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На Вінниччині створюють
перший обслуговуючий
кооператив з переробки молока
від населення як класичний модуль,
що працюватиме на самоокупності
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МАРТІН ШУЛЬЦ:

«Це чудова новина
для друзів України,
які два роки боролися
за звільнення Надії
з російського полону.
Це перемога Президента
і всього українського
народу».
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ЦІНА ДОГОВІРНА

Книжка-агресор
кордону не перетне
Колаж Ірини НАЗІМОВОЇ

ЦИТАТА ДНЯ

Постанова Кабінету Міністрів
України «Деякі питання
соціального захисту
ветеранів війни
та членів їх сімей»

Президент Європарламенту про позитивне закінчення
тривалої боротьби за звільнення кремлівської бранки
Надії Савченко

Європа зберігає
режим обмежень
РЕАКЦІЯ. ЄС не скасує економічні санкції проти Росії, поки не буде виконано мінські угоди. На цьому наголосив президент Європейської ради Дональд Туск на саміті «Великої сімки», що відкрився в Японії. «Я чітко стверджую, що наша позиція стосовно Росії, включно з економічними санкціями, залишатиметься незмінною, доки мінські домовленості не буде імплементовано у повному обсязі», — цитує його слова Укрінформ.
Він висловив жаль з приводу того, що прогрес в імплементації значно менший, ніж лідери G7 очікували рік тому за результатами попереднього саміту. Тож ця організація демонструє
єдність із Європою після ескалації конфлікту в Україні. «Євросоюз, так само, як уся G7, вірить, що цю кризу можна врегулювати лише з повним дотриманням міжнародного права, особливо щодо правового зобов’язання поважати суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України», — заявив Дональд Туск.
А президент США Барак Обама переконаний, що країни G7
мусять і надалі домагатися врегулювання ситуації в Україні.

ЦИФРА ДНЯ

145 млрд грн

дотації отримає цьогоріч
Пенсійний фонд
із державного бюджету

4
НАРЕШТІ. Влада і громадськість підготували законопроект,

який поставить заслін антиукраїнському непотребу з РФ

«Чужі» тут не служать
НА ПОСТУ. Напередодні Дня прикордонника кореспондент «Урядового кур’єра»

побував на контрольному пункті в’їзду-виїзду «Гнутове» на маріупольському напрямку
Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»

П

івденне травневе сонце припікало вже майже по-літньому,
а тому ми із моїм співрозмовником для продовження бесіди зу-

пинилися у затінку. Звідси відкривалася мальовнича панорама довколишнього приазовського степу зі свіжою рясною зеленню лісосмуг, балок і вигонів. А ще
неподалік вабили зір поля яскраво-жовтого ріпаку, над якими ви-

сить синє-синє вмите вчорашнім
дощем небо. Ідилія та й годі! Та
вже за якусь мить цей ліричний
настрій порушило різке шипіння
портативної рації на грудях офіцера-прикордонника, звідки почувся категоричний наказ: «Усім

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ

4 820103 080046

USD 2511.2500
EUR 2799.0393
за 100 доларів США
за 100 євро

RUB 3.8110
за 10 рублів

одягти бронежилети!» Хочеш не
хочеш, а довелося зиркати у бік
одного з найближчих бліндажів,
які тут облаштовано для захисту
особового складу та пасажирів
у разі ймовірних обстрілів. Такі перестороги нітрохи не зайві,

оскільки контрольний пункт в’їз
ду та виїзду «Гнутове», де ми перебуваємо, розташований на лінії розмежування всього за кілька кілометрів від позицій
проросійських незаконних
збройних формувань.

встановлені Національним банком України на
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AG 4069.48
PT 252631.75
за 10 тройських унцій

PD 136612.00
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оголошення
Інформаційне повідомлення АТ «УкрСиббанк»
Зміни до Правил (договірних умов), що є частиною договорів, які укладаються АТ «УкрСиббанк» з клієнтами
АТ «УкрСиббанк» повідомляє про внесення до Правил (договірних умов),
що є частиною договорів, які укладаються АТ «УкрСиббанк» з клієнтами, наступних змін:
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. Викласти пункти 5.8 та 5.9. Правил в наступній редакції:
«5.8. Уклавши Договір, Вкладник надає Банку свою згоду та право збирати, зберігати протягом необмеженого часу, обробляти, використовувати,
поширювати, передавати і отримувати інформацію (дані про Вкладника, відомі Банку та/або третім особам, у зв’язку з укладенням та виконанням Договору, в тому числі банківську та комерційну таємницю та/або персональні
дані Вкладника):
- необхідну при укладенні цивільно-правових угод відповідно до законодавства України — до відповідних фізичних та юридичних осіб, що є стороною такого договору;
- необхідну третім особам для забезпечення виконання ними своїх функцій або надання послуг Банку включаючи, але не обмежуючись послугами
з відповідального зберігання документів, ведення архівів тощо відповідно
до укладених між такими особами (організаціями) та Банком договорів за
умови, що передбачені договорами функції та/або послуги стосуються основної діяльності Банку, яку він здійснює на підставі отриманих банківської
ліцензії та письмових дозволів та/або спрямовані на виконання умов Договору;
- необхідну в інших випадках у відповідності до вимог законодавства України та/або внутрішніх положень Банку та/або групи BNP Paribas Group, а
також з метою виконання вимог внутрішньодержавних та/або міжнародних,
та/або групових (безпосередньо групи BNP Paribas Group) політик комплаєнс
контролю, виконання санкційних та/або інших заходів у сфері фінансового
моніторингу, в тому числі санкцій Служби контролю за іноземними активами
США (OFAC), вимог Закону США «Щодо оподаткування іноземних рахунків»
(FATCA) тощо.
Передача та/або поширення вищезазначеної інформації про Вкладника
можлива тільки на зазначені у цьому пункті цілі, та тільки особам, яким надано необхідні повноваження на отримання відповідної інформації згідно з
нормами українського та/або міжнародного законодавства та/або відповідних угод (при їх наявності або необхідності укладення), згідно з якими Банк
та/або група BNP Paribas Group взяли на себе зобов’язання щодо дотримання
внутрішньодержавних та/або міжнародних, та/або групових (безпосередньо
групи BNP Paribas Group) політик комплаєнс контролю, виконання санкційних та/або інших заходів у сфері фінансового моніторингу.
Вкладник надає згоду на передачу інформації про нього згідно з цим пунктом каналами зв’язку, що використовуються Банком для передачі такої інформації і є захищеними.
Своїм підписом під Договором Вкладник засвідчує, що він розуміє та погоджується з режимом використання інформації, що зазначений у цьому
пункті, а також що він належним чином повідомлений про можливість включення персональних даних Вкладника, що стали або стануть відомі Банку у
ході виконання Договору, до будь-якої бази персональних даних АТ «УкрСиббанк». При цьому, Сторони погодили, що Вкладник не матиме до Банку жодних претензій в разі вчинення останнім будь-якої дії, зазначеної в цьому
пункті.
Банк зобов’язується належним чином зберігати інформацію, що становить банківську таємницю, та несе відповідальність за її збереження у порядку, встановленому законодавством України.
5.9. Банк інформує Вкладника, про те що Банк входить до складу групи
BNP Paribas Group (Франція), а Вкладник усвідомлює та згоден з тим, що
будь-яка інформація отримана Банком стосовно Вкладника може використовуватись всередині групи BNP Paribas Group (Франція). При цьому за будьяке несанкціоноване розголошення такої інформації з боку BNP Paribas
Group (Франція) Банк несе відповідальність перед Вкладником відповідно
до вимог законодавства України.
Група BNP Paribas Group — юридична особа «BNP Paribas S.A.», створена
та діюча за законодавством Франції та зареєстрована в Торговому реєстрі
компаній Франції (Париж) під номером 662042449, а також її члени, зокрема
юридичні особи (включаючи їх філії та структурні підрозділи), в яких BNP
Paribas S.A. є акціонером (учасником) та/або які прямо або опосередковано
контролюються «BNP Paribas S.A.» через володіння акціями або частками у
статутних капіталах незалежно від фактичного розміру частки та/або шляхом
договірного або фактичного контролю».
IІ. ДО ПРАВИЛ (ДОГОВІРНИХ УМОВ) ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ
АТ «УКРСИББАНК» ПРИ НАДАННІ В НАЙМ (ОРЕНДУ) ІНДИВІДУАЛЬНОГО
СЕЙФУ В СПЕЦІАЛЬНОМУ СХОВИЩІ, опублікованих в газеті «Урядовий
кур’єр», № 223 від 29.11.2014 р. з усіма наступними змінами та доповненнями:
1. Викласти пункт 7.2 Правил в наступній редакції:
«7.2. Уклавши цей Договір, Наймач (кожен з Наймачів) надає Наймодавцю
свою згоду та право збирати, зберігати протягом необмеженого часу, обробляти, використовувати, поширювати, передавати і отримувати інформацію (дані про Наймача, відомі Наймодавцю та/або третім особам, у зв’язку з
укладенням та виконанням Договору, в тому числі банківську та комерційну
таємницю та/або персональні дані Наймача, якщо він є фізичною особою):
- необхідну при укладенні договорів щодо відступлення права вимоги
та/або переведення боргу за Договором та/або укладення інших цивільноправових угод відповідно до законодавства України — до відповідних фізичних та юридичних осіб, що є стороною такого договору;
- необхідну третім особам для забезпечення виконання ними своїх функцій або надання послуг Наймодавцю включаючи, але не обмежуючись послугами з відповідального зберігання документів, ведення архівів,
проведення заходів щодо впорядкування існуючої заборгованості Наймача
тощо відповідно до укладених між такими особами (організаціями) та Наймодавцем договорів за умови, що передбачені договорами функції та/або
послуги стосуються основної діяльності Наймодавця, яку він здійснює на
підставі отриманих банківської ліцензії та письмових дозволів та/або спрямовані на виконання умов Договору,
- необхідну в інших випадках у відповідності до вимог законодавства України та/або внутрішніх положень Наймодавця та/або групи BNP Paribas
Group, а також з метою виконання вимог внутрішньодержавних та/або міжнародних, та/або групових (безпосередньо групи BNP Paribas Group) політик
комплаєнс контролю, виконання санкційних та/або інших заходів у сфері фінансового моніторингу, в тому числі санкцій Служби контролю за іноземними активами США (OFAC), вимог Закону США «Щодо оподаткування
іноземних рахунків» (FATCA) тощо.
Передача та/або поширення вищезазначеної інформації про Наймача можлива тільки на зазначені у цьому пункті цілі, та тільки особам, яким надано
необхідні повноваження на отримання відповідної інформації згідно з нормами українського та/або міжнародного законодавства та/або відповідних
угод (при їх наявності або необхідності укладення), згідно з якими Наймодавець та/або група BNP Paribas Group взяли на себе зобов’язання щодо дотримання внутрішньодержавних та/або міжнародних, та/або групових
(безпосередньо групи BNP Paribas Group) політик комплаєнс контролю, виконання санкційних та/або інших заходів у сфері фінансового моніторингу.
Наймач надає згоду на передачу інформації про нього згідно з цим пунктом каналами зв’язку, що використовуються Наймодавцем для передачі такої
інформації і є захищеними.
Банк зобов’язується належним чином зберігати інформацію, що становить банківську таємницю, та несе відповідальність за її збереження у порядку, встановленому законодавством України».
2. Викласти пункт 7.4 Правил в наступній редакції:
«7.4. Наймодавець інформує Наймача, про те що Наймодавець входить
до складу групи BNP Paribas Group (Франція), а Наймач усвідомлює та згоден

з тим, що будь-яка інформація отримана Наймодавцем стосовно Наймача
може використовуватись всередині групи BNP Paribas Group (Франція). При
цьому за будь-яке несанкціоноване розголошення такої інформації з боку
BNP Paribas Group (Франція) Наймодавець несе відповідальність перед Наймачем відповідно до вимог чинного законодавства України.
Група BNP Paribas Group — юридична особа «BNP Paribas S.A.», створена
та діюча за законодавством Франції та зареєстрована в Торговому реєстрі
компаній Франції (Париж) під номером 662042449, а також її члени, зокрема
юридичні особи (включаючи їх філії та структурні підрозділи), в яких BNP
Paribas S.A. є акціонером (учасником) та/або які прямо або опосередковано
контролюються «BNP Paribas S.A.» через володіння акціями або частками у
статутних капіталах незалежно від фактичного розміру частки та/або шляхом
договірного або фактичного контролю».
ІIІ. ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ) НАДАННЯ ПОСЛУГИ ТОРГОВЕЛЬНОГО
ЕКВАЙРИНГУ
АТ «УКРСИББАНК», опублікованих в газеті «Голос України» №30 (5030)
від 17.02.2011 р. з усіма наступними змінами та доповненнями:
1. Викласти пункт 6.11 Правил в наступній редакції:
«6.11. Уклавши Договір, Підприємство надає Банку свою згоду та право
збирати, зберігати протягом необмеженого часу, обробляти, використовувати, поширювати і отримувати інформацію (дані про Підприємство, його
співробітників та клієнтів, відомі Банку та/або третім особам, у зв’язку з укладенням та виконанням даного Договору, в тому числі банківську та комерційну таємницю та/або персональні дані Підприємства, якщо воно є
фізичною особою):
- необхідну для надання Підприємству банківських послуг, виконання
умов Договору та реалізації прав Сторони за Договором;
- необхідну при укладенні договорів щодо відступлення права вимоги
та/або переведення боргу за Договором та/або укладення інших цивільноправових угод відповідно до законодавства України — до відповідних фізичних та юридичних осіб, що є стороною такого договору;
- необхідну приватним особам та організаціям, підприємствам, установам
для забезпечення виконання ними своїх функцій або надання послуг Банку,
включаючи, але не обмежуючись послугами з відповідального зберігання
документів, ведення архівів, проведення заходів щодо впорядкування існуючої заборгованості Підприємства, відповідно до укладених між такими особами (організаціями) та Банком договорів за умови, що передбачені
договорами функції та/або послуги стосуються основної діяльності Банку,
яку він здійснює на підставі отриманих банківської ліцензії та письмових дозволів;
- необхідну в інших випадках у відповідності до вимог законодавства України та/або внутрішніх положень Банку та/або групи BNP Paribas Group, а
також з метою виконання вимог внутрішньодержавних та/або міжнародних,
та/або групових (безпосередньо групи BNP Paribas Group) політик комплаєнс
контролю, виконання санкційних та/або інших заходів у сфері фінансового
моніторингу, в тому числі санкцій Служби контролю за іноземними активами
США (OFAC), вимог Закону США «Щодо оподаткування іноземних рахунків»
(FATCA) тощо.
Передача та/або поширення вищезазначеної інформації про Підприємство
можлива тільки на зазначені у цьому пункті цілі, та тільки особам, яким надано необхідні повноваження на отримання відповідної інформації згідно з
нормами українського та/або міжнародного законодавства та/або відповідних угод (при їх наявності або необхідності укладення), згідно з якими Банк
та/або група BNP Paribas Group взяли на себе зобов’язання щодо дотримання
внутрішньодержавних та/або міжнародних, та/або групових (безпосередньо
групи BNP Paribas Group) політик комплаєнс контролю, виконання санкційних та/або інших заходів у сфері фінансового моніторингу.
Підприємство надає згоду на передачу інформації про нього згідно з цим
пунктом каналами зв’язку, що використовуються Банком для передачі такої
інформації і є захищеними.
Група BNP Paribas Group — юридична особа «BNP Paribas S.A.», створена
та діюча за законодавством Франції та зареєстрована в Торговому реєстрі
компаній Франції (Париж) під номером 662042449, а також її члени, зокрема
юридичні особи (включаючи їх філії та структурні підрозділи), в яких BNP
Paribas S.A. є акціонером (учасником) та/або які прямо або опосередковано
контролюються «BNP Paribas S.A.» через володіння акціями або частками у
статутних капіталах незалежно від фактичного розміру частки та/або шляхом
договірного або фактичного контролю.
Уклавши Договір, Підприємство засвідчує, що воно розуміє та погоджується з режимом використання інформації, що зазначений у цьому пункті, а
також що воно належним чином повідомлене про можливість включення
персональних даних Підприємства (якщо Підприємством є фізична особа),
що стали або стануть відомі Банку у ході виконання Договору, до будь-якої
бази персональних даних АТ «УкрСиббанк». При цьому, Сторони погодили,
що Підприємство не матиме до Банку жодних претензій в разі вчинення останнім будь-якої дії, зазначеної в цьому пункті.
Банк зобов’язується належним чином зберігати інформацію, що становить банківську таємницю, та несе відповідальність за її збереження у порядку, встановленому законодавством України».
ІV. ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ) НАДАННЯ ПОСЛУГ ІНТЕРНЕТ-ЕКВАЙРИНГУ АТ «УКРСИББАНК», опублікованих в газеті «Урядовий кур’єр» №194
від 20.10.2015 р.:
1. Викласти пункт 9.2 Правил в наступній редакції:
«9.2. Уклавши цей Договір, Клієнт надає Банку свою згоду та право збирати, зберігати протягом необмеженого часу, обробляти, використовувати,
поширювати, передавати і отримувати інформацію (дані про Клієнта, відомі
Банку та/або третім особам, у зв’язку з укладенням та виконанням даного
Договору, в тому числі банківську та комерційну таємницю та/або персональні дані Клієнта, якщо він є фізичною особою):
- необхідну при укладенні договорів щодо відступлення права вимоги
та/або переведення боргу за Договором та/або укладення інших цивільноправових угод відповідно до законодавства України — до відповідних фізичних та юридичних осіб, що є стороною такого договору;
- необхідну третім особам, в тому числі Провайдеру послуг, для забезпечення виконання ними своїх функцій та/або надання послуг Банку відповідно
до умов цього Договору, включаючи, але не обмежуючись, послугами з відповідального зберігання документів, ведення архівів, тощо, відповідно до
укладених між такими особами (організаціями) та Банком договорів за
умови, що передбачені договорами функції та/або послуги стосуються основної діяльності Банку, яка спрямована на виконання умов цього Договору;
- необхідну в інших випадках у відповідності до вимог законодавства України та/або внутрішніх положень Банку та/або групи BNP Paribas Group, а
також з метою виконання вимог внутрішньодержавних та/або міжнародних,
та/або групових (безпосередньо групи BNP Paribas Group) політик комплаєнс
контролю, виконання санкційних та/або інших заходів у сфері фінансового
моніторингу, в тому числі санкцій Служби контролю за іноземними активами
США (OFAC), вимог Закону США «Щодо оподаткування іноземних рахунків»
(FATCA) тощо.
Передача та/або поширення вищезазначеної інформації про Клієнта можлива тільки на зазначені у цьому пункті цілі, та тільки особам, яким надано
необхідні повноваження на отримання відповідної інформації згідно з нормами українського та/або міжнародного законодавства та/або відповідних
угод (при їх наявності або необхідності укладення), згідно з якими Банк
та/або група BNP Paribas Group взяли на себе зобов’язання щодо дотримання
внутрішньодержавних та/або міжнародних, та/або групових (безпосередньо
групи BNP Paribas Group) політик комплаєнс контролю, виконання санкційних та/або інших заходів у сфері фінансового моніторингу.
Група BNP Paribas Group — юридична особа «BNP Paribas S.A.», створена
та діюча за законодавством Франції та зареєстрована в Торговому реєстрі
компаній Франції (Париж) під номером 662042449, а також її члени, зокрема
юридичні особи (включаючи їх філії та структурні підрозділи), в яких BNP

Paribas S.A. є акціонером (учасником) та/або які прямо або опосередковано
контролюються «BNP Paribas S.A.» через володіння акціями або частками у
статутних капіталах незалежно від фактичного розміру частки та/або шляхом
договірного або фактичного контролю.
Клієнт надає згоду на передачу інформації про нього згідно з цим пунктом
каналами зв’язку, що використовуються Банком для передачі такої інформації і є захищеними.
Уклавши Договір, Клієнт засвідчує, що він розуміє та погоджується з режимом використання інформації, що зазначений у цьому пункті, а також що
він належним чином повідомлений про можливість включення персональних
даних Клієнта (якщо Клієнтом є фізична особа), що стали або стануть відомі
Банку у ході виконання Договору, до будь-якої бази персональних даних АТ
«УкрСиббанк». При цьому, Сторони погодили, що Клієнт не матиме до Банку
жодних претензій в разі вчинення останнім будь-якої дії, зазначеної в цьому
пункті.
Банк зобов’язується належним чином зберігати інформацію, що становить банківську таємницю, та несе відповідальність за її збереження у порядку, встановленому законодавством України».
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. Викласти пункти 5.12, 5.13 Правил в наступній редакції:
«5.12. Уклавши Договір, Клієнт надає Банку свою згоду та право збирати,
зберігати протягом необмеженого часу, обробляти, використовувати, поширювати, передавати і отримувати інформацію (дані про Клієнта, відомі Банку
та/або третім особам, у зв’язку з укладенням та виконанням Договору, в тому
числі банківську та комерційну таємницю та/або персональні дані Клієнта,
якщо він є фізичною особою):
- необхідну при укладенні договорів щодо відступлення права вимоги
та/або переведення боргу за Договором та/або укладення інших цивільноправових угод відповідно до законодавства України — до відповідних фізичних та юридичних осіб, що є стороною такого договору;
- необхідну третім особам для забезпечення виконання ними своїх функцій або надання послуг Банку включаючи, але не обмежуючись послугами
з відповідального зберігання документів, ведення архівів, проведення заходів
щодо впорядкування існуючої заборгованості Клієнта тощо відповідно до укладених між такими особами (організаціями) та Банком договорів за умови,
що передбачені договорами функції та/або послуги стосуються основної діяльності Банку, яку він здійснює на підставі отриманих банківської ліцензії
та письмових дозволів та/або спрямовані на виконання умов Договору;
- необхідну в інших випадках у відповідності до вимог законодавства України та/або внутрішніх положень Банку та/або групи BNP Paribas Group, а
також з метою виконання вимог внутрішньодержавних та/або міжнародних,
та/або групових (безпосередньо групи BNP Paribas Group) політик комплаєнс
контролю, виконання санкційних та/або інших заходів у сфері фінансового
моніторингу, в тому числі санкцій Служби контролю за іноземними активами
США (OFAC), вимог Закону США «Щодо оподаткування іноземних рахунків»
(FATCA) тощо.
Передача та/або поширення вищезазначеної інформації про Клієнта можлива тільки на зазначені у цьому пункті цілі, та тільки особам, яким надано
необхідні повноваження на отримання відповідної інформації згідно з нормами українського та/або міжнародного законодавства та/або відповідних
угод (при їх наявності або необхідності укладення), згідно з якими Банк
та/або група BNP Paribas Group взяли на себе зобов’язання щодо дотримання
внутрішньодержавних та/або міжнародних, та/або групових (безпосередньо
групи BNP Paribas Group) політик комплаєнс контролю, виконання санкційних та/або інших заходів у сфері фінансового моніторингу.
Клієнт надає згоду на передачу інформації про нього згідно з цим пунктом
каналами зв’язку, що використовуються Банком для передачі такої інформації і є захищеними.
Своїм підписом під Договором Клієнт засвідчує, що він розуміє та погоджується з режимом використання інформації, що зазначений у цьому пункті,
а також що він належним чином повідомлений про можливість включення
персональних даних Клієнта (якщо Клієнт є фізичною особою), що стали або
стануть відомі Банку у ході виконання Договору, до будь-якої бази персональних даних АТ «УкрСиббанк». При цьому, Сторони погодили, що Клієнт
не матиме до Банку жодних претензій в разі вчинення останнім будь-якої дії,
зазначеної в цьому пункті.
Банк зобов’язується належним чином зберігати інформацію, що становить банківську таємницю, та несе відповідальність за її збереження у порядку, встановленому законодавством України.
5.13. Банк інформує Клієнта, про те що Банк входить до складу групи BNP
Paribas Group (Франція), а Клієнт усвідомлює та згоден з тим, що будь-яка
інформація отримана Банком стосовно Клієнта може використовуватись всередині групи BNP Paribas Group (Франція). При цьому за будь-яке несанкціоноване розголошення такої інформації з боку BNP Paribas Group (Франція)
Банк несе відповідальність перед Клієнтом відповідно до вимог чинного законодавства України.
Група BNP Paribas Group — юридична особа «BNP Paribas S.A.», створена
та діюча за законодавством Франції та зареєстрована в Торговому реєстрі
компаній Франції (Париж) під номером 662042449, а також її члени, зокрема
юридичні особи (включаючи їх філії та структурні підрозділи), в яких BNP
Paribas S.A. є акціонером (учасником) та/або які прямо або опосередковано
контролюються «BNP Paribas S.A.» через володіння акціями або частками у
статутних капіталах незалежно від фактичного розміру частки та/або шляхом
договірного або фактичного контролю».
VI. ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ) ВІДКРИТТЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ ТА ЕМІСІЇ КОРПОРАТИВНИХ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК КЛІЄНТАМ АТ «УКРСИББАНК», опублікованих в газеті «Урядовий кур’єр» №133
від 27.07.2012 р. з усіма наступними змінами та доповненнями:
1. Викласти пункти 2.1.7, 2.1.8 Правил в наступній редакції:
«2.1.7. Банк має право затримати виконання операції та/або відмовити
Клієнту у виконанні операції щодо зарахування коштів на рахунок або списання коштів з рахунку та/або у виконанні наданих Клієнтом розрахункових
та/або касових документів за цим Договором, у випадках:
а) якщо на Рахунку Клієнта недостатньо коштів для виконання поданого
Клієнтом Розрахункового та/або касового документу, одночасної сплати
Банку Разової комісії та погашення заборгованості зі сплати Періодичної
та/або Разової комісії у повному обсязі за наявності такої заборгованості;
та/або
б) якщо запитувані Клієнтом послуги/операції не передбачені Тарифами
Банку або у Банку відсутні технічні можливості щодо їх надання/проведення;
та/або
в) якщо щодо операції Клієнта виникає підозра, що вона містить ознаки
такої, що підлягає фінансовому моніторингу відповідно до законодавства
або підпадає під існуючі обмеження (санкції) відповідно до українського
та/або міжнародного законодавства та/або міжнародних та/або групових
(безпосередньо групи BNP Paribas Group) політик з комплаєнс контролю;
та/або
г) якщо Клієнт не надав необхідні Банку документи та/або інформацію
щодо суті фінансової операції та/або встановлення осіб, які приймають учать
в її здійсненні, та/або контрактів та інших документів за експортно-імпортною
операцією; та/або
ґ) якщо Клієнт не надав необхідні Банку документи та/або інформацію для
проведення Банком процедури уточнення інформації щодо ідентифікації та
вивчення Клієнта (зокрема, але не обмежуючись: інформацію / документи
щодо фінансового стану Клієнта та змісту його діяльності; проведення оцінки
фінансового стану Клієнта; визначення належності Клієнта (особи, яка діє
від його імені) до національних або іноземних публічних діячів, діячів, що
виконують політичні функції в міжнародних організаціях, або пов’язаних з
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оголошення
ними осіб; з’ясування місця його проживання або місця перебування чи місця
тимчасового перебування в Україні); та/або
д) якщо на запитувані Клієнтом послуги розповсюджуються обмеження,
встановлені Радою Безпеки ООН та/або іншими міжнародними організаціями,
рішення яких є обов’язковими для виконання на території України, та/або
внутрішніми нормативними актами Банку; та/або
е) порушення Клієнтом встановленого Законодавством порядку використання коштів за Рахунком; та/або
є) в інших випадках, передбачених Законодавством та/або цим Договором.
2.1.8. Банк відмовляє Клієнту у наданні послуг (проведенні операцій)
та/або у виконанні наданих Клієнтом розрахункових та/або касових документів за цим Договором у наступному порядку:
- у разі відмови у виконанні паперового розрахункового документу — шляхом повернення Клієнту без виконання його розрахункового та/або касового
документу, зазначивши на його зворотному боці дату та причину повернення
без виконання з посиланням (це засвідчується підписами відповідального
виконавця Банку і працівника, на якого покладено функції контролера, та відбитком штампа Банку);
- у разі відмови у виконанні електронного розрахункового документу —
про невиконання електронного документу Банк повідомляє Клієнта засобами
системи дистанційного обслуговування із зазначенням дати та причини повернення його без виконання.
Причина невиконання розрахункового та/або касового документу зазначається з посиланням на статтю закону України та/або пункт нормативноправового акту Національного банку України, та/або пункт Договору,
відповідно до яких розрахунковий та/або касового документ не може бути
виконано, якщо це вимагається законодавством України.
У разі затримання виконання операції відповідно до умов цього Договору
Банк повідомляє Клієнта засобами Системи «StarAccess» та/або в інший спосіб».
2. Викласти пункт 2.4.9 Правил в наступній редакції:
«2.4.9. Письмово повідомити Банк про зміну юридичної і фактичної адреси, номерів телефонів, змінах у складі виконавчого(их) органу(ів), щодо
інших змін у відомостях про Клієнта в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань в триденний строк з моменту проведення таких змін і в той же строк надати зміни в
статутні документи Клієнта і зміни в документи, що регламентують повноваження членів виконавчого органа Клієнта.
3. Викласти пункт 2.4.11 Правил в наступній редакції:
2.4.11. За вимогою Банку надавати в повному обсязі достовірну інформацію, необхідну для проведення ідентифікації та вивчення Клієнта, уточнення
інформації щодо ідентифікації та вивчення Клієнта, з’ясування його особи,
суті діяльності і фінансового стану, надавати документи та/або відомості, що
підтверджують інформацію щодо фінансової операції в тому числі контрактів
та інших документів за експортно-імпортною операцією та/або інші документи відповідно до вимог Законодавства та/або умов цього Договору».
4. Викласти пункт 10.2 Правил в наступній редакції:
«10.2. Уклавши Договір, Клієнт надає Банку свою згоду та право збирати,
зберігати протягом необмеженого часу, обробляти, використовувати, поширювати, передавати і отримувати інформацію (дані про Клієнта, відомі Банку
та/або третім особам, у зв’язку з укладенням та виконанням Договору, у тому
числі банківську та комерційну таємницю та/або персональні дані Клієнта,
якщо він є фізичною особою):
10.2.1. необхідну при укладенні договорів щодо відступлення права вимоги та/або переведення боргу за Договором та/або укладення інших цивільно-правових угод відповідно до законодавства України — до відповідних
фізичних та юридичних осіб, що є стороною такого договору;
10.2.2. необхідну третім особам для забезпечення виконання ними своїх
функцій або надання послуг Банку, включаючи, але не обмежуючись послугами з відповідального зберігання документів, ведення архівів, проведення
заходів щодо впорядкування існуючої заборгованості Клієнта тощо відповідно до укладених між такими особами (організаціями) та Банком договорів;
10.2.3. необхідну в інших випадках, у відповідності до вимог законодавства
України та/або внутрішніх положень Банку та/або групи BNP Paribas Group, а
також з метою виконання вимог внутрішньодержавних та/або міжнародних,
та/або групових (безпосередньо групи BNP Paribas Group) політик комплаєнс
контролю, виконання санкційних та/або інших заходів у сфері фінансового
моніторингу, в тому числі санкцій Служби контролю за іноземними активами
США (OFAC), вимог Закону США «Щодо оподаткування іноземних рахунків»
(FATCA) тощо.
Передача та/або поширення вищезазначеної інформації про Клієнта можлива тільки на зазначені у цьому пункті цілі, та тільки особам, яким надано
необхідні повноваження на отримання відповідної інформації згідно з нормами українського та/або міжнародного законодавства та/або відповідних
угод (при їх наявності і необхідності укладення), згідно з якими Банк та/або
група BNP Paribas Group взяли на себе зобов’язання щодо дотримання внутрішньодержавних та/або міжнародних, та/або групових (безпосередньо групи
BNP Paribas Group) політик комплаєнс-контролю, виконання санкційних
та/або інших заходів у сфері фінансового моніторингу.
Клієнт надає згоду на передачу інформації про нього згідно з цим пунктом
каналами зв’язку, що використовуються Банком для передачі такої інформації і є захищеними.
Банк зобов’язується належним чином зберігати інформацію, що становить
банківську таємницю, та несе відповідальність за її збереження у порядку,
встановленому законодавством України.
Уклавши Договір, Клієнт засвідчує, що він розуміє та погоджується з режимом використання інформації, що зазначений у цьому пункті, а також що
він належним чином повідомлений про можливість включення персональних
даних Клієнта (якщо Клієнтом є фізична особа), що стали або стануть відомі
Банку у ході виконання Договору, до будь-якої бази персональних даних АТ
«УкрСиббанк». При цьому, Сторони погодили, що Клієнт не матиме до Банку
жодних претензій в разі вчинення останнім будь-якої дії, зазначеної в цьому
пункті».
5. Пункт 10.3 Правил видалити з подальшою зміною нумерації пунктів.
6. Викласти пункт 10.5 Правил в наступній редакції:
«10.5. АТ «УкрСиббанк», як частина Групи BNP Paribas, дотримується
вимог чинного законодавства України та стандартів Групи BNP Paribas щодо
протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансування тероризму, а також у сфері міжнародних фінансових санкцій,
ембарго та боротьби із корупцією.
Група BNP Paribas Group — юридична особа «BNP Paribas S.A.» створена
та діюча за законодавством Франції,а також її члени, зокрема юридичні особи
(включаючи їх дочірні підприємства, філії та структурні підрозіли), які включені до BNP Paribas S.A. та/або які прямо чи опосередковано пов’язані відносинами контрлю з нею через володіння акціями або частками у статутних
капіталах, договірного або фактичного контролю».
7. Викласти пункт 11.6 Правил в наступній редакції:
«11.6. Банк не несе відповідальності перед Клієнтом та/або третіми особами за затримку в проведенні операції та/або відмову надати Клієнту послугу та/або провести операцію, якщо вони не передбачені Тарифами Банку
чи у Банку відсутні технічні можливості на їх проведення/надання та/або якщо
надання послуги та/або проведення операції неможливе не з вини Банку
та/або у інших випадках, передбачених цим Договором. Клієнт гарантує, що
не матиме претензій до Банку якщо у проведенні операції було відмовлено
або її проведення було затримано відповідно до умов Договору.
Клієнт завчасно повідомляє своїх контрагентів про можливі випадки затримки виконання операції або відмови у проведенні операції, що передбачені
цим Договором».
VII. ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ) ВІДКРИТТЯ ТА КОМПЛЕКСНОГО РОЗРАХУНКОВО-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. Викласти пункт 2.5.12 Правил в наступній редакції:
«2.5.12. Банк має право затримати виконання операції та/або відмовити

Клієнту у виконанні операції щодо зарахування коштів на Рахунок або списання коштів з Рахунку та/або у виконанні наданих Клієнтом Розрахункових
та/або касових документів за цим Договором, у випадках:
а) якщо на Рахунку Клієнта недостатньо коштів для виконання поданого
Клієнтом Розрахункового та/або касового документу, одночасної сплати
Банку Разової комісії та погашення заборгованості зі сплати Періодичної
та/або Разової комісії у повному обсязі за наявності такої заборгованості;
та/або
б) якщо запитувані Клієнтом послуги/операції не передбачені Тарифами
Банку або у Банку відсутні технічні можливості щодо їх надання/проведення;
та/або
в) якщо щодо операції Клієнта виникає підозра, що вона містить ознаки
такої, що підлягає фінансовому моніторингу відповідно до Законодавства
або підпадає під існуючі обмеження (санкції) відповідно до українського
та/або міжнародного законодавства та/або міжнародних та/або групових
(безпосередньо групи BNP Paribas Group) політик з комплаєнс контролю;
та/або
г) якщо Клієнт не надав необхідні Банку документи та/або інформацію
щодо суті фінансової операції та/або встановлення осіб, які приймають учать
в її здійсненні та/або контрактів та інших документів за експортно-імпортною
операцією; та/або
ґ) якщо Клієнт не надав необхідні Банку документи та/або інформацію для
проведення Банком процедури уточнення інформації щодо ідентифікації та
вивчення Клієнта (зокрема, але не обмежуючись: інформації/документів
щодо фінансового стану Клієнта та змісту його діяльності; проведення оцінки
фінансового стану Клієнта; визначення належності Клієнта (особи, яка діє
від його імені) до національних або іноземних публічних діячів, діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, або пов’язаних з ними
осіб; з’ясування місця його проживання або місця перебування чи місця тимчасового перебування в Україні); та/або
д) якщо на запитувані Клієнтом послуги розповсюджуються обмеження,
встановлені Радою Безпеки ООН та/або іншими міжнародними організаціями,
рішення яких є обов’язковими для виконання на території України, та/або
внутрішніми нормативними актами Банку; та/або
е) порушення Клієнтом встановленого Законодавством порядку використання коштів за Рахунком; та/або
є) в інших випадках, передбачених Законодавством та/або цим Договором».
2. Викласти пункт 2.5.13. Правил в наступній редакції:
«2.5.13. Банк відмовляє Клієнту у наданні послуг (проведенні операцій)
та/або у виконанні наданих Клієнтом Розрахункових та/або касових документів за цим Договором у наступному порядку:
- у разі відмови у виконанні Паперового Розрахункового документу —
шляхом повернення Клієнту без виконання його Розрахункового документу
та/або касового документу, зазначивши на зворотному боці такого документу
дату та причину повернення без виконання (це засвідчується підписами відповідального виконавця Банку і працівника, на якого покладено функції контролера, та відбитком штампа Банку).
- у разі відмови у виконанні Електронного Розрахункового документу - невиконання Електронного документу Банк повідомляє Клієнта засобами системи Star24 із зазначенням дати та причини повернення його без виконання.
Причина невиконання Розрахункового та/або касового документу зазначається з посиланням на статтю закону України та/або пункт нормативноправового акту Національного банку України, та/або пункт Договору,
відповідно до яких Розрахунковий документ не може бути виконано, якщо
це вимагається Законодавством.
Повернення без виконання Паперових Розрахункових та/або касових документів Клієнта здійснюється при здійсненні ініціювання операції Клієнтом
в касі Банку або одночасно з наданням Клієнту виписки з Рахунку згідно з
умовами цього Договору.
У разі затримання виконання операції відповідно до умов цього Договору
Банк повідомляє Клієнта засобами системи Star24 та/або в інший спосіб».
3. Пункт 4.1.10 Правил видалити з подальшою зміною нумерації пунктів.
4. Викласти пункт 4.4.7 Правил в наступній редакції:
«4.4.7. За вимогою Банку надавати в строк не більш ніж 3 (три) календарні
дні в повному обсязі достовірну інформацію, необхідну для проведення ідентифікації та вивчення Клієнта, уточнення інформації щодо ідентифікації та
вивчення Клієнта, з’ясування особи Клієнта, суті діяльності та фінансового
стану».
5. Викласти пункт 8.5 Правил в наступній редакції:
«8.5. Банк не несе відповідальності:
• у випадку неотримання або несвоєчасного отримання Клієнтом письмової кореспонденції, направленої на його адресу, що вказана у Договорі, якщо
Клієнт не повідомив Банк про зміну свого місця проживання в порядку, визначеному Правилами; та/або
• перед Клієнтом та/або третіми особами за затримку в проведенні операції
та/або відмову надати Клієнту послугу та/або провести операцію, якщо вони
не передбачені Тарифами Банку чи у Банку відсутні технічні можливості на
їх проведення/надання та/або якщо надання послуги та/або проведення операції неможливе не з вини Банку та/або у інших випадках, передбачених цим
Договором. Клієнт гарантує, що не матиме претензій до Банку якщо у проведенні операції було відмовлено або її проведення було затримано відповідно до умов Договору; та/або
• у випадку розголошення Банком третім особам інформації щодо ідентифікації Клієнта та/або суті фінансових операцій Клієнта за Рахунками у випадках, передбачених п. 2.5.10. Правил та/або законодавством».
6. Викласти пункти 9.1, 9.2 Правил в наступній редакції:
«9.1. Уклавши Договір, Клієнт надає Банку свою згоду та право збирати,
зберігати протягом необмеженого часу, обробляти, використовувати, поширювати, передавати і отримувати інформацію (дані про Клієнта, відомі Банку
та/або третім особам, у зв’язку з укладенням та виконанням Договору, у тому
числі банківську та комерційну таємницю та/або персональні дані Клієнта):
- яка відповідно до законодавства входить до складу кредитної історії (у
тому числі інформації, що міститься у державних реєстрах та інших базах
даних публічного використання) — до/від/через бюро кредитних історій, які
створені та здійснюють діяльність відповідно до законодавства України, у порядку, визначеному Законом України «Про організацію формування та обігу
кредитних історій». Інформація про назву та адресу бюро кредитних історій,
до яких АТ «УкрСиббанк» буде передавати інформацію для формування кредитних історій, опублікована в газеті «Голос України», а також на офіційному
сайті Банку www.my.ukrsibbank.com. Сторони також домовилися, що Клієнт
згоден з тим, що Банк має право надати необхідну інформацію щодо формування кредитної історії іншим особам, яким ця інформація необхідна для
виконання своїх функцій або надання послуг Банку в обсязі, який буде визначено Банком самостійно з урахуванням вимог законодавства України;
- необхідну при передачі/отриманні інформації до/від/через Єдину інформаційну систему «Реєстр позичальників»;
- необхідну при внесенні інформації про боржника до реєстрів обтяжень
при укладенні договорів забезпечення виконання зобов’язань за Договором;
- необхідну для укладання та/або виконання договорів страхування —
до/від/через страхових(-і) компаній(-ї);
- необхідну при укладенні договорів щодо відступлення права вимоги,
та/або переведення боргу за даним Договором, та/або укладення інших цивільно-правових угод відповідно до законодавства — до відповідних фізичних та юридичних осіб, що є стороною такого договору;
- необхідну третім особам для забезпечення виконання ними своїх функцій
або надання послуг Банку, включаючи, але не обмежуючись послугами з відповідального зберігання документів, ведення архівів, проведення заходів
щодо впорядкування існуючої заборгованості Клієнта, проведення акцій,
та/або розіграшів, та/або програм лояльності тощо відповідно до укладених
між такими особами (організаціями) та Банком договорів за умови, що передбачені договорами функції та/або послуги стосуються основної діяльності
Банку, яку він здійснює на підставі отриманих банківської ліцензії та письмових дозволів, та/або спрямовані на виконання умов Договору та/або договорів, за якими надається забезпечення виконання зобов’язань за
Договором;

- необхідну в інших випадках, у відповідності до вимог законодавства України та/або внутрішніх положень Банку та/або групи BNP Paribas Group, а
також з метою виконання вимог внутрішньодержавних та/або міжнародних,
та/або групових (безпосередньо групи BNP Paribas Group) політик комплаєнс-контролю, виконання санкційних та/або інших заходів у сфері фінансового моніторингу, в тому числі санкцій Служби контролю за іноземними
активами США (OFAC), вимог Закону США «Щодо оподаткування іноземних
рахунків» (FATCA) тощо.
Передача та/або поширення вищезазначеної інформації про Клієнта можлива тільки на зазначені у цьому пункті цілі, та тільки особам, яким надано
необхідні повноваження на отримання відповідної інформації згідно з нормами українського та/або міжнародного законодавства та/або відповідних
угод (при їх наявності і необхідності укладення), згідно з якими Банк та/або
група BNP Paribas Group взяли на себе зобов’язання щодо дотримання внутрішньодержавних та/або міжнародних, та/або групових (безпосередньо групи
BNP Paribas Group) політик комплаєнс-контролю, виконання санкційних
та/або інших заходів у сфері фінансового моніторингу.
Клієнт надає згоду на передачу інформації про нього згідно з цим пунктом
каналами зв’язку, що використовуються Банком для передачі такої інформації і є захищеним.
Банк має право інформувати Клієнта про стан обслуговування заборгованості за Договором, строки здійснення чергових платежів, надавати Клієнту
іншу інформацію, у тому числі конфіденційну або таку, що містить банківську
таємницю щодо Клієнта та/або персональні дані Клієнта, шляхом надсилання
SMS-повідомлень на телефонний номер Клієнта, наданий останнім до Банку,
або іншим шляхом з урахуванням вимог законодавства.
Своїм підписом під Договором Клієнт засвідчує, що він розуміє та погоджується з режимом використання інформації, що зазначений у цьому пункті,
а також що він належним чином повідомлений про можливість включення
персональних даних Клієнта, що стали або стануть відомі Банку у ході виконання Договору, до будь-якої бази персональних даних АТ «УкрСиббанк».
При цьому Сторони погодили, що Клієнт не матиме до Банку жодних претензій в разі вчинення останнім будь-якої дії, зазначеної в цьому пункті.
9.2. Банк інформує Клієнта про те, що Банк входить до складу групи BNP
Paribas Group (Франція), а Клієнт усвідомлює та згоден з тим, що будь-яка
інформація, отримана Банком стосовно Клієнта, може використовуватись
всередині групи BNP Paribas Group (Франція). При цьому за будь-яке несанкціоноване розголошення такої інформації з боку BNP Paribas Group (Франція) Банк несе відповідальність перед Клієнтом відповідно до вимог чинного
законодавства України.
Група BNP Paribas Group — юридична особа «BNP Paribas S.A.», створена
та діюча за законодавством Франції та зареєстрована в Торговому реєстрі
компаній Франції (Париж) під номером 662042449, а також її члени, зокрема
юридичні особи (включаючи їх філії та структурні підрозділи), в яких BNP
Paribas S.A. є акціонером (учасником) та/або які прямо або опосередковано
контролюються «BNP Paribas S.A.» через володіння акціями або частками у
статутних капіталах незалежно від фактичного розміру частки та/або шляхом
договірного або фактичного контролю».
VIІI. ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ) СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ АТ «УКРСИББАНК» З МОЖЛИВІСТЮ ВІДКРИТТЯ ТА РОЗРАХУНКОВО-КАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КАРТКОВИХ (ПОТОЧНИХ) РАХУНКІВ,
опублікованих в газеті «Голос України», № 164 (4414) від 30.08.2008 р., з
усіма наступними змінами та доповненнями:
1. Викласти п. 9.5 та 9.6 роз. І Правил в наступній редакції:
«9.5. Уклавши Договір, Позичальник надає Банку свою згоду та право
збирати, зберігати, використовувати, поширювати і отримувати інформацію
(дані про Позичальника, відомі Банку та/або третім особам, у зв’язку з укладенням та виконанням Договору, в тому числі банківську та комерційну таємницю та/або персональні дані Позичальника):
- яка відповідно до законодавства входить до складу кредитної історії (у
тому числі інформації, що міститься у державних реєстрах та інших базах
даних публічного використання) — до/від/через бюро кредитних історій, які
створені та здійснюють діяльність відповідно до законодавства України, у порядку, визначеному Законом України «Про організацію формування та обігу
кредитних історій». Інформація про назву та адресу бюро кредитних історій,
до яких АТ «УкрСиббанк» буде передавати інформацію для формування кредитних історій, опублікована в газеті «Голос України», а також на офіційному
сайті Банку www.my.ukrsibbank.com. Сторони також домовилися, що Позичальник згоден з тим, що Банк має право надати необхідну інформацію щодо
формування кредитної історії іншим особам, яким ця інформація необхідна
для виконання своїх функцій або надання послуг Банку в обсязі, який буде
визначено Банком самостійно з урахуванням вимог законодавства України;
- необхідну при передачі/отриманні інформації до/від/через Єдину інформаційну систему «Реєстр позичальників»;
- необхідну при внесенні інформації про боржника до реєстрів обтяжень
при укладенні договорів забезпечення виконання зобов’язань за Договором;
- необхідну для укладання та/або виконання договорів страхування –
до/від/через страхових(-і) компаній(-ї);
- необхідну при укладенні договорів щодо відступлення права вимоги,
та/або переведення боргу за даним Договором, та/або укладення інших цивільно-правових угод відповідно до законодавства — до відповідних фізичних та юридичних осіб, що є стороною такого договору;
- необхідну третім особам для забезпечення виконання ними своїх функцій
або надання послуг Банку, включаючи, але не обмежуючись послугами з відповідального зберігання документів, ведення архівів, проведення заходів
щодо впорядкування існуючої заборгованості Позичальника, проведення
акцій, та/або розіграшів, та/або програм лояльності тощо відповідно до укладених між такими особами (організаціями) та Банком договорів за умови,
що передбачені договорами функції та/або послуги стосуються основної діяльності Банку, яку він здійснює на підставі отриманих банківської ліцензії
та письмових дозволів, та/або спрямовані на виконання умов Договору та/або
договорів, за якими надається забезпечення виконання зобов’язань за Договором;
- необхідну в інших випадках, у відповідності до вимог законодавства України та/або внутрішніх положень Банку та/або групи BNP Paribas Group, а
також з метою виконання вимог внутрішньодержавних та/або міжнародних,
та/або групових (безпосередньо групи BNP Paribas Group) політик комплаєнс
контролю, виконання санкційних та/або інших заходів у сфері фінансового
моніторингу, в тому числі санкцій Служби контролю за іноземними активами
США (OFAC), вимог Закону США «Щодо оподаткування іноземних рахунків»
(FATCA) тощо.
Передача та/або поширення вищезазначеної інформації про Позичальника
можлива тільки на зазначені у цьому пункті цілі, та тільки особам, яким надано необхідні повноваження на отримання відповідної інформації згідно з
нормами українського та/або міжнародного законодавства та/або відповідних
угод (при їх наявності і необхідності укладення), згідно з якими Банк та/або
група BNP Paribas Group взяли на себе зобов’язання щодо дотримання внутрішньодержавних та/або міжнародних, та/або групових (безпосередньо групи
BNP Paribas Group) політик комплаєнс контролю, виконання санкційних
та/або інших заходів у сфері фінансового моніторингу.
Позичальник надає згоду на передачу інформації про нього згідно з цим
пунктом каналами зв’язку, що використовуються Банком для передачі такої
інформації і є захищеними.
Банк має право надати необхідну інформацію щодо формування кредитної
історії іншим особам, яким ця інформація необхідна для виконання своїх
функцій або надання послуг Банку в обсязі, який буде визначено Банком самостійно з урахуванням вимог законодавства України.
Банк має право інформувати Позичальника про стан обслуговування заборгованості за кредитом, строки здійснення чергових платежів, надавати
Позичальнику іншу інформацію, в тому числі конфіденційну або таку, що
містить банківську таємницю щодо Позичальника, шляхом надсилання SMSповідомлень на телефонний номер Позичальника, наданий останнім до
Банку, або іншим шляхом, з урахуванням вимог законодавства.
Своїм підписом під Договором Позичальник засвідчує, що він розуміє та
погоджується з режимом використання інформації, що зазначений у цьому
пункті, а також що він належним чином повідомлений про можливість вклю-
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оголошення
чення персональних даних Позичальника, що стали або стануть відомі Банку
у ході виконання Договору, до будь-якої бази персональних даних АТ «УкрСиббанк». При цьому Сторони погодили, що Позичальник не матиме до
Банку жодних претензій в разі вчинення останнім будь-якої дії, зазначеної в
цьому пункті.
9.6. Банк інформує Позичальника, про те що Банк входить до складу групи
BNP Paribas Group (Франція), а Позичальник усвідомлює та згоден з тим, що
будь-яка інформація отримана Банком стосовно Позичальника може використовуватись всередині групи BNP Paribas Group (Франція). При цьому за
будь-яке несанкціоноване розголошення такої інформації з боку BNP Paribas
Group (Франція) Банк несе відповідальність перед Позичальником відповідно
до вимог чинного законодавства України.
Група BNP Paribas Group — юридична особа «BNP Paribas S.A.», створена
та діюча за законодавством Франції та зареєстрована в Торговому реєстрі
компаній Франції (Париж) під номером 662042449, а також її члени, зокрема
юридичні особи (включаючи їх філії та структурні підрозділи), в яких BNP
Paribas S.A. є акціонером (учасником) та/або які прямо або опосередковано
контролюються «BNP Paribas S.A.» через володіння акціями або частками у
статутних капіталах незалежно від фактичного розміру частки та/або шляхом
договірного або фактичного контролю».
IX. ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ) ВІДКРИТТЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ 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. Викласти пункт 2.4.2. Правил в наступній редакції:
«2.4.2. Банк має право затримати виконання операції та/або відмовити
Клієнту у виконанні операції щодо зарахування коштів на Рахунок або списання коштів з Рахунку та/або у виконанні наданих Клієнтом Розрахункових
та/або касових документів за цим Договором, у випадках:
а) якщо на Рахунку Клієнта недостатньо коштів для виконання поданого
Клієнтом Розрахункового та/або касового документу, одночасної сплати
Банку Разової комісії та погашення заборгованості зі сплати Періодичної
та/або Разової комісії у повному обсязі за наявності такої заборгованості;
та/або
б) якщо запитувані Клієнтом послуги/операції не передбачені Тарифами
Банку або у Банку відсутні технічні можливості щодо їх надання/проведення;
та/або
в) якщо щодо операції Клієнта виникає підозра, що вона містить ознаки
такої, що підлягає фінансовому моніторингу відповідно до Законодавства
або підпадає під існуючі обмеження (санкції) відповідно до українського
та/або міжнародного законодавства та/або міжнародних та/або групових
(безпосередньо групи BNP Paribas Group) політик з комплаєнс контролю;
та/або
г) якщо Клієнт не надав необхідні Банку документи та/або інформацію
щодо суті фінансової операції та/або встановлення осіб, які приймають учать
в її здійсненні та/або контрактів та інших документів за експортно-імпортною
операцією; та/або
ґ) якщо Клієнт не надав необхідні Банку документи та/або інформацію для
проведення Банком процедури уточнення інформації щодо ідентифікації та
вивчення Клієнта (зокрема, але не обмежуючись: інформації / документів
щодо фінансового стану Клієнта та змісту його діяльності; проведення оцінки
фінансового стану Клієнта; визначення належності Клієнта (особи, яка діє
від його імені) до національних або іноземних публічних діячів, діячів, що
виконують політичні функції в міжнародних організаціях, або пов’язаних з
ними осіб; з’ясування місця його проживання або місця перебування чи місця
тимчасового перебування в Україні); та/або
д) якщо на запитувані Клієнтом послуги розповсюджуються обмеження,
встановлені Радою Безпеки ООН та/або іншими міжнародними організаціями, рішення яких є обов’язковими для виконання на території України,
та/або внутрішніми нормативними актами Банку; та/або
е) порушення Клієнтом встановленого Законодавством порядку використання коштів за Рахунком; та/або
є) в інших випадках, передбачених Законодавством та/або цим Договором».
2. Викласти пункт 2.4.3. Правил в наступній редакції:
«2.4.3. Банк відмовляє Клієнту у надані послуг (проведенні операцій)
та/або у виконанні наданих Клієнтом Розрахункових та/або касових документів за цим Договором у наступному порядку:
- у разі відмови у виконанні Паперового Розрахункового документу —
шляхом повернення Клієнту без виконання його Розрахункового документу
та/або касового документу, зазначивши на зворотному боці такого документу
дату та причину повернення без виконання (це засвідчується підписами відповідального виконавця Банку і працівника, на якого покладено функції контролера, та відбитком штампа Банку).
- у разі відмови у виконанні Електронного Розрахункового документу —
невиконання Електронного документу Банк повідомляє Клієнта засобами
Системи «StarAccess» із зазначенням дати та причини повернення його без
виконання.
Причина невиконання Розрахункового та/або касового документу зазначається з посиланням на статтю закону України та/або пункт нормативноправового акту Національного банку України, та/або пункт Договору,
відповідно до яких Розрахунковий документ не може бути виконано, якщо
це вимагається Законодавством.
Повернення без виконання Паперових Розрахункових та/або касових документів Клієнта здійснюється при здійсненні ініціювання операції Клієнтом
в касі Банку або одночасно з наданням Клієнту виписки з Рахунку згідно з
умовами цього Договору.
У разі затримання виконання операції відповідно до умов цього Договору
Банк повідомляє Клієнта засобами Системи «StarAccess» та/або в інший спосіб».
3. Викласти пункт 4.4.5. Правил в наступній редакції:
«4.4.5. Письмово повідомити Банк про зміну юридичної і фактичної адреси, номерів телефонів, змінах у складі виконавчого(их) органу(ів), щодо
інших змін у відомостях про Клієнта в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в триденний
строк з моменту проведення таких змін і в той же строк надати зміни в статутні документи Клієнта і зміни в документи, що регламентують повноваження членів виконавчого органа Клієнта».
4. Викласти пункт 4.4.7. Правил в наступній редакції:
«4.4.7. За вимогою Банку надавати в повному обсязі достовірну інформацію, необхідну для проведення ідентифікації та вивчення Клієнта, уточнення інформації щодо ідентифікації та вивчення Клієнта, з’ясування його
особи, суті діяльності і фінансового стану, надавати документи та/або відомості, що підтверджують інформацію щодо фінансової операції в тому числі
контрактів та інших документів за експортно-імпортною операцією та/або
інші документи відповідно до вимог Законодавства та/або умов цього Договору».
5. Викласти пункт 8.7 Правил в наступній редакції:
«8.7. Банк не несе відповідальності перед Клієнтом та/або третіми особами
за затримку в проведенні операції та/або відмову надати Клієнту послугу
та/або провести операцію, якщо вони не передбачені Тарифами Банку чи у
Банку відсутні технічні можливості на їх проведення/надання та/або якщо надання послуги та/або проведення операції неможливе не з вини Банку та/або
у інших випадках, передбачених цим Договором. Клієнт гарантує, що не матиме претензій до Банку якщо у проведенні операції було відмовлено або її
проведення було затримано відповідно до умов Договору.
Клієнт завчасно повідомляє своїх контрагентів про можливі випадки затримки виконання операції або відмови у проведенні операції, що передбачені цим Договором».
6. Викласти пункти 9.1, 9.2 Правил в наступній редакції:
«9.1. Уклавши Договір, Клієнт надає Банку свою згоду та право збирати,
зберігати протягом необмеженого часу, обробляти, використовувати, поши-

рювати, передавати і отримувати інформацію (дані про Клієнта, відомі Банку
та/або третім особам, у зв’язку з укладенням та виконанням Договору, у тому
числі банківську та комерційну таємницю та/або персональні дані Клієнта,
якщо він є фізичною особою):
- яка відповідно до законодавства входить до складу кредитної історії (у
тому числі інформації, що міститься у державних реєстрах та інших базах
даних публічного використання) — до/від/через бюро кредитних історій, які
створені та здійснюють діяльність відповідно до законодавства України, у
порядку, визначеному Законом України «Про організацію формування та
обігу кредитних історій». Інформація про назву та адресу бюро кредитних
історій, до яких АТ «УкрСиббанк» буде передавати інформацію для формування кредитних історій, опублікована в газеті «Голос України», а також на
офіційному сайті Банку www.my.ukrsibbank.com. Сторони також домовилися,
що Клієнт згоден з тим, що Банк має право надати необхідну інформацію
щодо формування кредитної історії іншим особам, яким ця інформація необхідна для виконання своїх функцій або надання послуг Банку в обсязі, який
буде визначено Банком самостійно з урахуванням вимог законодавства України;
- необхідну при передачі/отриманні інформації до/від/через Єдину інформаційну систему «Реєстр позичальників»;
- необхідну при внесенні інформації про боржника до реєстрів обтяжень
при укладенні договорів забезпечення виконання зобов’язань за Договором;
- необхідну для укладання та/або виконання договорів страхування —
до/від/через страхових(-і) компаній(-ї);
- необхідну при укладенні договорів щодо відступлення права вимоги,
та/або переведення боргу за даним Договором, та/або укладення інших цивільно-правових угод відповідно до законодавства — до відповідних фізичних та юридичних осіб, що є стороною такого договору;
- необхідну третім особам для забезпечення виконання ними своїх функцій або надання послуг Банку, включаючи, але не обмежуючись послугами
з відповідального зберігання документів, ведення архівів, проведення заходів
щодо впорядкування існуючої заборгованості Клієнта, проведення акцій,
та/або розіграшів, та/або програм лояльності тощо відповідно до укладених
між такими особами (організаціями) та Банком договорів за умови, що передбачені договорами функції та/або послуги стосуються основної діяльності
Банку, яку він здійснює на підставі отриманих банківської ліцензії та письмових дозволів, та/або спрямовані на виконання умов Договору та/або договорів, за якими надається забезпечення виконання зобов’язань за
Договором;
- необхідну в інших випадках, у відповідності до вимог законодавства України та/або внутрішніх положень Банку та/або групи BNP Paribas Group, а
також з метою виконання вимог внутрішньодержавних та/або міжнародних,
та/або групових (безпосередньо групи BNP Paribas Group) політик комплаєнс-контролю, виконання санкційних та/або інших заходів у сфері фінансового моніторингу, в тому числі санкцій Служби контролю за іноземними
активами США (OFAC), вимог Закону США «Щодо оподаткування іноземних
рахунків» (FATCA) тощо.
Передача та/або поширення вищезазначеної інформації про Клієнта можлива тільки на зазначені у цьому пункті цілі, та тільки особам, яким надано
необхідні повноваження на отримання відповідної інформації згідно з нормами українського та/або міжнародного законодавства та/або відповідних
угод (при їх наявності і необхідності укладення), згідно з якими Банк та/або
група BNP Paribas Group взяли на себе зобов’язання щодо дотримання внутрішньодержавних та/або міжнародних, та/або групових (безпосередньо
групи BNP Paribas Group) політик комплаєнс-контролю, виконання санкційних та/або інших заходів у сфері фінансового моніторингу.
Клієнт надає згоду на передачу інформації про нього згідно з цим пунктом
каналами зв’язку, що використовуються Банком для передачі такої інформації і є захищеними.
Банк має право інформувати Клієнта про стан обслуговування заборгованості за Договором, строки здійснення чергових платежів, надавати Клієнту іншу інформацію, у тому числі конфіденційну або таку, що містить
банківську таємницю щодо Клієнта та/або персональні дані Клієнта, шляхом
надсилання SMS-повідомлень на телефонний номер Клієнта, наданий останнім до Банку, або іншим шляхом з урахуванням вимог законодавства.
Своїм підписом під Договором Клієнт засвідчує, що він розуміє та погоджується з режимом використання інформації, що зазначений у цьому пункті,
а також що він належним чином повідомлений про можливість включення
персональних даних Клієнта, якщо він є фізичною особою, що стали або стануть відомі Банку у ході виконання Договору, до будь-якої бази персональних
даних АТ «УкрСиббанк». При цьому Сторони погодили, що Клієнт не матиме
до Банку жодних претензій в разі вчинення останнім будь-якої дії, зазначеної
в цьому пункті.
9.2. Банк інформує Клієнта про те, що Банк входить до складу групи BNP
Paribas Group (Франція), а Клієнт усвідомлює та згоден з тим, що будь-яка
інформація, отримана Банком стосовно Клієнта, може використовуватись
всередині групи BNP Paribas Group (Франція). При цьому за будь-яке несанкціоноване розголошення такої інформації з боку BNP Paribas Group (Франція) Банк несе відповідальність перед Клієнтом відповідно до вимог чинного
законодавства України.
Група BNP Paribas Group — юридична особа «BNP Paribas S.A.», створена
та діюча за законодавством Франції та зареєстрована в Торговому реєстрі
компаній Франції (Париж) під номером 662042449, а також її члени, зокрема
юридичні особи (включаючи їх філії та структурні підрозділи), в яких BNP
Paribas S.A. є акціонером (учасником) та/або які прямо або опосередковано
контролюються «BNP Paribas S.A.» через володіння акціями або частками у
статутних капіталах незалежно від фактичного розміру частки та/або шляхом
договірного або фактичного контролю».
X. ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ) ВІДКРИТТЯ, ВИКОРИСТАННЯ І ОБСЛУГОВУВАННЯ 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. Викласти п. 3.13. Правил в наступній редакції:
«3.13. Банк має право затримати виконання операції та/або відмовити
Клієнту у виконанні операції щодо зарахування коштів на Рахунок або списання коштів з Рахунку та/або у виконанні наданих Клієнтом Розрахункових
та/або касових документів за цим Договором, у випадках:
а) якщо на Рахунку Клієнта недостатньо коштів для виконання поданого
Клієнтом Розрахункового та/або касового документу, одночасної сплати
Банку Разової комісії та погашення заборгованості зі сплати Періодичної
та/або Разової комісії у повному обсязі за наявності такої заборгованості;
та/або
б) якщо запитувані Клієнтом послуги/операції не передбачені Тарифами
Банку або у Банку відсутні технічні можливості щодо їх надання/проведення;
та/або
в) якщо щодо операції Клієнта виникає підозра, що вона містить ознаки
такої, що підлягає фінансовому моніторингу відповідно до Законодавства
або підпадає під існуючі обмеження (санкції) відповідно до українського
та/або міжнародного законодавства та/або міжнародних та/або групових
(безпосередньо групи BNP Paribas Group) політик з комплаєнс контролю;
та/або
г) якщо Клієнт не надав необхідні Банку документи та/або інформацію
щодо суті фінансової операції та/або встановлення осіб, які приймають учать
в її здійсненні та/або контрактів та інших документів за експортно-імпортною
операцією; та/або
ґ) якщо Клієнт не надав необхідні Банку документи та/або інформацію для
проведення Банком процедури уточнення інформації щодо ідентифікації та
вивчення Клієнта (зокрема, але не обмежуючись: інформації/документів
щодо фінансового стану Клієнта та змісту його діяльності; проведення оцінки
фінансового стану Клієнта; визначення належності Клієнта (особи, яка діє
від його імені) до національних або іноземних публічних діячів, діячів, що
виконують політичні функції в міжнародних організаціях, або пов’язаних з
ними осіб; з’ясування місця його проживання або місця перебування чи місця
тимчасового перебування в Україні); та/або

д) якщо на запитувані Клієнтом послуги розповсюджуються обмеження,
встановлені Радою Безпеки ООН та/або іншими міжнародними організаціями, рішення яких є обов’язковими для виконання на території України,
та/або внутрішніми нормативними актами Банку; та/або
е) порушення Клієнтом встановленого Законодавством порядку використання коштів за Рахунком; та/або
є) в інших випадках, передбачених Законодавством та/або цим Договором».
2. Викласти п. 3.14 Правил в наступній редакції:
«3.14. Банк відмовляє Клієнту у надані послуг (проведенні операцій) та/або
у виконанні наданих Клієнтом розрахункових та/або касових документів за
цим Договором у шляхом повернення Клієнту без виконання його розрахункового документу та/або касового документу, зазначивши на зворотному
боці такого документу дату та причину повернення без виконання (це засвідчується підписами відповідального виконавця Банку і працівника, на якого
покладено функції контролера, та відбитком штампа Банку).
Причина невиконання розрахункового та/або касового документу зазначається з посиланням на статтю закону України та/або пункт нормативноправового акту Національного банку України, та/або пункт Договору,
відповідно до яких Розрахунковий документ не може бути виконано, якщо
це вимагається Законодавством.
Повернення без виконання розрахункових та/або касових документів Клієнта здійснюється при здійсненні ініціювання операції Клієнтом в касі Банку
або одночасно з наданням Клієнту виписки з Рахунку згідно з умовами цього
Договору».
3. Викласти п. 9.7 Правил в наступній редакції:
«За вимогою Банку надавати в строк не більш, ніж 3 календарні дні в повному обсязі достовірну інформацію, необхідну для проведення ідентифікації та вивчення Клієнта, уточнення інформації щодо ідентифікації та вивчення
Клієнт ,з’ясування його особи, суті діяльності і фінансового стану».
4. Викласти п. 11.4 Правил в наступній редакції:
«11.4. Банк не несе відповідальності:
• у випадку неотримання або несвоєчасного отримання Клієнтом письмової кореспонденції, направленої на його адресу, що вказана у Договорі банківського рахунку, якщо Клієнт не повідомив Банк про зміну свого місця
проживання в порядку, визначеному Правилами; та/або
• перед Клієнтом та/або третіми особами за затримку в проведенні операції
та/або відмову надати Клієнту послугу та/або провести операцію, якщо вони
не передбачені Тарифами Банку чи у Банку відсутні технічні можливості на
їх проведення/надання та/або якщо надання послуги та/або проведення операції неможливе не з вини Банку та/або у інших випадках, передбачених цим
Договором. Клієнт гарантує, що не матиме претензій до Банку якщо у проведенні операції було відмовлено або її проведення було затримано відповідно до умов Договору; та/або
• у випадку розголошення Банком третім особам інформації щодо ідентифікації Клієнта та/або суті фінансових операцій Клієнта за Рахунком(-ми)
у випадках, передбачених пунктом 3.18 Правил та/або законодавством».
4. Викласти п. 12.1 та 12.2 Правил в наступній редакції:
«12.1. Уклавши Договір, Клієнт надає Банку свою згоду та право збирати,
зберігати протягом необмеженого часу, обробляти, використовувати, поширювати, передавати і отримувати інформацію (дані про Клієнта, відомі Банку
та/або третім особам, у зв’язку з укладенням та виконанням Договору, в тому
числі банківську та комерційну таємницю та/або персональні дані Клієнта):
- необхідну при укладенні договорів щодо відступлення права вимоги
та/або переведення боргу за Договором та/або укладення інших цивільноправових угод відповідно до законодавства України — до відповідних фізичних та юридичних осіб, що є стороною такого договору;
- необхідну третім особам для забезпечення виконання ними своїх функцій або надання послуг Банку включаючи, але не обмежуючись послугами
з відповідального зберігання документів, ведення архівів, проведення заходів
щодо впорядкування існуючої заборгованості Клієнта тощо відповідно до укладених між такими особами (організаціями) та Банком договорів за умови,
що передбачені договорами функції та/або послуги стосуються основної діяльності Банку, яку він здійснює на підставі отриманих банківської ліцензії
та письмових дозволів та/або спрямовані на виконання умов Договору;
- необхідну в інших випадках, у відповідності до вимог законодавства України та/або внутрішніх положень Банку та/або групи BNP Paribas Group, а
також з метою виконання вимог внутрішньодержавних та/або міжнародних,
та/або групових (безпосередньо групи BNP Paribas Group) політик комплаєнс-контролю, виконання санкційних та/або інших заходів у сфері фінансового моніторингу, в тому числі санкцій Служби контролю за іноземними
активами США (OFAC), вимог Закону США «Щодо оподаткування іноземних
рахунків» (FATCA) тощо.
Передача та/або поширення вищезазначеної інформації про Клієнта можлива тільки на зазначені у цьому пункті цілі, та тільки особам, яким надано
необхідні повноваження на отримання відповідної інформації згідно з нормами українського та/або міжнародного законодавства та/або відповідних
угод (при їх наявності і необхідності укладення), згідно з якими Банк та/або
група BNP Paribas Group взяли на себе зобов’язання щодо дотримання внутрішньодержавних та/або міжнародних, та/або групових (безпосередньо
групи BNP Paribas Group) політик комплаєнс-контролю, виконання санкційних та/або інших заходів у сфері фінансового моніторингу.
Клієнт надає згоду на передачу інформації про нього згідно з цим пунктом
каналами зв’язку, що використовуються Банком для передачі такої інформації і є захищеними.
Банк має право інформувати Клієнта про стан обслуговування заборгованості за Договором, строки здійснення чергових платежів, надавати Клієнту іншу інформацію, в тому числі конфіденційну або таку, що містить
банківську таємницю щодо Клієнта та/або персональні дані Клієнта, шляхом
надсилання SMS-повідомлень на телефонний номер Клієнта, наданий останнім до Банку, або іншим шляхом, з урахуванням вимог законодавства.
Своїм підписом під Договором Клієнт засвідчує, що він розуміє та погоджується з режимом використання інформації, що зазначений у цьому пункті,
а також що він належним чином повідомлений про можливість включення
персональних даних Клієнта, що стали або стануть відомі Банку у ході виконання Договору, до будь-якої бази персональних даних АТ «УкрСиббанк».
При цьому, Сторони погодили, що Клієнт не матиме до Банку жодних претензій в разі вчинення останнім будь-якої дії, зазначеної в цьому пункті.
Банк зобов’язується належним чином зберігати інформацію, що становить
банківську таємницю, та несе відповідальність за її збереження у порядку,
встановленому законодавством України.
12.2. Банк інформує Клієнта, про те що Банк входить до складу групи BNP
Paribas Group (Франція), а Клієнт усвідомлює та згоден з тим, що будь-яка
інформація отримана Банком стосовно Клієнта може використовуватись всередині групи BNP Paribas Group (Франція). При цьому за будь-яке несанкціоноване розголошення такої інформації з боку BNP Paribas Group (Франція)
Банк несе відповідальність перед Клієнтом відповідно до вимог чинного законодавства України.
Група BNP Paribas Group — юридична особа «BNP Paribas S.A.», створена
та діюча за законодавством Франції та зареєстрована в Торговому реєстрі
компаній Франції (Париж) під номером 662042449, а також її члени, зокрема
юридичні особи (включаючи їх філії та структурні підрозділи), в яких BNP
Paribas S.A. є акціонером (учасником) та/або які прямо або опосередковано
контролюються «BNP Paribas S.A.» через володіння акціями або частками у
статутних капіталах незалежно від фактичного розміру частки та/або шляхом
договірного або фактичного контролю».
Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в офіційному друкованому виданні, а саме 27.05.2016 року.
Дата початку дії змін до Правил 01.06.2016 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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оголошення
Роздільнянський районний суд Одеської області викликає на судове засідання як відповідача Кравченко
Олену Сергіївну, не зареєстровану у Роздільнянському
районі Одеської області у цивільній справі за позовом
ПАТ КБ «Приват Банк» до Кравченко О. С. про стягнення
заборгованості за кредитним договором у сумі 11826,85
грн. Судове засідання відбудеться 16 червня 2016 року
о 10.00 годині у приміщенні Роздільнянського районного суду Одеської області за адресою: Одеська область,
м. Роздільна, вул. Європейська, 37-А. У випадку Вашої
неявки в судове засідання цивільна справа буде розглянута у Вашу відсутність.

Саратський районний суд Одеської області (68200,
смт Сарата Одеської області, вул. Крістіана Вернера, 105,
каб. 1, суддя Бучацька А.І.) викликає в судове засідання
на 09 червня 2016 року на 10 годину 30 хвилин Міхову
Людмилу Георгіївну, зареєстровану в с. Кулевча, вулиця
Горького, № 77, Саратського району Одеської області,
як відповідача у цивільній справі за позовом Публічного
акціонерного товариства Комерційний банк «Приват
Банк» до Міхової Людмили Георгіївни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
В разі неявки та невиконання обов’язку повідомити
суд про причину неявки справу буде вирішено без вашої
участі за наявними у справі доказами

Саратський районний суд Одеської області (68200,
смт Сарата Одеської області, вул. Крістіана Вернера, 105,
каб. 1, суддя Бучацька А. І.) викликає в судове засідання
на 09 червня 2016 року на 09 годину 30 хвилин Данілєско Руслана Івановича, зареєстрованого в с. Міняйлівка, вулиця Леніна, № 27, Саратського району Одеської
області, як відповідача у цивільній справі за позовом
Публічного акціонерного товариства Комерційний банк
«Приват Банк» до Данілєско Руслана Івановича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
В разі неявки та невиконання обов’язку повідомити
суд про причину неявки, справу буде вирішено без вашої
Суддя Бучацька А. І. участі за наявними у справі доказами.

Суддя І. В. Бобровська

Суддя Б. І. Полянчук

Суддя О. В. Товстолужський

Суддя О. В. Мальченко

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє
Володіну Наталю Іллівну, про те, що 03 червня 2016
року о 10 год. 20 хв. за адресою: 03037, м. Київ, вул.
М. Кривоноса, 25, каб. 20, відбудеться судове засідання в цивільній справі за позовом Володіна Андрія
Олександровича до Володіної Наталі Іллівни про розірвання шлюбу.
При цьому повідомляємо, що у разі вашої неявки
в судове засідання без поважних причин або неповідомлення про причини своєї неявки, суд вирішує
справу на підставі наявних у ній доказів.
Суддя Л. В. Шевченко

Краматорський міський суд Донецької області
(84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну справу за позовом Кульш Яна
В’ячеславовича до Кульш Юлії Сергіївни про розірвання шлюбу. Відповідачка викликається на 08 червня 2016 року о 09.30 годині до суду, каб. № 15, для
участі у розгляді справи по суті.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття,
відповідачка повинна повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута у її відсутність.
Суддя Ткачова С. М.

Новоайдарський районний суд викликає Зуєва
Віктора Олександровича, Зуєву Ксенію Анатоліївну,
як відповідачів в судове засідання з цивільної справи
№ 419/385/16-ц за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до
Зуєва В. О., Зуєвої К. А. про стягнення заборгованості, що відбудеться 03 червня 2016 року о 09.00
годині в приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт Новоайдар, вул. Миру, 38.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд
розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст.
169 ЦПК України.
Суддя О. М. Іванова

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя викликає в
судове засідання як відповідача ПАТ «Горлівський м’ясокомбінат» за позовом Гузєєвої Наталії Анатоліївни до Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговельна
Компанія «Економ плюс», Приватного акціонерного товариства «Горлівський м’ясокомбінат» про стягнення
компенсації за порушення авторських прав на самостійну частину літературного твору «Капітошка» — його
оригінальну назву, що відбудеться 06.06.2016 р. об 11
год. 00 хв. в приміщенні Жовтневого районного суду
м. Запоріжжя за адресою: 69063, Запорізька область,
м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 6. Суддя Світлицька
В. М., каб. № 25.

Андрушівський районний суд Житомирської області викликає в судове засідання Грицюка Сергія Вікторовича,
19 липня 1983 року народження, як відповідача в справі
№ 272/92/16-ц за позовом Грицюк Анни В’ячеславівни до
Грицюка Сергія Вікторовича про позбавлення батьківських
прав.
Розгляд справи призначено на 07 червня 2016 року об 11
годині 00 хвилин в приміщенні Андрушівського районного
суду Житомирської області за адресою: м. Андрушівка, вул.
Зазулінського, 13, Житомирської області.
В разі неявки відповідача в судове засідання без поважних причин, або не повідомлення про причини неявки, з’ясування обставин справи буде проводитись на підставі
наявних доказів.

Сватівський районий суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає
Краснодонську міську раду Луганської області як
відповідача в судове засідання по цивільній справі
№ 426/3545/15-ц за позовом Готько В.М. до Краснодонської міської ради про визначення додаткового
строку для прийняття спадщини, що відбудеться 01
червня 2016 року о 14.30 год.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд
розглядатиме справу без вашої участі на підставі
ст. 169 ЦПК України.
Суддя С. А. Пчолкін

Садгірський районний суд м. Чернівці викликає
Стьопкіну Юлію Володимирівну, 08.11.1984 року народження, яка зареєстрована по вул. М. Тореза, 26,
м. Чернівці, як відповідача по справі за позовом ПАТ
«Альфа-Банк» про стягнення заборгованості.
Розгляд справи відкладено на 16.06.2016 року о
10.00 годині у приміщенні Садгірського районного
суд м. Чернівці, вул. Хотинська, 3.
Явка до суду є обов’язковою. У разі вашої неявки
в судове засідання справу буде розглянуто у вашу
відсутність за наявними матеріалами.
Суддя Тріска А. І.

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як
відповідача Колесник С. І. за позовом Колесник Наталії Олексіївни до Колесник Сергія Івановича, третя
особа: Суворовська районна адміністрація Одеської
міської ради про позбавлення батьківських прав. Судове засідання відбудеться 02.06.2016 р. о 12 год.
30 хв. у приміщенні Суворовського районного суду
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського
козацтва, 68, зала судових засідань № 8. У разі неявки Колесник С. І. судове засідання буде проведене
у його відсутність.
Суддя С. С. Аліна

Дарницький районний суд м. Києва викликає Шейко Вадима Миколайовича 17.08.1978 р.н., місце реєстрації якого
по м. Києву та Київській області не встановлено, останнє
відоме місце проживання: м. Харків, вул. Слобожанська,
24, як відповідача по цивільній справі за позовом Гришко
Оксани Григорівни до Шейко Вадима Миколайовича про
стягнення аліментів, яке відбудеться під головуванням
судді Коренюк А.М. о 12 год. 30 хв. 01 червня 2016 року
за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 14, зал. 27.
З опублікуванням даного оголошення відповідач Шейко
Вадим Миколайович вважається повідомленим про час та
місце розгляду справи.

Великоновосілківський районний суд Донецької області в зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом
Циганок Бориса Мироновича, Чиганок Валентини Іллівни, Матвеєвої Оксани Миколаївни, Бохонської Тетяни
Іванівни до ТОВ «Ексім-Агро ЛТД» про розірвання договорів оренди землі повідомляє, що судове засідання
призначено на 07.06.2016 р. о 10.00 годині в приміщенні
суду за адресою: Донецька область, Великоновосілківський район, смт Велика Новосілка, вул. Фонтанна, 21
Суддя Ступін І. М. Суд викликає як відповідача ТОВ
«Ексім-Агро ЛТД». Явка до суду є обов’язковою. В разі
неявки відповідача в судове засідання справа буде розглянута за його відсутності.

Приморський районний суд м. Маріуполя викликає як
відповідача Векуа Мурмані, який мешкає за адресою:
м. Маріуполь, пр. Нахімова, буд. 164, кв. 43 по цивільній
справі за позовом Алексеєнко Вікторії Алимівни до
Векуа Мурмані про розірвання шлюбу.
Судове засідання відбудеться 10 червня 2016 року о
08.00 годині в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр. Будівельників, 52-А, кабінет № 39-а.
Явка відповідача до суду є обов’язковою. У разі неявки до суду без поважних причин, це оголошення вважається належним повідомленням і справу буде
розглянуто по суті за наявними матеріалами справи.

Деснянський районний суд м. Києва викликає як
відповідача Роннову Олену Олександрівну у судове
засідання, що призначено на 09 червня 2016 року на
16 годину 30 хвилин по цивільній справі за позовом
Гусєва Сергія Володимировича до Роннової Олени
Олександрівни, третя особа: Служба у справах дітей
Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації, про розірвання шлюбу та визначення місця
проживання дитини (кабінет № 35, пр. Маяковського, 5-в, м. Київ).
Суддя М. В. Дзюба
Суддя О. В. Лісовська

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає
цивільну справу за позовом Ігнатової І. І. до Ігнатова А. О.
за участю третьої особи: Органу опіки та піклування Комарської сільської ради про позбавлення батьківських
прав.
Відповідач Ігнатов Антон Олегович, останнє місце реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Рудакова, буд. 48, кв. 27, викликається 01 червня 2016 року
о 08 год. 15 хв. 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 відсутності.

В провадженні Шевченківського районного суду
м. Києва знаходиться цивільна справа № 761/10532/16-ц
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю
«Перший український експертний центр» до Холод Ірини
Юріївни про стягнення заборгованості за оплату житловокомунальних послуг.
Розгляд зазначеної справи призначено на 20.07.2016р.
о 08.30 год. в Шевченківському районному суді м. Києва.
Шевченківський районний суд міста Києва викликає Холод
Ірину Юріївну (останнє відоме місце проживання: 01135,
м. Київ, вул. Чорновола, 27, кв. 179) як відповідача.
Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки справа буде
розглядатися за наявними у справі доказами.

Бородянський районний суд Київської області по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк» до Кірея
Костянтина Леонідовича, Кірей Аліни Іванівни про звернення стягнення на майно, передане в іпотеку, викликає
до суду (адреса: Київська область, смт Бородянка, вул.
Центральна, 315), Кірей Аліну Іванівну, яка проживає за
останньою відомою адресою: вул. Паркова, 3, кв. 35, смт
Бородянка, 07801, як відповідача на 16 червня 2016 року
на 12 годину 00 хвилин.
У разі неявки справа буде розглянута за вашої відсутності.

Суддя В. М. Маліновська

Суддя Д. Унятицький

19.04.2016 року Валківський районний суд Харківської області ухвалив заочне рішення по справі
№ 615/189/16-ц, яким задовольнив позов Кулініч Андрія
Євгенійовича до Литвин Дениса Анатолійовича,
30.04.1977 останнє відоме місце проживання якого: вул.
Героїв Сталінграда, 28, кв. 42, м. Полтава про стягнення
заборгованості за договором позики, на його користь.
Із відповідача Литвин Д.А. на користь позивача Кулініч
А. Є. стягнуто заборгованість за розпискою від
14.10.2015 року в розмірі 170 000 грн. 00 коп., витрати
на правову допомогу в розмірі 5 000 грн. 00 коп та судовий збір у розмірі 1 700 грн. 00 коп.

Гаврилюк Жанна Іванівна викликається в судове

У провадженні Бердянського міськрайонного суду
Запорізької області знаходиться цивільна справа
№ 310/3411/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Дворниченко О. В. про стягнення заборгованості.
Розгляд справи призначено на 09.06.2016 року о 1310 годині в приміщенні Бердянського міськрайонного
суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул.
Комунарів, 64, зала судового засідання 411.
Суд викликає Дворниченко Олену Володимирівну як
відповідача.
Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки відповідача у судове засідання справа буде розглянута за наявними матеріалами.

засідання по розгляду цивільної справи за позовом
Гаврилюк І. П., Гаврилюк С. І., Гаврилюк Р. І., Гаврилюк Т. М. до Гаврилюк Ж.І. про визнання особи
такою, що втратила право користування житлом,
15.06.2016 року о 16.00 год. в Деснянський районний суд м. Києва (м. Київ, пр. Маяковського, 5-в, каб.
№ 11).

Приморський районний суд м. Одеси викликає в судове засідання як відповідача Шахнова Маріса Рейнгольдовича у цивільній справі № 522/23104/15-ц за
позовом Шахнової Н.С. про розірвання шлюбу. Судове
засідання відбудеться 08 червня 2016 року о 10 годині
00 хвилин у залі судових засідань № 210 в приміщенні
Приморського районного суду м. Одеси, що розташований за адресою: 65029, м. Одеса, вул. Балківська, 33.
В разі неявки відповідача у судове засідання, суд розглядатиме справу за його відсутності, в разі неявки
особи суд зобов’язує повідомити про причини цього.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Позднякова Дениса Анатолійовича, 29.03.1980 р.н., місце реєстрації якого по м. Києву та Київській області не
встановлено, останнє відоме місце проживання: м. Київ,
вул. Урлівська, 30, кв. 15, як відповідача по цивільній
справі за позовом ТОВ «Перший український експертний
центр» до Позднякова Дениса Анатолійовича про стягнення заборгованості, яке відбудеться під головуванням
судді Коренюк А. М. о 16 год. 00 хв. 14 липня 2016 року
за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 14, зал 27.
З опублікуванням даного оголошення відповідач Поздняков Денис Анатолійович вважається повідомленим
Суддя Ю. Б. Свячена про час та місце розгляду справи.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає як відповідача Берестенко Юлію Анатоліївну, 17 липня 1991 р.н., с. Розкішне, вул.
Новобудівельна, 4, Луганської обл., в судове засідання по цивільній справі № 409/409/16-ц за позовом ТОВ «Порше Лізинг Україна» про стягнення
заборгованості, що відбудеться 07.06.2016 року о 10
год. за адресою: 92200, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.
Із опублікуванням цього оголошення відповідач
вважається належним чином повідомленим про час,
день та місце проведення судового засідання.
Суддя В. Г. Скворцова

Апеляційний суд Київської області викликає в судове засідання на 11 год. 30 хв. 23 червня 2016 року
Алєксєєнка Петра Миколайовича як відповідача по
справі за апеляційною скаргою Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» на
заочне рішення Києво-Святошинського районного
суду Київської області від 28 грудня 2015 року у
справі за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» до Алєксєєнка Петра Миколайовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором.
Суддя В. Д. Лащенко

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя (м. Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Захарової Тетяни Віталіївни про
стягнення заборгованості.
Відповідач у справі Захарова Тетяна Віталіївна викликається на 08 червня 2016 року на 08:45 до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя
Донецької області для участі у розгляді справи по
суті.
Суддя Костромітіна О. О.

Міжгірським районним судом Закарпатської області
викликається до суду Керенович Михайло Михайлович
(останнє відоме місце проживання: 90033, Закарпатська обл., Міжгірський р-н, с. Сойми, вул. Молодіжна,
буд. 1) на 10 годину 30 хвилин 13.06.2016 р., для участі
у розгляді справу № 302/363/16-ц по суті за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості
за кредитним договором.
Суддя Кривка В. П.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду
Запорізької області знаходиться цивільна справа
№ 310/3403/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Березан Л. П. про стягнення заборгованості.
Розгляд справи призначено на 09.06.2016 року о 1320 годині в приміщенні Бердянського міськрайонного
суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул.
Комунарів, 64, зала судового засідання 411.
Суд викликає Березан Людмилу Петрівну як відповідача.
Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки відповідача у судове засідання справа буде розглянута за наявними матеріалами.

Суддя Б. І. Полянчук

Суддя В. І. Брагін

Суддя А. М. Коренюк

Суддя О. В. Неженцева

Арцизьким районним судом Одеської області виДеснянський районний суд м. Києва викликає Олікликається до суду Капов Олександр Іванович (ос- ховського Андрія Степановича, 23.05.1979 р.н., останнє відоме місце реєстрації: вул. Бальзака, 77, кв.
таннє відоме місце проживання: 65000, Одеська 505, м. Київ, як відповідача в судове засідання, приобл., м. Одеса, вул. Степова, буд. 2, кв. 4) на 08 го- значене на 11-30 год. 13 червня 2016 року по справі
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Оліховського
дину 00 хвилин 08.06.2016 р. для участі у розгляді
А.С. про стягнення заборгованості.
справи № 521/17932/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ
Адреса суду: м. Київ, пр-т Маяковського, 5 в, каб.
«ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кре- 36.
У випадку неявки відповідача справа буде розглядитним договором.
нута за його відсутності.
Суддя Крутова О. М.
Суддя Клочко І. В.
Броварський міськрайонний суд Київської області
викликає як відповідача Драчука Олександра Анатолійовича по справі № 361/1783/16-ц, № провадження
2/361/1502/16 р. за позовом Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» до Драчука Олександра Анатолійовича про звернення
стягнення на предмет іпотеки, яку призначено до
розгляду на 02 червня 2016 р. на 14 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: 07400, Київська область,
м. Бровари, вул. Грушевського, 2 каб. № 209-210 (2й поверх).
Суддя В. М. Веселов
Суддя А.О. Шинкар

Коломийським міськрайонним судом призначена до
розгляду цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» до Григоріва Василя Васильовича про стягнення заборгованості.
В судове засідання по даній справі викликається відповідач Григорів Василь Васильович, останнє відоме місце
проживання: с. Нижній Вербіж, вул. Коновальця, 29А Коломийського району Івано-Франківської області, на 09 год.
35 хв. 09 червня 2016 року в приміщення суду в м. Коломия по вул. Грушевського, 29. Суд пропонує відповідачу
подати докази по даній справі, у разі його відсутності
справа буде заслухана без його участі.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
Білокуракинський районний суд Луганської області повідомляє, що
4 квітня 2016 року розглянуто цивільну справу №409/184/16-ц за позовною заявою ПАТ «Державний ощадний банк України» до Реміги Галини Василівни про стягнення заборгованості за договором кредитної
лінії та винесено заочне рішення про задоволення позову.
Суддя Третяк О. Г.

Київський районний суд м. Одеси викликає як відповідача Щербакова Валентина Валентиновича по справі №520/23/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» до Щербакова Валентина Валентиновича про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 21.06.2016 р. о 09 годині 15 хвилин у
судді Луняченка В. О. в приміщенні Київського районного суду м. Одеси
за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 3-б, каб. 222.
Ліквідатор товариства з обмеженою відповідальністю «Готель «Централь»
Козловська Д.В. повідомляє про проведення конкурсу з визначення організатора аукціону з продажу активів банкрута ТОВ «Готель «Централь» (код
ЄДРПОУ 31178655, м. Донецьк, вул. Артема, буд. 87). Основними критеріями
для участі в конкурсі є критерії, які передбачені ст. 49 Закону України «Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»: досвід проведення аукціонів не менший, ніж три роки, запропонована найменша
сума винагороди. З умовами проведення конкурсу можна ознайомитись у замовника. Строк подання заяв для участі в конкурсі до 13:00 «10» червня 2016
року включно. Конкурс відбудеться «14» червня 2016 року о 10:00 за адресою:
01004, м. Київ, вул. Льва Толстого 3, 3 поверх, офіс 309. Переможець конкурсу
на підставі затвердженого протоколу укладає з ліквідатором договір на проведення аукціону з продажу активів банкрута ТОВ «Готель «Централь». Довідки
за телефоном 38 (067) 959-37-78.
Приазовський районний суд Запорізької області викликає відповідачів: Воробйова Владислава Олександровича,
останнє відоме місце знаходження: Донецька область, м.
Новоазовськ, вул. 50 років СРСР, 12, кв. 24 та Воробйову
Юлію Миколаївну, останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Новоазовськ, вул. 50 років СРСР, 40,
кв. 3, у судове засідання по цивільній справі за позовом
ПАТ «Укрсоцбанк» до Воробйова Владислава Олександровича та Воробйової Юлії Миколаївни про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке призначене на 17
червня 2016 року о 10 годині 00 хвилин і відбудеться у
приміщенні Приазовського районного суду Запорізької області за адресою: вул. Пушкіна, 5, смт Приазовське Приазовського району Запорізької області.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач
вважається повідомленим про час та місце розгляду
справи і у разі неявки до суду, справа може бути розглянута за відсутності відповідача на підставі наявних у справі
доказів.

Втрачений Судновий білет
на господарчу побудову
з бортовим номером
«УКИ-437-К», на ім’я
Татаренко Віталій Георгійович,
вважати недійсним.
Деснянський районний суд м. Києва викликає як відповідача Дорфмана Михайла
Леонідовича, останнє відоме місце реєстрації якого: м. Київ, пр. Лісовий, 33, кв.
80, в судове засідання, яке призначене на
24.06.2016 року о 12 год. 00 хв., для розгляду справи за позовом Лісовської В. М.
до Дорфмана М. Л. про визнання особи
такою, що втратила право користування
жилим приміщенням. Адреса суду: м. Київ,
пр. Маяковського, 5-в, каб. 34.

Городоцький районний суд Львівської області викликає Костюка Павла
Миколайовича, 08.02.1950 р.н. (останнє відоме місце реєстрації та проживання: вул. Січових Стрільців, 44, с. Дитятин, Галицький район, Івано-Франківська область) відповідачем у судове засідання на 12 год. 02 червня 2016
р. за адресою: майд. Гайдамаків, 30, м. Городок, Львівська область, у справі
за позовом Заступника керівника Городоцької місцевої прокуратури Львівської області про визнання недійсним державного акта про право власності
на земельну ділянку.
Згідно із ст. 74 ЦПК України, з опублікуванням цього оголошення відповідач вважається належно повідомленим про час і місце розгляду справи.
У разі неявки відповідача у судове засідання суд, відповідно до положень
ст.169 ЦПК України, вирішить справу на підставі наявних у ній доказів (постановить заочне рішення).

Апеляційний суд Запорізької області викликає відповідачів — Комунальний
заклад «Центр первинної санітарної допомоги Мелітопольської районної ради
Запорізької області», Терпінівську дільничну лікарню Мелітопольського
району в судове засідання на 12 год. 30 хв. 01 червня 2016 року, м. Запоріжжя,
пр. Леніна, буд. 162, на розгляд апеляційної скарги Ткаченка О. Г. на ухвалу
Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області від 10.03.2016 р.
про закриття провадження та на рішення Мелітопольського міськрайонного
суду Запорізької області від 10.03.2016 р. у справі за позовом Ткаченка О. Г.
до Комунального закладу «Центр первинної санітарної допомоги Мелітопольської районної ради Запорізької області», Управління соціального захисту Мелітопольської районної державної адміністрації Запорізької області,
Терпінівської дільничої лікарні, про визнання дій та бездіяльності протиправними, зобов’язання вчинити певні дії та стягнення моральної шкоди.

Суддя Ференц О. І.

Суддя О. М. Краснокутська

Суддя Грегуль О. В.

Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької області (87535, м. Маріуполь, пр. Металургів,
231) розглядає цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк
«ПриватБанк» до Махової Людмили Володимирівни
про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідачка по справі Махова Людмила Володимирівна, останнє відоме місце реєстрації: м. Маріуполь, вул. Войкова, буд. 89, викликається о 08.00
годині 31 травня 2016 року до суду, кабінет № 14,
15, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття,
відповідачка повинна повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута за її відсутності на підставі ст.ст. 169 ч. 4, 225 ЦПК України.
Суддя Т. О. Мартишева
Суддя О. О. Хараджа

Талалаївський районний суд Чернігівської області
викликає в судове засідання Андрейченко Олександру Михайлівну, останнє відоме зареєстроване місце
проживання: с. Понори, Талалаївського району, Чернігівської області, як відповідача по цивільній справі
за позовом ТОВ «ОТП Факторинг Україна» про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Розгляд справи призначено на 16 червня 2016
року о 14.00 год. під головуванням судді Тіщенко
Л.В. в приміщенні суду за адресою: вул. Леніна, 38,
смт Талалаївка, Чернігівської області.
Відповідачу необхідно з’явитись в судове засідання. В разі неявки відповідача без поважної причини або неповідомлення суду про причину неявки,
справа буде розглянута на підставі наявних у справі
доказів і буде прийнято заочне рішення.
Суддя Л. В. Тіщенко

В провадженні Лисичанського міського суду Луганської області перебуває кримінальне провадження № 415/7339/15-к, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 22015130000000001 від
02.01.2015 року, стосовно Галімуліна Володимира Юрійовича, 5 липня
1973 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України, по якому здійснювалось
спеціальне досудове розслідування в порядку, передбаченому ст. 2971 КПК України.
Обвинувачений Галімулін Володимир Юрійович, зареєстрований за
адресою: Луганська область, місто Привілля, вул. Чапаєва, буд. 6.
На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України Лисичанський міський суд
Луганської області викликає Галімуліна Володимира Юрійовича в судовий розгляд, який здійснюється в порядку спеціального судового
провадження та відбудеться 2 червня 2016 року об 11.00 годині в залі
судових засідань Лисичанського міського суду Луганської області за
адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38.
Кримінальне провадження розглядатиметься колегією суддів у
складі головуючої судді Старікової М. М., суддів Грибанової Л. О., Субботи М. І.

Макарівським районним судом
Київської області було винесено
заочне рішення від 18.05.2016
року, яким позовні вимоги Шабанової Ольги Валентинівни до Шабанова Асан Серверовича про
розірвання шлюбу та стягнення
аліментів задоволено.
Суддя А. В. Косенко

Удовіченка Євгена Юрійовича, який мешкає за адресою: вул. Крупської, 23/13, м. Лутугине Луганської області викликають як відповідача
у судове засідання по цивільній справі № 2/431/574/2016 за позовом
Удовіченко О. Є. до Удовіченка Є. Ю. про розірвання шлюбу, яке відбудеться 06 червня 2016 року о 15 годині 00 хв. в приміщенні суду за
адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38-а.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу
без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя О. М. Березка

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає цивільну справу за позовом
ПАТ «Укрсоцбанк» до Мілєхіна О. А., про стягнення заборгованості за кредитним договором. Відповідач у цивільній справі № 233/1625/16-ц Мілєхін Олексій
Анатолійович, 29 липня 1978 р.н., зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Макіївка, квартал Гвардійський, 4/78, викликається у судове засідання на 08-15
год. 31 травня 2016 р. Розгляд зазначеної цивільної
справи відбудеться в приміщенні Костянтинівського
міськрайонного суду Донецької області (корп. №2, каб.
№16).
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Л. Д. Шеїна

Садгірський районний суд м. Чернівці викликає
Кравченко Тетяну Іванівну, 1968 року народження,
та Калинюк Любомира Васильовича, 1988 року народження, які зареєстровані по вул. О. Вільшини, 70,
м. Чернівці, як відповідачів по справі за позовом Данилюка Петра Івановича про визнання особи такою,
що втратила право користуватися житловим приміщенням та зняття з реєстраційного обліку.
Розгляд справи відкладено на 16.06.2016 року об
11.00 годині у приміщенні Садгірського районного
суд м. Чернівці, вул. Хотинська, 3.
Явка до суду є обов’язковою. У разі вашої неявки
в судове засідання справу буде розглянуто у вашу
відсутність за наявними матеріалами.
Суддя Тріска А. І.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в судове засідання
Гісем Мирослава Володимировича як відповідача по цивільній справі
за позовом Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку
«Фундуклєєвський» до Гісем Мирослава Володимировича про стягнення заборгованості, яке відбудеться 04.08.2016 р. о 15:30 год. за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, 4-й поверх, каб. 408. Явка до
суду є обов’язковою. У разі неявки справа буде розглядатися за наявними у справі доказами.
Суддя Піхур О. В.

В провадженні Слов’янського міськрайонного суду
Донецької області знаходиться цивільна справа
№ 2/243/1891/2016 за позовом Аксьонової А. Ю. до Горлівської міської ради про продовження строку прийняття
спадщини.
Розгляд справи по суті відбудеться 31.05.2016 року о
10.00 год. (додаткова дата 03.06.2016 року о 15.00 год.)
у приміщенні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області за адресою: Донецька область,
м. Слов’янськ вул. Добровольського, буд. 2 (II поверх).
Явка представника відповідача Горлівської міської
ради, остання відома адреса місцезнаходження якого:
Донецька обл., м. Горлівка, пр-кт Перемоги, 67, є
обов’язковою. У разі неявки представника відповідача
справу буде розглянуто без його участі.
Відповідачу пропонується подати свої заперечення
проти позову та докази.
При собі мати документ, що посвідчує особу.

Суддя І. М. Мінаєв

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова,
157) розглядає цивільну справу № 233/1603/16-ц за позовом Гладун Олени Степанівни до Гладуна Сергія Андрійовича про розірвання шлюбу.
Відповідач у справі Гладун Сергій Андрійович, останнє відоме місце проживання якого: м. Макіївка Донецької області, вул. Островського, буд. 33/11, кв. 10, викликається до
суду на 31 травня 2016 року о 13.00 годині, каб. № 15, 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 за його відсутності.
Суддя О. С. Малінов

Дунаєвецький районний суд Хмельницької області викликає в судове засідання Нечаєва Олександра Анатолійовича (30.10.1964 р.н.), мешканця
м. Горлівка, вул. Фрунзе, 26 Донецької області, як відповідача по цивільній
справі №674/426/16-ц, пров. №2/674/358/16 за позовом Нечаєвої Євгенії
В’ячеславівни до Нечаєва Олександра Анатолійовича про розірвання шлюбу,
яке відбудеться 31.05.2016 р. о 08.30 год. у залі суду за адресою: 32400,
Хмельницька область, м. Дунаївці, вул. Красінських, 11.
В разі неявки відповідача в судове засідання або неповідомлення про причину неявки, справа буде розглянута за наявними матеріалами за його відсутності (заочний розгляд).

Троїцький районний суд Луганської області повідомляє боржника
Бочарова Михайла Івановича, що 23.05.2016 року на адресу суду надійшло клопотання про визнання і приведення у виконання на території
України Департаменту майнових і земельних відносин Воронезької області від 24.12.2015 року про спонукання виставити земельну ділянку
на продаж Бочарова М. І. та пропонує боржнику в місячний строк подати можливі заперечення проти наданого клопотання.
Суддя Н. В. Крівоклякіна

Троїцький районний суд Луганської області викликає як відповідача
в судове засідання Голубєва Костянтина Володимировича по справі
№ 433/445/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства акціонерний банк «Південний» до Голубєва Костянтина Володимировича
про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Засідання відбудеться 3 червня 2016 року о 15 год. 00 хв. за адресою: Луганська область, смт Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5а.
У разі неявки, суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі
ст. 169 ЦПК України.
Суддя Крівоклякіна Н. В.

реєстраційний номер ДАП 3530К,
виданий на ім’я
Усікова Артура Олеговича,
вважати недійсним.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької
області (85110, м. Костянтинівка Донецької області,
пр. Ломоносова, №157) розглядає цивільні справи
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Озерової Н. Х.,
Замараєвої І. В., Гончаренко Е. В., Єфремової Т. І.
про стягнення заборгованості за кредитним договором. Відповідач у цивільній справі № 233/2011/16-ц
Озерова Надія Харисовна, 23.08.1954 р.н., зареєстрована за адресою: Донецька область, м. Макіївка,
кв-л Металургів, 4/44, викликається в судове засідання на 13.00 год. 31.05.2016 року. Відповідач у цивільній справі № 233/2075/16-ц Замараєва Інна
Вікторівна, 07.10.1968 р.н., зареєстрована за адресою: Донецька область, м. Дебальцеве, вул. Леніна,
19/31, викликається в судове засідання на 13.15 год.
31.05.2016 р. Відповідач у цивільній справі
№ 233/2081/16-ц Гончаренко Елла Вікторівна,
15.05.1961 р.н., зареєстрована за адресою: Донецька
область, м. Дебальцеве, м-н Восточний, 8/60, викликається в судове засідання на 13.30 год. 31.05.2016
року. Відповідач у цивільній справі № 233/2076/16-ц
Єфремова Тетяна Іванівна, 10.10.1950 р.н., зареєстрована за адресою: Донецька область,
м. Макіївка, вул. Свердлова, 84/56, викликається в
судове засідання на 13.45 год. 31.05.2016 р. Розгляд
зазначених цивільних справ відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області (корп. №2, каб. №16).
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше справи будуть розглянуті за їхньої відсутності.
Суддя Т. О. Мартишева

Нововоронцовський районний суд Херсонської області викликає Щербініна Володимира Володимировича, 01.09.1993 року
народження, як відповідача по цивільній
справі за позовом Щербініної Юлії Валеріївни
до Щербініна Володимира Володимировича
про розірвання шлюбу, призначену на 13 год.
30 хв. 31 травня 2016 року в залі суду за адресою: вул. Тітова 2-А, смт Нововоронцовка,
Херсонської області.
В разі неявки справа буде розглядатися за
його відсутності на підставі наявних у справі
доказів.
Суддя О. В. Гончаренко

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає як відповідача Ахметзянова Альберта Гільметдіновича,
ідентифікаційний номер: 2759200734 в судове засідання по цивільній
справі № 426/719/16-ц за позовом ТОВ «Порше Мобіліті» до Ахметзянова Альберта Гільметдіновича про стягнення заборгованості за кредитним договором, що відбудеться 03 червня 2016 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 О. М. Попова

Втрачений судновий квиток,

Старобільський районий суд Луганської
області викликає Філіппову Надію Іванівну,
яка мешкає за адресою: Луганська обл.,
м. Антрацит, вул. 9 Травня, 5/203, як відповідачку у судове засідання по цивільній справі
№ 2/431/198/16р. за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Філіппової Надії Іванівни про стягнення заборгованості, яке відбудеться 31
травня 2016 року о 14 годині 00 хв. в приміщенні суду за адресою: Луганська область,
м. Старобільськ, вул. Пролетарська, 38а.
У разі неявки на вказане судове засідання,
суд розглядатиме справу без вашої участі на
підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя О. В. Форощук

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Борисенко Євген Анатолійович, 02.06.1978 року народження, відповідно до ст. ст. 134, 135, 323 КПК України викликається
на 14 год. 00 хв. 31 травня 2016 року до Хмельницького міськрайонного суду (м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 54, каб. 411, суддя
Трембач О. Л., тел. 0 (382) 70-27-54 для проведення судового розгляду
у кримінальному провадженні № 22014240000000022 за ч. 1 ст. 258-3
КК України. Поважні причини неприбуття особи на виклик передбачені
у ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття на виклик передбачені у
Суддя В. М. Артемчук ст. 139 КПК України.
Попаснянський районний суд Луганської області викликає Сімонова Тіграна Гогієвича, останнє відоме місце проживання якого: м. Первомайськ
Луганської області, вул. Харківська, буд. 5, кв. 72, як відповідача в судове
засідання у цивільній справі №423/1354/16-ц за позовом Сімонової М. В. до
Сімонова Т. Г. про розірвання шлюбу, що відбудеться 7 червня 2016 року о
9 годині 00 хвилин (резервна дата у разі неможливості явки до суду з поважних причин - 15 червня 2016 року о 09.00 годині) в приміщенні суду за
адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Суворова, 6.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без
участі відповідача на підставі ст. 169 ЦПК України.

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

Суддя І. В. Лизенко
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ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ
погода на завтра
ЄВРО-2016. На території готельного
комплексу Forte Village на Сардинії, де готується до фінальної частини чемпіонату
Європи з футболу національна команда
України, можна взяти велосипед напрокат. Цим жваво користуються наші футболісти. Тепер чимало хлопців дістаються
до тренувального поля на двох колесах.
Пішки від приміщення будівлі, де мешкають «синьо-жовті», йти лише 5 хвилин,
однак на велосипеді швидше, до того ж
можна прокататися з вітерцем. Якщо
хтось ще не встиг орендувати «бічіклетту» (велосипед італійською), його охоче
підвозить партнер по команді. За цим і
застав Олександра Кучера, Ярослава Ракицького та Євгена Коноплянку прес-аташе національної команди Олександр Гливинський.
Для тих, хто не хоче йти пішки, є ще одна альтернатива — вагонетка на кшталт
подовженого гольф-кара. Там поміщається майже вся команда. Але чимало гравців не проти, навіть після непростого тренування, пройтися пішки. Прогулюватися
територією готелю, вкритою ароматними
тропічними рослинами, — задоволення.
Перші тренування, в яких беруть
участь всі присутні на зборі гравці, складаються з ігрових серій та спеціальних
вправ. А тим часом тренерський штаб
збірної України вирішив розширити коло
претендентів на поїздку до Франції. Після
перших тренувань Михайло Фоменко надіслав виклик ще двом гравцям — нападнику Євгену Селезньову та оборонцеві
Богдану Бутку. Таким чином, конкуренція
у боротьбі за потрапляння до заявки на
фінальний турнір зростає, повідомляє
офіційний сайт ФФУ.
Найімовірніше, прізвища 23 гравців, які
представлятимуть Україну на Євро-2016,
тренерський штаб назве після першого товариського матчу, який підопічні Михайла
Фоменка зіграють з румунами у неділю 29
травня.

Поета-шістдесятника
пам’ятають на Сумщині
Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
ВШАНУВАННЯ. У Сумах
відбулися урочистості з нагоди
90-річчя від дня народження
відомого поета-шістдесятника,
журналіста уродженця села
Славгород Краснопільського
району Миколи Данька.
З нагоди ювілейного дня народження до будинку в обласному центрі, де мешкав
опальний митець, прийшли
його друзі і шанувальники

творчості: члени обласної організації Національної спілки
письменників України, освітяни, представники громадських
організацій, друзі, родичі. Вони поклали живі квіти до меморіальної дошки, встановленої на честь поета.
У бібліотеках і школах відкрилися виставки творів Миколи Данька, пройшли творчі
вечори пам’яті, «круглі столи».
Микола Данько — з плеяди
тих, хто не скорився комуністичному режимові, а сміливо

став на шлях боротьби за
вільну і незалежну Україну.
Його поетичні збірки «Зоряне
вікно» та «Червоне соло», видані відповідно у 1965 та 1967
роках у Харкові, спричинили
справжній переполох у компартійній верхівці. Письменника учасника Другої світової
війни відразу затаврували як
націоналіста,
перекривши
дорогу до видавництв, редакцій газет і журналів.
Перебивався випадковими
заробітками, працював ван-

ЛІТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ.
Навіть коли живеш у приватному будинку, й квіти,
яблука та полуниця — прямо на подвір’ї, влітку хочеться нових подорожей та
вражень. Тому в області мають намір збільшувати кількість дітей, які свої канікули
зможуть провести в оздоровчих таборах, де так багато однолітків та веселі
аніматори.

«Вже в середині червня ми
відкриваємо два оновлених
заміських табори: «Джура»
— колишній «Дзержинець»,
та «Сосновий гай» в Старобільському районі», — розповіла директор департаменту
соціального захисту населення Луганської облдержадміністрації Елеонора Поліщук.
Таким чином цього літа на
підконтрольній Україні території області працюватимуть
вже 6 оздоровчих таборів.
Як і торік, в оздоровленні
маленьких жителів краю до-

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року
Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» —
61035, 40227 (соціальний)

помагатимуть інші області, а
також країни. Тож, можливо,
вдасться перевищити показник оздоровлення дітей, який
минулого року становив
30%. Тим більше, що в обласному бюджеті передбачено в 2016 році витратити на
це 2 мільйони 294 тисячі гривень. А завдяки тому, що змінилося законодавство і сьогодні до переліку пільгових
категорій внесені діти-переселенці, вперше безкоштовно оздоровлять всіх бажаючих з категорії таких хлопчи-

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступники головного редактора:
Павло БЕБа, Лариса УСЕНКО

Oбласть
Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

Нiч
+11 +16
+11 +16
+11 +16
+11 +16
+11 +16
+11 +16
+9 +14
+9 +14
+11 +16
+11 +16
+8 +13
+10 +15
+11 +16

День
+21 +26
+21 +26
+21 +26
+21 +26
+21 +26
+21 +26
+21 +26
+21 +26
+21 +26
+21 +26
+21 +26
+21 +26
+22 +27

Oбласть
Нiч
Черкаська
+11 +16
Кіровоградська +11 +16
Полтавська
+11 +16
Дніпропетровська +11 +16
Одеська
+11 +16
Миколаївська
+11 +16
Херсонська
+11 +16
Запорізька
+11 +16
Харківська
+11 +16
Донецька
+11 +16
Луганська
+11 +16
Крим
+11 +16
Київ
+14 +16

День
+21 +26
+21 +26
+21 +26
+21 +26
+20 +25
+21 +26
+21 +26
+21 +26
+20 +25
+21 +26
+21 +26
+21 +26
+22 +24

Укргiдрометцентр

«Урядовий кур’єр»
для захисників
Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»

тажником, сторожем. А в лютому 1993-го після тяжкої тривалої хвороби залишив цей
світ.
На Баранівському цвинтарі,
де похований Микола Данько,
стараннями його друзів встановлено пам’ятник, на якому
викарбувано слова поета, залишені як заповіт нині сущим:
Об однім прошу, об крихті:
Ледь барвінок, ледь трава —
На той світ мені докрикніть:
«Україно! Ти — жива!»

На Луганщині безкоштовно оздоровлять
дітей-переселенців
Олена ОСОБОВА,
«Урядовий кур’єр»

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 28 ТРАВНЯ

ків та дівчаток, а також синів
та донечок учасників АТО —
зараз на Луганщині їх 26 тисяч та 50 відповідно.
Однак, за словами Елеонори Поліщук, батьки бояться відпускати дітей на відпочинок далеко. «Вихід знайдено — є змога, щоб наші заміські 6 таборів працювали все
літо з повним навантаженням. Таким чином діти отримають повноцінний відпочинок тут, і всі будуть задоволені», — зазначила посадовець.

ПОІНФОРМОВАНИЙ, ОТЖЕ ОЗБРОЄНИЙ. Рівненська обласна організація товариства сприяння обороні України вже традиційно допомагає учасникам АТО. Тепер вирішили надати нашим захисникам ще й інформаційну підтримку, аби про рішення, які ухвалює уряд, вони довідувалися з першоджерела — газети «Урядовий кур’єр».
— Для мене ваша газета, яку читаю з перших днів її виходу в
світ, завжди була і залишається легітимним джерелом інформації
про уряд та його ініціативи, — каже голова обласної організації
ТСО України Сергій Кошин. — Нині, в період інформаційної розбурханості, якщо не сказати хаосу, така легітимність надто важлива. Тому без вагань сприйняв пропозицію корпункту «Урядового
кур’єра» на Рівненщині про передплату видання для наших захисників. Звісно, газета з об’єктивною офіційною інформацією їм потрібна.
Отож у другому півріччі видання отримуватимуть Рівненський
обласний центр допомоги учасникам АТО і його представництва
в усіх районах краю, обласна ветеранська спілка учасників АТО.
Окрім офіційної інформації, наші захисники зможуть прочитати авторські матеріали про себе та своїх побратимів. Допоможемо й у
розв’язанні їхніх насущних проблем.
Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове засідання відповідача по справі № 409/1133/16-ц за позовом Крамаревої Альони
Олександрівни до Крамарева Володимира Вікторовича про розірвання шлюбу.
Судове засідання відбудеться 30.05.2016 року о 08.00 год. (резервна дата
на 01.06.2016 року о 08.00 год.) у залі суду за адресою: Луганська область,
смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.
Викликається відповідач Крамарев Володимир Вікторович, останнє місце
реєстрації: м. Луганськ, вул. Щорса, 35а/6.
У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності за
наявними доказами.
Суддя Полєно В. С.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Захожий Дмитро Павлович, 24.06.1981 р.н., відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України викликається
до слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Пилипчука
А.Ю. за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 36/1, каб. 294 (тел.
044-200-58-27) для проведення 31 травня 2016 року об 11.00 год.
відкриття матеріалів досудового розслідування у кримінальному
провадженні № 42013000000000533 за ч. 5 ст. 368 КК України.
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