслуговуючого відділення, такі послуги надаються Банком тільки після
оплати Клієнтом відповідної разової комісії. З метою оплати такої разової ко-
місії Клієнт доручає Банку, а Банк здійснює договірне списання суми разової
комісії відповідно до умов Договору в дату отримання клопотання Клієнта про
надання вищевказаних послуг, а у разі відсутності достатньої суми коштів на
Рахунку – в подальшому Банк ініціює договірне списання протягом 180 кален-
дарних днів. У разі, якщо комісія не буде сплачена протягом зазначеного пе-
ріоду, вважається, що Клієнт відмовився від надання послуги.

При встановленні ліміту овердрафту на Рахунку та за відсутності власних
коштів на такому Рахунку, Банк здійснює погашення комісій за рахунок вста-
новленого ліміту овердрафту з урахуванням положень п. 3.4 Правил».

8. Пункт 3.7 Правил викласти в наступній редакції:
«3.7. Періодична комісія не нараховується після припинення дії Карток від-

повідно до п.12.10. Правил, а також у разі накладення арешту на картковий
Рахунок Клієнта за наявності в Банку відповідного документа на арешт коштів
або при виконанні платіжних вимог за рішенням державних органів у випадках,
передбачених законодавством. Нарахування комісії поновлюється з моменту
припинення дії відповідного рішення або арешту. У разі якщо арешт накладено
на конкретну суму та залишок на Рахунку перевищує таку суму, то Клієнт має

право здійснювати платежі в межах доступної суми, при цьому періодична ко-
місія нараховується та сплачується відповідно до Договору. Також Сторони
погодили, що у випадку наявності простроченої заборгованості щодо сплати
періодичної та/або разової комісії, що триває більше ніж 30 (тридцять) днів
поспіль, Банк має право припинити розрахунково-касове обслуговування Клі-
єнта та не нараховувати щомісячну/щорічну періодичну комісію. Банк має
право призупинити надання послуг за Договором та не нараховувати щорічну
періодичну комісію також у разі відсутності протягом 3 (трьох) календарних
місяців поспіль списань з карткового Рахунку, ініційованих Клієнтом. Після
повної сплати Клієнтом всієї суми зазначених несплачених комісій та за наяв-
ності зазначених списань з карткового Рахунку Банк відновлює надання послуг
за Договором та нарахування щомісячної/щорічної періодичної комісії». 

9. В Розділі 4 Правил термін «SMS-банкінг» замінити на «SMS-інформу-
вання».

10. Пункт 4.3.2.2 Правил викласти в наступній редакції:
«4.3.2.2. Можливе підключення: 
- однієї Картки до одного номеру мобільного телефону; або
- декількох Карток до одного номеру мобільного телефону; або
- усіх Карток до одного номеру мобільного телефону.
При цьому після підключення Картки до StarSMS та до моменту відклю-

чення від послуги оплата товарів та послуг у мережі Інтернет за допомогою
такої картки відбувається з використанням технології «3D Secure» відповідно
до п. 8.4. правил користування карткою».

11. Розд. 12 Правил доповнити п. 12.4 в наступній редакції:
«Надання послуг Банком за Договором може бути припинено та/або Договір

може бути розірвано за ініціативою Банку у наступних випадках:
- у разі порушення Клієнтом умов Договору; та/або 
- якщо наявність правовідносин з Клієнтом суперечить нормам законодав-

ства та/або стандартам Групи BNP Paribas та/або іншим політикам або стан-
дартам, яких дотримується Банк, щодо протидії легалізації (відмивання)
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансу-
вання розповсюдження зброї масового знищення; та/або 

- в інших випадках, передбачених Договором».
Нумерація пунктів у розд. 12 та за текстом Правил відповідним чином змі-

нюється.
12. Пункт 8.1.2 Розділу «Правила користування карткою» Правил викласти

в наступній редакції:
«8.1.2. Клієнт може встановлювати індивідуальні карткові ліміти (які від-

різняються від базових) по кожному типу операції при випуску Картки шляхом
надання відповідної заяви до Банку; та/або Довірена особа Клієнта може вста-
новлювати індивідуальні карткові ліміти по будь-якій Картці, емітованій до Ра-
хунку, шляхом звернення до служби підтримки клієнтів StarContact».

13. Абз. 1 п. 8.4.7 Правил викласти в наступній редакції:
«8.4.7. При здійсненні Держателем Картки оплати товарів та послуг у мережі

Інтернет Банк, з метою підвищення безпеки проведення кожної операції, має
право здійснювати додаткову ідентифікацію Держателя Картки (з викорис-
танням технології «3D Secure»)».

14. Пункт 8.5.1 Правил викласти в наступній редакції:
«8.5.1. У разі втрати контролю над Карткою (неповернення картки банко-

матом та інші випадки, при яких Держатель Картки не може здійснити кон-
троль над Карткою тощо) або її незаконного використання іншими особами
(крадіжка тощо) Довірена особа /Держатель зобов’язана(-ий) негайно повідо-
мити про це Банк (службу підтримки клієнтів Банку StarContact) для поста-
новки Картки у стоп-лист, при цьому Довірена особа Клієнта/Держатель
Картки обов’язково повинна(-ен) повідомити персональні дані, пароль для
ідентифікації та інші дані за проханням оператора (відповідно до п.2.3.11). За
наведеними телефонами Держатель Картки повинен звертатися до Банку і у
випадку виникнення у нього проблемних ситуацій, пов’язаних з використанням
Картки».

15. Розділ 8 Правил доповнити п. 8.9 у наступній редакції:
«8.9. У разі якщо валюта операції, що проведена за допомогою картки (от-

римання готівки, оплата товарів тощо), відрізняється від валюти карткового
Рахунку, конвертація суми операції у валюту карткового Рахунку (для блоку-
вання та подальшого списання з карткового Рахунку) виконується згідно з
правилами МПС та внутрішніми правилами Банку, якщо інше не встановлено
законодавством. Така конвертація відбувається з урахуванням курсів, що вста-
новлюються МПС та Банком щоденно для обліку операцій, проведених за до-
помогою платіжних карток. При цьому такі курси конвертації можуть
відрізнятися від курсів НБУ та/або курсів Банку, встановлених для здійснення
операцій з купівлі/продажу/обміну валюти у відділеннях Банку, та заблокована
на картковому Рахунку сума може відрізнятися від суми фактичного списання
внаслідок зміни курсів конвертації».

VII. ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ) ВІДКРИТТЯ ТА КОМПЛЕКСНОГО РОЗРА-
ХУНКОВО – КАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ РАХУНКІВ ФІЗИЧНИХ
ОСІБ В АТ «УКРСИББАНК», опублікованих в газеті «Голос України», № 164
(4164) від 14.09.2007 р., з усіма наступними змінами та доповненнями:

1. Розд. «Терміни, що використовуються в Правилах» Правил доповнити
терміном «термінал самообслуговування» у наступній редакції:

«термінал самообслуговування» – програмно-технічний комплекс сторонніх
організацій, що дає можливість здійснити операції ініціювання переказу кош-
тів, внесених у готівковій формі в національній валюті України, на карткові Ра-
хунки Клієнтів Банку, а також виконати інші операції згідно з функціональними
можливостями цього комплексу».

2. В розд. «Терміни, що використовуються в Правилах» Правил термін «чек
платіжного термінала/банкомата» викласти у наступній редакції:

«чек платіжного термінала/банкомата/термінала самообслуговування» –
чек, який друкується платіжним терміналом/банкоматом/терміналом самооб-
слуговування та містить інформацію щодо проведеної транзакції згідно з чин-
ним законодавством та правилами МПС».

3. Пункт 2.3.2 Правил викласти у наступній редакції:
«2.3.2. Зарахування коштів на картковий Рахунок (поповнення карткового

Рахунку) без використання картки виконується за номером карткового Ра-
хунку, який зазначений в Договорі-анкеті або заяві на відкриття Рахунку, і
може здійснюватися шляхом внесення готівки в касу Банку або через термі-
нали самообслуговування (з урахуванням п. 2.3.12 Правил), перерахуванням
з будь-яких рахунків, відкритих в Банку та/або в інших банках, за допомогою
переказу коштів з інших Рахунків Клієнта, з рахунків інших осіб за їх доручен-
нями тощо. Зарахування здійснюється не пізніше робочого дня, наступного за
днем надходження грошових коштів у Банк. Зарахування на Рахунки нерези-
дентів здійснюється з урахуванням обмежень чинного законодавства».

4. Розд. 2 Правил доповнити п. 2.3.12 у наступній редакції:
«2.3.12. Особливості поповнення карткового Рахунку в національній валюті

України через термінали самообслуговування сторонніх організацій.
2.3.12.1. Поповнення карткового Рахунку в національній валюті України (у

тому числі з метою погашення заборгованості за овердрафтом) через термі-
нали самообслуговування сторонніх організацій, з якими Банк уклав відповід-
ний договір, здійснюється без використання картки шляхом ініціювання
переказу коштів, внесених через вищезазначені термінали готівкою у націо-
нальній валюті України. 

2.3.12.2. Для поповнення карткового Рахунку через термінали самообслу-
говування необхідно:

- ввести номер карткового Рахунку, на який мають бути зараховані кошти;
- перевірити прізвище, ім’я та по батькові власника Рахунку, які будуть час-

тково відображені на екрані термінала самообслуговування;
- ввести суму поповнення (ліміт максимальної суми поповнення карткового

Рахунку на добу встановлюється з урахуванням обмежень чинного законодав-
ства);

- внести грошові кошти та підтвердити оплату. 
Банк не несе відповідальності за коректність і достовірність вказаних плат-

ником реквізитів платежу.
2.3.12.3. За проведення операції переказу коштів через термінали самооб-

Інформаційне повідомлення АТ «УкрСиббанк»
Зміни до Правил (договірних умов), що є частиною договорів, які укладаються АТ «УкрСиббанк» з клієнтами
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слуговування може стягуватись комісія на користь сторонньої організації. Ко-
місія не пов’язана з наданням овердрафту. 

2.3.12.4. Зарахування коштів на картковий Рахунок, які були внесені через
термінали самообслуговування, здійснюється протягом 3 (трьох) робочих днів,
включаючи день внесення (якщо такий день був робочим).

2.3.12.5. У разі виникнення спірної операції при використанні термінала са-
мообслуговування необхідно звернутися за телефонами технічної підтримки
термінала самообслуговування, які вказані на екрані термінала та на чеку, що
друкується за результатом здійснення операції».

5. Пункт 2.5.6 Правил викласти у наступній редакції:
«2.5.6. Банк надає Клієнту інформацію щодо операцій, проведених за Ра-

хунком Клієнта, у вигляді виписки (в паперовій формі) з його Рахунку за пер-
шою вимогою Клієнта. Виписка може бути надана в електронній формі на
e-mail у разі замовлення такої послуги Клієнтом (з урахуванням п. 5.6.). У ви-
писці можуть не відображатися операції, здійснені у день її формування. Ви-
писка може бути надана також довіреній особі Клієнта».

6. Абз. перший пункту 2.6.2 Правил викласти у наступній редакції:
«2.6.2. З метою погашення заборгованості за овердрафтом Клієнт повинен

сплатити суму не меншу ніж сума обов’язкового мінімального платежу до 25
(включно) числа місяця, наступного за місяцем, в якому було розраховано
обов’язковий мінімальний платіж, (актуальний час, до якого необхідно внести
платіж, зазначається у виписці за Рахунком). Якщо зазначене число місяця
припадає на вихідний, святковий або неробочий день, то терміном погашення
вважається останній робочий день, що передує такому вихідному, святковому
або неробочому дню».

7. Пункт 2.9.6.1 Правил викласти у наступній редакції:
«2.9.6.1. У разі подовження строку дії Вкладу або його перерозміщення від-

повідно до умов п. 2.1.3 Правил процентна ставка на новий строк встановлю-
ється у розмірі базової процентної ставки за даним видом Вкладу, що діє на
дату подовження строку дії/перерозміщення Вкладу».

8. Пункт 2.9.12.3 Правил викласти у наступній редакції:
«2.9.12.3. Якщо Клієнт не звернувся за поверненням Вкладу відповідно до

умов п. 2.9.12 Правил, то:
- за строковими Вкладами, Дата повернення яких припадає до 17.01.2016

(включно) – строк Вкладу вважається подовженим на той самий строк із ура-
хуванням умов п. 2.9.6 Правил;

- за строковими Вкладами, Дата повернення яких припадає після 18.01.2016
(включно) – Вклад вважається перерозміщеним на новий строк, що дорівнює
попередньому строку розміщення Вкладу, із урахуванням умов п. 2.9.6 Правил.
Таке перерозміщення Вкладу вважається укладенням нового Договору стро-
кового Вкладу.

9. Пункт 2.9.20 Правил доповнити п. 2.9.20.5 у наступній редакції:
«2.9.20.5. Банк має право зменшити розмір процентної ставки. Банк пові-

домляє Вкладника шляхом розміщення відповідних повідомлень на інформа-
ційних стендах у приміщенні Банку та/або направлення SMS-повідомлення
Вкладнику та/або на сайті www.my.ukrsibbank.com та/або іншим способом не
пізніше, ніж за один місяць до дати дії нового розміру процентної ставки. При
цьому конкретна дата початку дії нового розміру процентної ставки буде вка-
зана у відповідному повідомленні».

Нумерація пунктів у розд. 2 та за текстом Правил відповідним чином змі-
нюється.

10. Пункт 2.9.20.6 Правил викласти у наступній редакції:
«2.9.20.6. Клієнт, у разі незгоди з новими та/або зміненими розмірами Та-

рифів щодо обслуговування Вкладу та/або зміною розміру процентної ставки
за Вкладом, зобов’язаний письмово повідомити про це Банк не пізніше остан-
нього робочого дня, що передує даті початку дії нових Тарифів та/або нового
розміру процентної ставки. 

Факт ненадходження такого письмового повідомлення Вкладника про не-
згоду обслуговуватись на нових умовах на зазначену в Заяві на відкриття
вкладного Рахунку адресу Банку для листування станом на останній робочий
день, що передує даті початку дії нових Тарифів та/або нового розміру про-
центної ставки, є згодою Клієнта на його обслуговування за новими Тарифами
та/або новим розміром процентної ставки».

11. Пункт 4.1.15 Правил викласти у наступній редакції:
«4.1.15. Без додаткового погодження з Клієнтом дебетувати картковий Ра-

хунок Клієнта на суми всіх проведених Держателем операцій за його картками,
суми комісій, процентів та всіх інших зобов’язань у повному обсязі, що вини-
кають під час видачі та обслуговування карток/Рахунку, у тому числі за рахунок
незнижуваного залишку, та/або застосовувати договірне списання коштів з
карткового Рахунку Клієнта».

12. Абз. 2 пункт 5.1.12 Правил викласти у наступній редакції:
« - для пакетних пропозицій «All Inclusive» всіх рівнів, «Platinum», «Elite»,

«ЗП Elite» та Тарифного плану «Електронний студентський квиток» – SMS-по-
відомлення про нарахування періодичної комісії за обслуговування Рахунків,
розмір зменшення базової періодичної комісії за обслуговування Рахунків (від-
повідно до п. 6.1.9.), страхові платежі, нарахування відсотків за Рахунком/-ами
Тарифного плану, поповнення накопичувального/-их Рахунку/-ів, безготівкове
перерахування коштів з накопичувального/-их Рахунку/-ів (у тому числі за до-
помогою послуги «Договірне списання» на погашення кредитів Клієнта та/або
на погашення комісій, що виникли за іншими рахунками Клієнта), підключення
послуги StarSMS+ та користування послугою StarSMS/StarSMS+».

13. Пункт 5.5 Правил викласти у наступній редакції:
«5.5. Правила користування послугою «Переказ коштів між власними Ра-

хунками через StarContact»
14. Розділ 5 Правил доповнити п. 5.6 у наступній редакції:
«5.6. Правила користування послугою «Надання виписки на e-mail»
5.6.1. Послуга «Надання виписки на e-mail» (далі в цьому пункті 5.6 – «По-

слуга») дозволяє Клієнту отримувати на електронну адресу (e-mail) звіт/під-
твердження руху коштів на Рахунку/-ах за проведеними операціями, у тому
числі з використанням платіжної картки, та інформацію про стан такого/-их
Рахунку/-ів.

5.6.2. Послуга може бути підключена тільки власнику Рахунку. 
5.6.3. Підключення/відключення або зміна параметрів Послуги відбувається

на підставі:
● подання відповідної заяви Клієнта в обслуговуючому відділенні Банку; або
● звернення до StarContact. У такому випадку Клієнт має право у разі необхід-

ності за своїм запитом отримати письмове підтвердження про
підключення/відключення або зміну параметрів Послуги, звернувшись до
обслуговуючого відділення Банку для підписання відповідної заяви. 
Підстави, що вказані в цьому пункті 5.6.3 для підключення або зміни пара-

метрів Послуги, надалі в цьому пункті 5.6 іменуються – «Заява». 
5.6.4. Клієнт в Заяві зазначає адресу e-mail та періодичність надання По-

слуги: щоденно або щомісячно. При цьому одна Послуга передбачає наявність
однієї адреси e-mail та зазначення одного варіанта періодичності отримання
Послуги. Якщо Клієнт бажає отримувати Послугу на декілька адрес e-mail
та/або з різною періодичністю, Клієнт може підключити декілька таких Послуг,
які будуть тарифікуватися окремо згідно з п. 5.6.6 Правил, при цьому на одну
унікальну адресу e-mail можна підключити тільки один з варіантів періодич-
ності надання Послуги (або щоденно, або щомісячно).

5.6.5. Про підключення/відключення Послуги Клієнт отримує відповідне по-
відомлення на e-mail, зазначений Клієнтом у Заяві.

5.6.6. Клієнт сплачує Банку за користування Послугою плату згідно з Тари-
фами Банку. Плата за користування Послугою нараховується в останній ро-
бочий день місяця, якщо протягом такого місяця станом хоча б на кінець
одного дня була підключена Послуга. У випадку наявності простроченої за-
боргованості щодо сплати комісій Банку (у тому числі комісії за користування
Послугою), що триває більше ніж 30 (тридцять) днів поспіль, Банк має право
тимчасово припинити надання Послуги до повного погашення зазначеної за-
боргованості.

5.6.7. Особливості надання Послуги зі щоденною періодичністю: виписка
на e-mail надсилається щоденно за попередній календарний день з урахуван-
ням наступних виключень:
● за п’ятницю виписка надсилається в суботу;
● за суботу, неділю та понеділок виписка надсилається у вівторок;
● за святкові або неробочі дні виписка надсилається за весь період таких свят-

кових та неробочих днів з урахуванням першого робочого після них дня на
другий робочий день.
5.6.8. Особливості надання Послуги зі щомісячною періодичністю: виписка

на e-mail надсилається щомісячно в перший робочий день місяця за поперед-
ній календарний місяць. 

5.6.9. Додатково для пакетних пропозицій (у разі підключення Послуги Клі-
єнтом в рамках пакетної пропозиції) в перший робочий день календарного мі-
сяця разом зі щоденною/щомісячною випискою на e-mail надсилається звіт
за пакетною пропозицією за попередній місяць.

5.6.10. Банк має право надсилати на e-mail Клієнта повідомлення про та-
рифи, продукти та послуги, акції та інші інформаційні повідомлення Банку.

5.6.11. Надсилання інформації відбувається відкритими каналами зв’язку.
Банк не несе відповідальності за розголошення, викривлення та неотримання
Клієнтом виписки, що може мати місце при надсиланні інформації на e-mail.

5.6.12. Банк не несе відповідальності за передачу інформації щодо виписки
у випадку надання Клієнтом у Заяві невірної адреси e-mail.

5.6.13. Клієнт зобов’язується самостійно здійснювати технічні налаштування
електронної поштової скриньки для коректного отримання електронного листа
від Банку та забезпечити безпечне користування відповідним електронним по-
штовим сервісом, за допомогою якого здійснюється обслуговування вказаної
у Заяві Клієнта адреси e-mail.

5.6.14. У випадку зміни у Клієнта адреси e-mail або у разі втрати Клієнтом
доступу до e-mail, що підключений в рамках Послуги, Клієнт зобов’язаний не-
гайно повідомити про це Банк та змінити параметри Послуги або відключити
Послугу відповідно до п. 5.6.3. Правил.

5.6.15. Для відмови від Послуги Клієнту необхідно відключити Послугу у
відповідності до пп. 5.6.3. Правил».

15. Пункт 6.1.5 Правил викласти у наступній редакції:
«6.1.5. Клієнт оплачує Банку разову комісію в момент надання одноразової

послуги або у строк, обумовлений Договором, а періодичну комісію (за її на-
явності згідно з Тарифним планом) – у строк, обумовлений Договором, згідно
з чинними Тарифами Банку і обраним Клієнтом Тарифним планом та/або умо-
вами Договору.

У разі отримання клопотання Клієнта щодо зміни витратних лімітів за Кар-
ткою через StarContact, зміни обслуговуючого відділення через StarContact,
зміни рівня Тарифного плану за рахунок Клієнта, така послуга надається Бан-
ком тільки після оплати Клієнтом відповідної разової комісії. З метою оплати
такої разової комісії Клієнт доручає Банку, а Банк здійснює договірне списання
суми разової комісії відповідно до умов Договору в дату отримання клопотання
Клієнта про надання вищевказаних послуг, а у разі відсутності достатньої суми
коштів на Рахунку(-ах) – в подальшому Банк ініціює договірне списання про-
тягом 180 календарних днів. У разі, якщо комісія не буде сплачена протягом
зазначеного періоду, вважається, що Клієнт відмовився від надання послуги.

При встановленні ліміту овердрафту на картковому Рахунку та за відсутності
власних коштів на такому Рахунку, Банк здійснює погашення комісій за раху-
нок встановленого ліміту овердрафту з урахуванням положень п. 2.3.8.».

16. Пункт 6.1.8.1 Правил викласти у наступній редакції:
«6.1.8.1. Якщо інше не передбачено Договором, про встановлення нових

та/або зміну чинних Тарифів, та/або переведення на інший Тарифний план за
ініціативою Банку, та/або зміну процентної ставки Банк інформує Клієнта шля-
хом розміщення відповідних повідомлень на дошках оголошень у приміщен-
нях установ Банку та/або іншим способом не пізніше ніж за 30 (тридцять)
календарних днів до дати вступу в дію нових Тарифів/Тарифних планів та/або
процентної ставки».

17. Пункт 6.1.8.3 Правил викласти у наступній редакції:
«6.1.8.3. Клієнт, при незгоді зі зміною Тарифів, та/або з переведенням на

інший Тарифний план за ініціативою Банку, та/або зі зміною розміру процен-
тної ставки, яка нараховується на залишок на Рахунку, зобов’язаний письмово
повідомити про це Банк не пізніше останнього робочого дня, що передує даті
початку дії нових Тарифів/Тарифних планів та/або процентної ставки, для ви-
рішення питання про розірвання Договору і закриття Рахунків. Проведення
Клієнтом операцій за Рахунком після вступу в силу нових Тарифів/Тарифних
планів підтверджує згоду Клієнта з новими Тарифами/Тарифними планами.
Факт ненадходження такого письмового повідомлення Клієнта про незгоду
обслуговуватись на нових/змінених умовах на зазначену в Договорі адресу
Банку для листування станом на останній робочий день, що передує даті по-
чатку дії нових/змінених Тарифів/Тарифних планів та/або процентної ставки,
є згодою Клієнта на його обслуговування за новими/зміненими Тарифами/Та-
рифними планами та/або процентною ставкою за Договором».

18. Пункт 6.1.10 Правил викласти у наступній редакції:
«6.1.10. Періодична комісія не нараховується в разі накладення арешту на

картковий Рахунок Клієнта (за наявності в Банку відповідного документу на
арешт коштів) або під час виконання платіжних вимог за рішенням державних
органів у випадках, передбачених законодавством. Нарахування комісії понов-
люється з моменту припинення дії відповідного рішення або арешту. У разі
якщо арешт накладено на конкретну суму та залишок на Рахунку більше цієї
суми, то Клієнт має право здійснювати платежі в межах доступної суми, при
цьому періодична комісія буде стягуватись. Також Сторони погодили, що у ви-
падку наявності простроченої заборгованості щодо сплати періодичної та/або
разової комісії, що триває більше ніж 30 (тридцять) днів поспіль, Банк має
право припинити розрахунково-касове обслуговування Клієнта та не нарахо-
вувати щомісячну/щорічну періодичну комісію. Банк має право призупинити
надання послуг за Договором та не нараховувати щорічну періодичну комісію
також у разі відсутності протягом 3 (трьох) календарних місяців поспіль спи-
сань з карткового Рахунку, ініційованих Клієнтом, за виключенням випадків
відкриття Тарифного плану або переходу на відповідний Тарифний план зі
щорічною періодичною комісією: у такому разі щорічна періодична комісія на-
раховується незалежно від відсутності вищезазначених списань. Після повної
сплати Клієнтом всієї суми зазначених несплачених комісій та за наявності за-
значених списань з карткового Рахунку Банк відновлює надання послуг за До-
говором та нарахування щомісячної/щорічної періодичної комісії. При цьому
щомісячна періодична комісія нараховуватиметься у розмірі, встановленому
стандартними чинними Тарифами».

19. Пункт 7.1 Правил викласти у наступній редакції:
«7.1. З метою своєчасного виконання зобов’язань та оплати послуг Банку,

Клієнт надає Банку право здійснювати на користь останнього договірне спи-
сання коштів з Рахунків Клієнта у строки, визначені Договором або іншими
договорами між Банком та Клієнтом, у валюті та сумі існуючої заборгованості
перед Банком за зобов’язаннями та/або наданими послугами за Договором
та/або іншими договорами, укладеними між Банком і Клієнтом (у тому числі
простроченої заборгованості за кредитами, отриманими у Банку). Клієнт надає
Банку право здійснювати договірне списання на користь Банку сум простро-
ченої заборгованості Клієнта з усіх рахунків Клієнта, відкритих у Банку, почи-
наючи з дати прострочення. Погашення строкової заборгованості за
використаний ліміт овердрафту, включаючи плату за користування овердраф-
том та інші платежі, що пов’язані з використанням ліміту овердрафту за про-
дуктом «Кредитна картка з пільговим періодом», Клієнт доручає Банку
здійснювати тільки з Зарплатного карткового рахунку або з іншого карткового
Рахунку, вказаного Клієнтом у відповідному Договорі-анкеті як рахунок для
договірного списання суми обов’язкового мінімального платежу, з дати на-
стання строку оплати таких платежів на користь Банку».

20. Розд. 11 Правил доповнити п. 11.7 в наступній редакції:
«11.7. Надання послуг Банком за Договором може бути припинено та/або

Договір може бути розірвано за ініціативою Банку у наступних випадках:
- у разі порушення Клієнтом умов Договору; та/або 
- якщо наявність правовідносин з Клієнтом суперечить нормам законо-

давства та/або стандартам Групи BNP Paribas та/або іншим політикам або
стандартам, яких дотримується Банк, щодо протидії легалізації (відмивання)
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінан-
сування розповсюдження зброї масового знищення; та/або 

- в інших випадках, передбачених Договором».
Нумерація пунктів у розд. 11 та за текстом Правил відповідним чином змі-

нюється.
VIІI. ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ) СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ ПОЗИ-

ЧАЛЬНИКІВ АТ «УКРСИББАНК» З МОЖЛИВІСТЮ ВІДКРИТТЯ ТА РОЗРАХУН-
КОВО-КАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КАРТКОВИХ (ПОТОЧНИХ) РАХУНКІВ,
опублікованих в газеті «Голос України», № 164 (4414) від 30.08.2008 р., з усіма
наступними змінами та доповненнями:

1. Розд. «Терміни, що використовуються в Правилах» Правил доповнити
термінами «термінал самообслуговування» та «чек платіжного термінала/бан-

комата/термінала самообслуговування» у наступній редакції:
«термінал самообслуговування» – програмно-технічний комплекс Банку

або сторонніх організацій, що дає можливість здійснити операції ініціювання
переказу коштів, внесених у готівковій формі в національній валюті України,
інші для виконання операцій згідно з функціональними можливостями цього
комплексу;

«чек платіжного термінала/банкомата/термінала самообслуговування» –
чек, який друкується платіжним терміналом/банкоматом/терміналом самооб-
слуговування та містить інформацію щодо проведеної транзакції згідно з чин-
ним законодавством та правилами Міжнародної платіжної системи».

2. Пункт 1.2.2.1 Правил викласти в наступній редакції:
«1.2.2.1. Погашення кредиту за Договорами типу А та типу Б може здійс-

нюватись шляхом здійснення внесення готівкових коштів в касу Банку або ін-
шого банку, здійснення безготівкового переказу коштів відповідно до вимог
законодавства на рахунки, вказані у Договорі, а також здійснення переказу за
допомогою терміналу самообслуговування».

3. Розділ 1 Правил доповнити пунктом 1.2.2.2 у наступній редакції:
«1.2.2.2. Особливості погашення кредиту в національній валюті України

через термінали самообслуговування сторонніх організацій.
1.2.2.2.1. Погашення заборгованості за кредитом через термінали самооб-

слуговування сторонніх організацій, з якими Банк уклав відповідний договір,
здійснюється шляхом ініціювання переказу коштів, внесених через вищезаз-
начені термінали готівкою у національній валюті України, для чого необхідно: 

- ввести номер Кредитного договору або номер Карткового рахунку, якщо
кредит надано шляхом встановлення ліміту овердрафту на Картковий раху-
нок;

- перевірити прізвище, ім’я та по батькові Позичальника (власника Картко-
вого рахунку), які будуть частково відображені на екрані термінала самооб-
слуговування;

- ввести суму погашення (ліміт максимальної суми погашення на добу вста-
новлюється з урахуванням обмежень чинного законодавства);

- внести грошові кошти та підтвердити оплату. 
Банк не несе відповідальності за коректність і достовірність вказаних плат-

ником реквізитів платежу.
1.2.2.2.2. За проведення операції переказу коштів через термінали самооб-

слуговування може стягуватись комісія на користь сторонньої організації. Ко-
місія не пов’язана з наданням кредиту. 

1.2.2.2.3. Зарахування коштів на погашення заборгованості за кредитом,
які були внесені через термінали самообслуговування, здійснюється протягом
3 (трьох) робочих днів, включаючи день внесення (якщо такий день був робо-
чим). За наявності підключеної послуги SMS-інформування Клієнт отримає
відповідне SMS-повідомлення про поповнення Рахунку або погашення кре-
дитної заборгованості через термінал самообслуговування.

У разі виникнення спірної операції при використанні термінала самообслу-
говування необхідно звернутися за телефонами технічної підтримки термінала
самообслуговування, які вказані на екрані термінала та на чеку, що друкується
за результатом здійснення операції».

Нумерація пунктів у розд. 1 та за текстом Правил відповідним чином змі-
нюється.

4. Пункт 6.2.5 Правил викласти у наступній редакції:
«6.2.5. Зарахування коштів на Картковий рахунок (поповнення Карткового

рахунку) без використання картки виконується за номером Карткового ра-
хунку, який зазначений в Договорі-анкеті або в Кредитному договорі або заяві
на відкриття рахунку, і може здійснюватися шляхом внесення готівки в касу
Банку або в банкоматі з функцією «cash-in» або перерахуванням з будь-яких
рахунків, відкритих в Банку та/або в інших банках, за допомогою переказу кош-
тів з інших рахунків Позичальника, а також з рахунків інших осіб за їх дору-
ченнями, а також у порядку, передбаченому п. 1.2.2.2 Правил. Зарахування
здійснюється не пізніше робочого дня, наступного за днем надходження гро-
шових коштів у Банк».

5. Пункт 6.2.9 Правил викласти у наступній редакції:
«6.2.9. Суми спірних транзакцій (окрім транзакцій, виконаних через термі-

нали самообслуговування), з якими не згоден Позичальник, включаючи суму
комісій за проведення таких транзакцій, повертаються Позичальнику у термін,
що не перевищує 120 календарних днів із дня прийняття Банком відповідної
заяви Позичальника, у разі повного врегулювання Банком питань з МПС. По-
вернення таких сум відбувається на підставі відповідної заяви Позичальника
шляхом зарахування грошових коштів на Картковий рахунок Позичальника,
або шляхом видачі Позичальнику готівкових грошових коштів через касу
Банку. Суми спірних транзакцій, що будуть повернуті Позичальнику, можуть
бути більше/менше від сум, що списані по оригінальній транзакції внаслідок
курсових різниць».

6. Розд. 9 Правил доповнити п. 9.14 в наступній редакції:
«Надання послуг Банком за Договором може бути припинено та/або Договір

може бути розірвано за ініціативою Банку у наступних випадках:
- у разі порушення Позичальником умов Договору; та/або 
- якщо наявність правовідносин з Позичальником суперечить нормам за-

конодавства та/або стандартам Групи BNP Paribas та/або іншим політикам або
стандартам, яких дотримується Банк, щодо протидії легалізації (відмивання)
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансу-
вання розповсюдження зброї масового знищення; та/або 

- в інших випадках, передбачених Договором».
IX. ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ) ВІДКРИТТЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ БАН-

КІВСЬКОГО РАХУНКУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІД-
РОЗДІЛІВ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, САМОЗАЙНЯТИХ ОСІБ, ПРЕДСТАВНИЦТВ  –
КЛІЄНТІВ АТ «УКРСИББАНК», опублікованих в газеті «Голос України», № 99
(4849), 02.06.2010 р., з усіма наступними змінами та доповненнями

1. Розд. 12 Правил доповнити п. 12.7. в наступній редакції:
«Надання послуг Банком за Договором може бути припинено та/або Договір

може бути розірвано за ініціативою Банку у наступних випадках:
- у разі порушення Клієнтом умов Договору; та/або 
- якщо наявність правовідносин з Клієнтом суперечить нормам законодав-

ства та/або стандартам Групи BNP Paribas та/або іншим політикам або стан-
дартам, яких дотримується Банк, щодо протидії легалізації (відмивання)
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансу-
вання розповсюдження зброї масового знищення; та/або 

- в інших випадках, передбачених Договором».
Нумерація пунктів у розд. 12 та за текстом Правил відповідним чином змі-

нюється.
X. ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ) ВІДКРИТТЯ, ВИКОРИСТАННЯ І ОБСЛУГО-

ВУВАННЯ ПОТОЧНИХ РАХУНКІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ У НАЦІОНАЛЬНІЙ І ІНОЗЕМНИХ
ВАЛЮТАХ В АТ «УКРСИББАНК», опублікованих в газеті «Урядовий кур’єр» №65
від 09.04.2011 р. з усіма наступними змінами та доповненнями:

1. Розд. 10 Правил доповнити п. 10.3 в наступній редакції:
«Надання послуг Банком за Договором може бути припинено та/або Договір

може бути розірвано за ініціативою Банку у наступних випадках:
- у разі порушення Позичальником умов Договору; та/або 
- якщо наявність правовідносин з Позичальником суперечить нормам за-

конодавства та/або стандартам Групи BNP Paribas та/або іншим політикам або
стандартам, яких дотримується Банк, щодо протидії легалізації (відмивання)
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансу-
вання розповсюдження зброї масового знищення; та/або 

- в інших випадках, передбачених Договором».
Нумерація пунктів у розд. 10 та за текстом Правил відповідним чином змі-

нюється.
2. Розділ 12 Правил видалити. 
Нумерація наступних пунктів та за текстом Правил відповідним чином змі-

нюється.
Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в офіцій-

ному друкованому виданні, а саме 27.11.2015 року.
Датою початку дії змін до Правил 28.12.2015 року.
Заступник Голови Правління – 
Начальник Юридичного департаменту С. М. Панов

Банківська та Генеральна ліцензія №75 видані НБУ 05.10.2011 року.Усі види банківських послуг.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 28 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч         День
Київська -1    -6       -2    +3
Житомирська -1    -6       -2    +3
Чернігівська -2    -7       -2    +3
Сумська -3    -8       -2    +3
Закарпатська -1    -6         0    +5
Рівненська -1    -6       -2    +3
Львівська -1    -6       -2    +3
Івано-Франківська -1    -6       -2    +3
Волинська -1    -6       -2    +3
Хмельницька -1    -6       -2    +3
Чернівецька -1    -6       -2    +3
Тернопільська -1    -6       -2    +3
Вінницька -1    -6       -2    +3

Oбласть Нiч          День
Черкаська -1      -6      -2    +3
Кіровоградська -1      -6      -1    +4
Полтавська -2      -7      -2    +3
Дніпропетровська -1      -6      -1    +4
Одеська 0     +5      +5  +10
Миколаївська 0     +5      +4    +9
Херсонська +1     +6      +4    +9
Запорізька 0     +5      +4    +9
Харківська -5   -10      -2    +3
Донецька -4      -9      -1    +4
Луганська -5   -10      -2    +3
Крим +1     +6      +8  +13
Київ -2      -4      +1    +3

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ
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АВінницький міський суд Вінницької області викликає Полі-
щука Юрія Яковича на 04.12.2015 р. о 14 год. 00 хв. та
08.12.2015 року на 12.00 год. у зал судового засідання № 3,
суддя Бар’як А.С., на розгляд справи за позовом Публічного
акціонерного товариства «ОТП Банк» до Поліщука Юрія Якови-
ча, Поліщук Лілії Олександрівни про стягнення заборгованості
за кредитним договором.

Суддя Бар’як а. С.

Слов’янську відкрили
«Вікно в Америку»

Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр» 

ПАРТНЕРСТВО. Інформаційно-культурний центр «Вікно в
Америку» відчинив свої двері для відвідувачів у Центральній мі-
ській бібліотеці Слов’янська на Донеччині. Такі «віконця» нині
вже є у багатьох обласних бібліотеках України, та у Слов’янську
його послугами зможуть користуватися жителі не тільки міста,
а й всього північного регіону Донеччини. Облаштування інфор-
маційно-культурного центру відбулося завдяки фінансовій до-
помозі посольства США в Україні, яке виділило на відповідні ро-
боти 27 тисяч доларів. Слов’янське «Вікно в Америку» може по-
хвалитися найновішими технологіями, тут є безкоштовний Ін-
тернет, зона Wi-Fi, сучасні комп’ютери, принтери, копіювальні
апарати та інше обладнання.  

За задумом організаторів цього проекту, ІКЦ має допомогти
його відвідувачам ближче познайомитися із життям заокеан-
ської країни. Насамперед це стосується місцевих школярів і сту-
дентів, адже тут можна підготувати реферати певної тематики
про США, більше дізнатися про американські програми навчан-
ня, поповнити свої знання англійської мови, отримавши худож-
ню та навчальну літературу. «Відтепер ми маємо доступ до біб-
ліотек США, які з’явилася можливість відвідати тільки на тери-
торії «Вікна в Америку», — розповідає співробітниця міської біб-
ліотеки Тетяна Ремпель. — Також у нас є дуже багато інтерак-
тивних ігор, ліцензійних фільмів: зокрема на відкритті центру
нам подарували 8 документальних фільмів про Америку, і що-
місяця будемо влаштовувати їх перегляд». 

Під час презентації «американського куточка» жителів  і гос-
тей міста з цією подією привітав у відеозверненні посол США в
Україні Джеффрі Пайєтт. У посольстві запевняють — покладено
тільки початок перспективному партнерству, адже якщо цей
проект користуватиметься популярністю, він регулярно отриму-
ватиме необхідну допомогу і  надалі успішно розвиватиметься. 

Дарина ФІАЛКО 
для «Урядового кур’єра»

Учас війни на сході Украї-
ни деяким художникам

полотном служать гільзи.
Картини зі снарядів — та си-
туація, коли форма і зміст
доповнюють одне одного, ко-
ли матеріал стає напрочуд
символічним. 

У київському музеї-квар-
тирі Павла Тичини демон-
струють картини, створені не
з гільз, а на них. Узятися за
таку копітку роботу маріу-
польську художницю Ганну
Бойко спонукала світла мета
— показати красу України
та відродження країни попри
все. Працювала над проек-
том приблизно місяць, адже
малювання по металу та за-
вершальний етап — покрит-
тя зображення лаком — за-
бирає чимало часу. Зізнаєть-
ся: завдання було не з про-
стих і тому, що доводилося
працювати мініатюрними
пензлями.

Зі слів художниці, важко
було обрати об’єкти зобра-
жень, та врешті-решт вона
зосередилася на пам’ятках
рідного міста. Крім того, на
гільзах зацвіли квіти, звили
гніздо лелеки, відкрилися
мальовничі пейзажі Маріу-
поля. Тож в основі експозиції
— контраст: мирні теми зма-

льовано на стріляних
гільзах, зібраних під
час протистояння на
сході України. Кожна
гільза представляє ок-
ремий мініатюрний
малюнок, але якщо по-
глянути на деякі сна-
ряди в комплексі, то
перед глядачем від-
криється панорама
міста. Центральний
об’єкт експозиції —
велика гільза від гар-
мати. На ній з одного

боку зображено центральну
вулицю Маріуполя із драма-
тичним театром, з іншого —
заводи міста. 

«Бачимо картини із про-
мисловою та зеленою части-
нами Маріуполя. Хотілося
показати красу міста, скіль-
ки хорошого, красивого є в
українських містах — і це
все може зруйнувати війна»,
— каже Ганна Бойко.

Ініціатором виставки ви -
ступив волонтер із Маріупо-
ля Олександр Магдаліц. Він і

збирав гільзи, які згодом пе-
ретворилися на картини.
«Цією виставкою всі маріу-
польці прагнуть показати,
що наше місто сильне, воно
витримало випробування,
відроджується з попелу вій-
ни, стає оновленим, приваб-
ливим», — резюмує Олек-
сандр. 

У Києві виставка тривати-
ме два тижні. Згодом поїде
містами України і знову по-
вернеться до Києва — з біль-
шою кількістю експонатів. 

На гільзах звили гніздо лелеки
ВИСТАВКА. У Києві представили картини, створені на снарядах

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

Напередодні матчу п’я -
того туру групового

етапу розіграшу Ліги чем-
піонів сезону 2015/2016 ро-
ків Мірча Луческу зазна-
чив, що донецькій команді
до снаги досягти позитивно-
го результату, якщо футбо-
лістам вдасться позбутися
помилок у захисті. Настав-
ник «Шахтаря» не залишив
без уваги і розгром «вер-
шкових» в Ель-Класіко від
каталонської «Барселони»:
«Вважаю, що на поле вийде
дуже вмотивована команда,
яка захоче реабілітуватися
після такої поразки».

На жаль, помилок у за-
хисті «гірникам» уникнути
не вдалося. Позаду «Шах-
тар» мав вигляд досить по-
вільного та незграбного за
відсутності досвідчених Ку-
чера та Срни, а Азеведо та
Ракицький припускалися
величезної кількості поми-
лок: як позиційних, так і в
організації атак. У центрі
поля «Шахтар» також мав
чисельну меншість, зусиль
Степаненка та Фреда було
недостатньо для руйнуван-
ня атак суперників.

«Реал» хоч і забив у пер-
шому таймі лише раз (Ро-
налду ударом в дотик голо-
вою відправив м’яч у по-
рожні ворота), повністю
контролював перебіг гри
протягом  45 хвилин, зму-
сивши українську команду
весь час захищатися. Ціка-
во, що тільки-но «Шахтар»
вмикав командний пресинг,
іспанці починали припуска-
тися простих помилок у за-
хисті. Але за відверто про-
вальної гри Марлоса і відрі-
заного від партнерів Глад-
кого донеччанам так і не
вдалося запропонувати
щось якісне в атаці.

На початку другої поло-
вини зустрічі «Реал», здава-
лося, взагалі вбив інтригу:
Модріч і Карвахаль протя-
гом трьох хвилин реалізу-
вали контратаки мадрид-
ської команди. А на  70-й
хвилині ситуація для «Шах-
таря» стала катастрофіч-
ною: Роналду відгукнувся
на фланговий простріл Бей-
ла і без перешкод захисни-
ків оформив дубль.

«Шахтар» прокинувся з
появою на полі Тайсона,
який змінив пасивного Мар-
лоса.  Протягом  12 хвилин
підопічні Мірчі Луческу за-

били три м’ячі. На більше не
вистачило ні часу, ні сил.

«Єдиний позитивний мо-
мент у цій грі — останні 20
хвилин, — сказав після мат-
чу головний тренер донеч-
чан. — Вихід Тайсона роз-
будив усіх футболістів ата-
ки. Мені сподобався харак-
тер в останні 20 хвилин: вся
команда прокинулася. Зага-
лом, як я й передбачав: і по-
милки були, і ми забили». 

Наставник «Шахтаря»
розкритикував дії Гладкого
і Ракицького: «На жаль,
Гладкий — це не футболіст
для контратак. Тільки як-
що є вільні зони, тоді він
може відкриватися. Чекав,
що він рухатиметься кра-
ще на передній лінії. Було
кілька хороших моментів у
штрафному майданчику
суперника, але цього мало.
Плюс для гравця нападу
бути чотири або п’ять разів
в офсайді ненормально. Ра-
кицький зіграв погано, не
так, як ми очікували. За-
надто нервовий був, три-
чотири перших м’ячі від-
дав суперникові, почав
жестикулювати, щось по-
яснювати, не знаходив ад-
ресата. Він уже не юнак, а
важливий досвідчений гра-

вець і в національній збір-
ній, і в нашій команді. Хоті-
лося б, щоб він поводився
як лідер, без витівок, інши-
ми словами, без капризу-
вання».

Утім, після поразки на
«Львів Арені» для «Шахта-
ря» у турнірній боротьбі з
«Мальме» за вихід до плей-
оф Ліги Європи  нічого не
змінилося. Шведи  розгром-
но  биті на власному полі у
матчі з ПСЖ, а  тому віце-
чемпіонам України необхід-
но просто гідно  зіграти з  па-
рижанами на виїзді та чека-
ти, що «Реал» не дасть шан-
су «Мальме».

У кожній поразці є позитив
ЄВРОКУБКИ. «Шахтар» не зумів урятувати бодай очко 
у зустрічі  з «Реалом»  

Якщо поглянути на деякі снаряди в комплексі, то перед глядачами відкривається
панорама Маріуполя
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ТАБЛО «УК»
Ліга чемпіонів. Група «А»
5-й тур
Шахтар — Реал —  3:4
Голи: Тейшейра (77, пен., 89), Ден-
тіньо (83) —  Роналду (18, 70),
Модріч (50), Карвахаль (52)
Мальме — ПСЖ — 0:5
Голи: Рабьо (3),  Ді Марія (14, 68),
Ібрагімович (50),  Лукас (82)
� � � � � � І В Н П М � О

Реал � � � 5 4� 1� 0 11—3 13
ПСЖ � � � 5 3� 1� 1 10—1 10
Шахтар � � 5 1� 0� 4 7—12 � 3
Мальме� � 5 1� 0� 4 1—13 � 3


