ГРОШІ
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ЗНАЙШЛИ ВИХІД
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Державна фіскальна
служба обіцяє до кінця
року у відшкодуванні ПДВ
вийти на загальну цифру
96 мільярдів гривень

п’ятниця, 19 СЕРПня 2016 РОКУ		

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:
«Німецькі
й французькі інвестори
своєю гривнею голосують
за нашу незалежність,
створення робочих
місць, сплату податків
і за наше європейське
майбутнє».

№156 (5776)

ЦІНА ДОГОВІРНА

На зерновій
олімпіаді — «бронза»
Фото з сайту mtu.gov.ua

ЦИТАТА ДНЯ

У бюджетній сфері
Вінницької області котельні
переводять на опалювання
біомасою, що здешевлює
виробництво тепла

Президент про початок будівництва заводу компанії
Nexans на Львівщині як успішного інвестування в Україну

Євросоюз не змінює
пріоритетів
ГЕОПОЛІТИКА. ЄС дотримується принципової позиції щодо
збереження санкцій проти Росії та надаватиме беззаперечну
підтримку Україні. Про це під час телефонної розмови з Президентом Петром Порошенком заявив Президент Європейської
Ради Дональд Туск, повідомляє прес-служба глави держави.
Петро Порошенко наголосив на необхідності посилити міжнародну присутність на Донбасі, зокрема шляхом розгортання
озброєної поліцейської місії ОБСЄ у регіоні. Він також відзначив важливість рішучого реагування ЄС на російські провокації
та штучне нагнітання напруженості навколо Криму.
Дональд Туск високо оцінив виважену позицію української
сторони, яка не піддається на підступні провокації Росії в Криму.
«Ми твердо залишаємося на позиції підтримки суверенітету й територіальної цілісності України», — наголосив політик. Він також
заявив, що наша держава — серед ключових пріоритетів ЄС.
Сторони також обговорили питання перспектив ухвалення
найближчим часом рішення про лібералізацію візового режиму між Україною та ЄС.

ЦИФРА ДНЯ

1,001 млрд грн

залучило до держбюджету Міністерство
фінансів на позаплановому аукціоні
з розміщення облігацій внутрішньої
державної позики

3
ПЕРСПЕКТИВА. Цьогоріч аграрії зберуть більше збіжжя,

картоплі, рису, гречки, гороху і зможуть експортувати
41 мільйон тонн зернових, прогнозують експерти

Не боялись, не просили, а вірили — у себе
НА ЧАСІ. Історії переселенців з Донецька, які підняли у столиці свій бізнес фактично з нуля
Любомира КОВАЛЬ,
«Урядовий кур’єр»

В

они вже два роки серед нас, їх понад півтора мільйона. Майже нічим
не відрізняються від інших,
окрім того, що більшості з

них довелося починати життя наново в буквальному
сенсі. Це виклик. І повне перезавантаження. Вони знають, як це — не залежати
і все спочатку. Не ду мають,
звідки взяти сили та сенси. А просто починають і

ви будовують власну реальність цеглинка за цеглинкою.
Війна змусила людей з Донецької, Луганської областей та окупованого Криму
рятувати сім’ї, залишаючи
свої домівки, і вирушати в не

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ

4 820103 080046

USD 2508.8661
EUR 2828.9974
за 100 доларів США
за 100 євро

RUB 3.9205
за 10 рублів

відомий їм новий світ. І знаходити в ньому місце для себе, а інколи й підкоряти, хоч
це непросто. Щоправда, є такі, хто склав руки і чекає допомоги: від держави, волонтерів, іноземних спонсорів
тощо.

Та є й інші. Замість того щоб
скаржитися на долю, вони беруть її в свої руки: освоюють
нові професії та започатковують власні справи, інколи
без будь-якої допомоги
і навіть досвіду. І хоч як
дивно, в них виходить.

встановлені Національним банком України на

18 серпня 2016 року

/

AU 337028.53

4

AG 4909.85
PT 281996.55
за 10 тройських унцій

PD 175871.51

19 серпня 2016 року, п’ятниця, № 156

www.ukurier.gov.ua
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оголошення
Початкова ціна продажу дозволу,
тис. грн.

Гарантійний внесок,
тис. грн

Вартість пакета аукціонної
документації, тис. грн.

Вартість
геологічної
інформації, грн.

Строк дії дозволу,
роки

ОГОЛОШЕННЯ
Організатор аукціону – Державна служба геології та надр України, оголошує про проведення ІІ аукціону 2016 року з продажу спеціальних
дозволів на користування надрами. На аукціон виставляються спеціальні дозволи на користування надрами відповідно до переліку.
Перелік ділянок надр, спеціальні дозволи на користування якими виставляються на ІІ аукціон 2016 року
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125,70
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25,14
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4,50
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53196,40
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20

Закарпатська обл.,
Тячівський р-н
Сумська обл.,
Роменський р-н

2735,62

547,12

72,55

846,50

169,30

26,41

357834,86

20

Кіровоградська
обл.,
Петрівський р-н

4170,40

834,08

72,55

2803679,91

20

Вінницька обл.,
Шаргородський р-н

6,34

1,27

4,50

35434,72

5

Вінницька обл.,
Гайсинський р-н
Одеська обл.,
Іванівський р-н

3,08

0,62

4,50

22362,00

5

40,70

8,14

4,50

22362,00

5

Назва
ділянки надр

Вид корисних копалин

Вид
користування надрами

Місцезнаходження
ділянки надр

1
1.

2
Порогівське
родовище

4
видобування

5
Вінницька обл.,
Ямпільський р-н

2.

Тереблянська
площа
Сурмачівська
ділянка

3
Пісковик «Камінь
3
облицювальний» В-97 тис.м ;
«Камінь будівельний»
3
В-44 тис.м ДКЗ України
протокол від 30.07.2004 № 869
нафта, газ природний,
конденсат
нафта, газ природний,
конденсат

геологічне вивчення,
у т. ч. ДПР
геологічне вивчення
нафтогазоносних надр,
у тому числі ДПР,
з подальшим
видобуванням нафти
і газу (промислова
розробка родовища)
видобування

№п/п

3

4.

5.

6.
7.

Ділянка Південна
Балахівського
родовища

Східна ділянка
Рекечинського
родовища
Кунківська ділянка
Ділянка
«Олександрівська»

Графітові руди/графіт (тис.т.)
В-4326/289, С1-19610/1013,
В+С1-23936/1302,С2-18469/820,
ДКЗ України – протокол
від 21.01.1993
№ 21, НТР- протокол
від 30.11.2000 № 61
Вапняк пиляльний

суглинки, глини
вапняк пиляльний

геологічне вивчення,
у т.ч. ДПР
геологічне
у т.ч.
геологічне
у т.ч.

вивчення,
ДПР
вивчення,
ДПР

840083,78

Попаснянський районний суд Луганської області викликає відповідача Проскурова Анатолія Сергійовича, 17.07.1981 року народження,
який зареєстрований за адресою: Луганська область, Попаснянський
район, смт Нижнє, вул. Мічуріна, 1, у судове засідання по цивільній
справі № 423/1326/16-ц за позовом Култигіної (Проскурової) Наталії
Олександрівни до Проскурова Анатолія Сергійовича про позбавлення
батьківських прав, третя особа - Орган опіки та піклування виконавчого
комітету Первомайської міської ради Харківської області, яке відбудеться 23.08.2016 року о 14 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою:
Луганська область, м. Попасна, вул. Суворова, 6.
У разі неявки до суду та неповідомлення причин неявки, або якщо такі
причини суд визнає неповажними, справа буде вирішена на підставі наявних у ній даних та доказів.

5

Суддя М. В. Мазур

!

До участі в аукціоні допускаються особи за рішенням аукціонного комітету,
які відповідно до Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 30.05.2011 № 594, подали заяву та виконали всі умови щодо участі
в аукціоні. Подання претендентом заяви на участь в аукціоні свідчить про його
згоду з умовами проведення аукціону. Особливі умови користування надрами
встановлюються відповідно до чинного законодавства.
Претендент повинен сплатити розмір гарантійного внеску (платіж у розмірі
20 відсотків початкової ціни дозволу, що вноситься претендентом на рахунок
Держгеонадр, відкритий в органі Казначейства), за реквізитами:
№ 37119061078689, Одержувач: Держказначейська служба України, УДКСУ у
Шевченківському районі м. Києва, код згідно з ЄДРПОУ 37536031, МФО
820172.
Для участі в аукціоні претендент повинен придбати пакет аукціонної документації (вартість пакета аукціонної документації становить 3,12 відсотка початкової ціни дозволу, але не менш як 4500 гривень і не більш як 72550
гривень). Для отримання рахунку на сплату надсилається заява у довільній
формі (код згідно з ЄДРПОУ, розрахунковий рахунок, номер мобільного телефону) із зазначенням ділянки надр та свідоцтво про реєстрацію платника податку на факс 456-33-38, e-mail: buh-dsg@ukr.net (відділ оплати праці та
бухгалтерського обліку).
Строк подання заяв становить 75 днів після опублікування офіційного оголошення про проведення аукціону в газеті «Урядовий кур’єр». Заяви на участь
в аукціоні приймаються до останнього дня подання заяв за адресою: м. Київ,

вул. Ежена Потьє, 16, кім. 325, тел. 536-13-18, відділ контролю та документообігу Державної служби геології та надр України.
Останній день подання заяв 2 листопада 2016 року.
Реєстрація покупців (їх уповноважених осіб) буде здійснюватися в день проведення аукціону з 9:00 год. до 10:45 год. 20 грудня 2016 року за адресою: м.
Київ, вул. Ежена Потьє, 16, Державна геологічна служба, актовий зал (4 поверх). Покупці, які не зареєструвалися, у встановлений строк, вважаються такими, що відмовилися від участі в аукціоні. При цьому сплачені вартість пакета
аукціонної документації та гарантійного внеску не повертаються.
Аукціон відбудеться 20 грудня 2016 року об 11:00 год. за адресою: м. Київ,
вул. Ежена Потьє, 16, Державна геологічна служба, актовий зал, 4 поверх.
Переможець аукціону здійснює протягом 30 календарних днів після його
проведення розрахунки за придбаний на аукціоні дозвіл шляхом внесення коштів до державного бюджету і сплачує різницю між ціною продажу дозволу та
гарантійним внеском. Вартість геологічної інформації на ділянку надр (розмір
сплати наведено у переліку ділянок надр, які планується виставити на аукціон)
сплачується переможцем аукціону.
Аукціон щодо кожної ділянки надр відбувається за умови реєстрації не менш
як двох покупців на придбання дозволу.
За додатковою інформацією про умови проведення аукціону звертатись до
Державної служби геології та надр України за адресою: м. Київ, вул. Ежена
Потьє, 16, кім. 415, 416. Контактні особи: Абрамович Дмитро Васильович, Кизима Тетяна Віталіївна – тел. (044) 456-60-56, Павка Олена Іванівна, Борисенко
Дмитро Миколайович – тел. (044) 536-13-20.

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
відповідно до Закону України «Про вищу освіту»
оголошує конкурс на заміщення посад
Професора кафедри:
– залізобетонних і кам’яних конструкцій та
опору матеріалів (1);
– конструкцій із металу, дерева і пластмас (1);
– дизайну архітектурного середовища (1);
– комп’ютерних та інформаційних технологій
і систем (1);
– міжнародної економіки та маркетингу (1);
– фізичного виховання, спорту та здоров’я
людини (1);
– фінансів і банківської справи (1).
Доцента кафедри:
– архітектури будівель та містобудування (2);
– залізобетонних і кам’яних конструкцій та
опору матеріалів (1);
– автомобільних доріг, геодезії, землеустрою
та сільських будівель (3);
– технології будівельних конструкцій, виробів
і матеріалів (1);
– економіки підприємства та управління персоналом (1);
– міжнародної економіки та маркетингу (2);
– комп’ютерної інженерії (2);
– менеджменту і логістики (1);
– туризму та адміністрування (2);
– обліку і аудиту (4);
– будівельних машин і обладнання (1);
– економічної кібернетики (1);
– технології машинобудування (1);
– вищої математики (5);
– видобування нафти і газу та геотехніки (2);
– прикладної екології та природокористування (1);
– теплогазопостачання, вентиляції та теплоенергетики (1);
– українознавства, культури та документознавства (3);
– фізичного виховання, спорту та здоров’я
людини (1).
Старшого викладача кафедри:
– архітектури будівель та містобудування (1);
– нарисної геометрії і графіки (1);
– автомобільних доріг, геодезії, землеустрою
та сільських будівель (3);

– економіки підприємства та управління персоналом (3);
– міжнародної економіки та маркетингу (1);
– комп’ютерних та інформаційних технологій
і систем (1);
– комп’ютерної інженерії (4);
– прикладної математики, інформатики і математичного моделювання (1);
– будівельних машин і обладнання (3);
– менеджменту і логістики (1);
– економічної кібернетики (2);
– автоматики і електроприводу (2);
– вищої математики (2);
– видобування нафти і газу та геотехніки (1);
– обладнання нафтових і газових
промислів (1);
– гідравліки, водопостачання і водовідведення (1);
– українознавства, культури та документознавства (1);
– фізичного виховання, спорту та здоров’я
людини (1);
– державного управління і права (2).
Асистента кафедри:
– архітектури будівель та містобудування (1);
– економіки підприємства та управління персоналом (1);
– міжнародної економіки та маркетингу (1);
– комп’ютерних та інформаційних технологій
і систем (1);
– комп’ютерної інженерії (3);
– технології машинобудування (2);
– автоматики і електроприводу (1);
– видобування нафти і газу та геотехніки (3);
– обладнання нафтових і газових
промислів (2);
– прикладної екології та природокористування (1);
– гідравліки, водопостачання і водовідведення (1).
Викладача кафедри:
– фізичного виховання, спорту та здоров’я
людини (2);
– іноземної філології та перекладу (4).

Термін подання документів – не пізніше 25 серпня 2016 року.
За додатковою інформацією звертатися за електронною адресою на офіційному сайті
університету pntu.edu.ua/uk/diyalnist/osvita.html та за телефоном (053-22) 2-16-03
Документи надсилати за адресою:
36011, м. Полтава, Першотравневий просп., 24.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110,
м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає цивільну справу №233/2666/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк»
до Рудая C.M. про стягнення заборгованості. Відповідач у справі
Рудай Сергій Миколайович, 28 травня 1970 р.н., останнє відоме місце
проживання: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Піщаного, буд.
5, кв. 35, викликається до суду на 14 год. 30 хв. 22 серпня 2016 року
(корп. №2, каб. №21), для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову
та докази. У разі неприбуття відповідач повинен повідомити суд про
причини неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутності.
Суддя О. В. Каліуш

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваному Полуполтінниху Володимиру Сергійовичу, 12.08.1981
р.н., який зареєстрований та проживає за адресою: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Терешкової, 14, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 2975
КПК України необхідно з’явитися 22.08.2016 о 10.00 год., 23.08.2016 о
10.00 год. та 25.08.2016 о 10.00 год. до Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області за адресою: Луганська
область, м. Сєвєродонецьк, вул. Партизанська, 16, до слідчого СУ ГУНП в
Луганській області Кваші І.С. для вручення повідомлення про підозру у
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст.
27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 437 КК України по кримінальному провадженню
№ 12016130000000081, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій по даному кримінальному провадженню.
Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Краматорськ,
вул. Маяковського, 21) розглядає цивільні справи за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до:
Поветкіна Олександра Миколайовича про стягнення заборгованості за кредитним договором, місце проживання якого невідомо, викликається на
01.09.2016 року о 14-00 годині, до суду, каб. №3, для участі у розгляді справи
по суті (234/8697/16-ц);
Рубльової Олени Сергіївни про стягнення заборгованості за кредитним договором, місце проживання якої невідомо, викликається на 01.09.2016 року
о 15-00 год. до суду, каб. №3, для участі у розгляді справи по суті
(234/8699/16-ц).
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута у їх відсутність.

Суддя Літовка В.В.

Сєвєродонецький міський суд Луганської обл. викликає
відповідачів за позовами ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості у судові засідання, які відбудуться:
12.09.2016 року
09:00 Бухтоярова Олена Олексіївна (цивільна справа
428/3999/16-ц)
16:00 Вовк Андрій Володимирович (цивільна справа
428/4000/16-ц)
13.09.2016 року
08:30 Литвинов Валерій Валерійович (цивільна справа
428/3996/16-ц)
16:00 Литвинова Олена Олександрівна (цивільна справа
428/4003/16-ц)
16:30 Селищева Любов Володимирівна (цивільна справа
428/3363/16-ц)
14.09.2016 року
08:30 Орлов Дмитро Олексійович (цивільна справа
428/3688/16-ц)
16.00 Ништик Лариса Іванівна (цивільна справа
428/3367/16-ц)
16.30 Герасименко Володимир Володимирович (цивільна
справа 428/3366/16-ц)
15.09.2016 року
16:00 Сушкова Ірина Василівна (цивільна справа
428/3370/16-ц)
У разі неявки відповідача в судове засідання суд розглядатиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Путивльський районний суд Сумської області викликає
як відповідача Андрєєву Людмилу Опанасівну, останнє відоме місце реєстрації: вул. Набережно-Сеймська, буд. 19,
м. Путивль, Сумська область, у цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний
банк «Приватбанк» до Андрєєвої Людмили Опанасівни
про стягнення заборгованості, призначену до розгляду
на 23 серпня 2016 року о 09-00 годині в залі суду (Сумська область, м. Путивль, проспект Іоанна Путивльського,
буд. 54).
В разі неявки в судове засідання справа буде розглянута на підставі наявних в ній доказів.
Доденко Дмитро Вікторович, 22.11.1967 р.н., останнє
відоме місце проживання якого: Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Маяковського, буд. 161, викликається до Добропільського міськрайонного суду Донецької області як
відповідач по цивільній справі № 227/3083/16-ц за позовом ПАТ Комерційний банк «ПриватБанк» до Доденка
Дмитра Вікторовича про стягнення заборгованості. Судове засідання відбудеться 22.08.2016 року о 14.00 год.
у приміщенні суду за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Банкова, 39А. У разі неявки відповідача до
суду справу буде вирішено на підставі наявних у ній даних
чи доказів.

Суддя Скочій Г. Д.

Суддя Корнєєва В. В.

Слєпцова Надія Миколаївна, 29.09.1979 р.н., останнє
відоме місце проживання якої: Донецька обл., Харцизький район, м. Іловайськ, пров. Челюскіна, буд. 18, викликається до Добропільського міськрайонного суду
Донецької області як відповідачка по цивільній справі
№ 227/3081/16-ц за позовом ПАТ Комерційний банк
«ПриватБанк» до Слєпцової Надії Миколаївни про стягнення заборгованості. Судове засідання відбудеться
22.08.2016 року о 14.00 год. у приміщенні суду за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Банкова, 39А.
У разі неявки відповідачки до суду справу буде вирішено
на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Величко Антон Юрійович, 30.10.1984 р.н., останнє відоме місце проживання якого: Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Миру, 95/47, викликається до Добропільського
міськрайонного суду Донецької області як відповідач по
цивільній справі № 227/3092/16-ц за позовом ПАТ Комерційний банк «ПриватБанк» до Величка Антона Юрійовича
про стягнення заборгованості. Судове засідання відбудеться 22.08.2016 року о 14.00 год. у приміщенні суду за
адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Банкова,
39А. У разі неявки відповідача до суду справу буде вирішено на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Корнєєва В. В.

Суддя Корнєєва В. В.

Косьяненко Віктор Васильович, 11.08.1954 р.н., останнє відоме місце проживання якого: Донецька обл.,
м. Харцизьк, вул. Колгоспна, буд. 75, викликається до Добропільського міськрайонного суду Донецької області як
відповідач по цивільній справі № 227/3102/16-ц за позовом ПАТ Комерційний банк «ПриватБанк» до Косьяненка
Віктора Васильовича про стягнення заборгованості. Судове засідання відбудеться 22.08.2016 року о 14.00 год.
у приміщенні суду за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Банкова, 39А. У разі неявки відповідача до
суду справу буде вирішено на підставі наявних у ній даних
чи доказів.

Коновалова Ірина Олексіївна, 23.01.1970 р.н., останнє
відоме місце проживання якої: Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Полупанова, 26/38, викликається до Добропільського міськрайонного суду Донецької області як
відповідачка по цивільній справі № 227/3053/16-ц за позовом ПАТ Комерційний банк «ПриватБанк» до Коновалової Ірини Олексіївни про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 22.08.2016 року о 14.00
год. у приміщенні суду за адресою: Донецька область, м.
Добропілля, вул. Банкова, 39А. У разі неявки відповідачки
до суду справу буде вирішено на підставі наявних у ній
даних чи доказів.

Суддя Корнєєва В. В.

Суддя Корнєєва В. В.

Втрачений військовий квиток УН №0609532, виданий Попаснянським РВК України в Луганській області 26 грудня 1994 року Медвєдєву Павлу Володимировичу, вважати недійсним.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
Інформаційне повідомлення АТ
АТ «УкрСиббанк» повідомляє про внесення змін до Правил (договірних умов),
які є частиною договорів щодо банківського обслуговування клієнтів АТ «УкрСиббанк», а саме, зміни вносяться:
— до ПрАвил (договірниХ Умов) розміщення вклАдів фізичниХ оСіб
АТ «УкрСиббАнк», опублікованих в газеті «голос України» №58 (4808) від
01.04.2010 з усіма наступними змінами – шляхом викладення абзацу другого
пункту 5.12. у наступній редакції:
«Своїм підписом у договорі вкладник засвідчує, що до укладання цього договору вкладник ознайомлений з умовами, за яких фонд не відшкодовує кошти
за вкладами, та які, в тому числі зазначені в статті 26 закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», статті 52 закону України «Про банки
і банківську діяльність», в довідці про систему гарантування вкладів фізичних
осіб та на офіційній сторінці фонду в мережі інтернет http://www.fg.gov.ua/».
— до ПрАвил (договірниХ Умов) відкриТТя ТА комПлекСного розрАХУнково-кАСового обСлУговУвАння бАнківСькиХ рАХУнків фізичниХ
оСіб в АТ «УкрСиббАнк», опублікованих в газеті «голос України», № 164
(4164), 14.09.2007 р. (з усіма наступними змінами) - шляхом викладення абзацу
другого пункту 10.10.,
— до ПрАвил (договірниХ Умов) відкриТТя, викориСТАння і обСлУговУвАння ПоТочниХ рАХУнків фізичниХ оСіб У нАціонАльній і іноземниХ вАлюТАХ в АТ «УкрСиббАнк», опублікованих в газеті «голос України»
№116 (4366) від 20.06.2008 (з усіма наступними змінами) – шляхом викладення
абзацу другого пункту 12.4.,
— до ПрАвил (договірниХ Умов) відкриТТя ТА обСлУговУвАння бАнківСького рАХУнкУ СУб’ЄкТів гоСПодАрювАння, відокремлениХ Підрозділів юридичниХ оСіб, САмозАйняТиХ оСіб, ПредСТАвницТв-кліЄнТів
АТ «УкрСиббАнк», опублікованих в газеті «голос України» №116 (4366) від
20.06.2008 (з усіма наступними змінами) – шляхом викладення абзацу другого
пункту 11.5.
у наступній редакції:
«Своїм підписом у договорі / договорі-Анкеті клієнт засвідчує, що до укладання цього договору /договору-Анкети клієнт ознайомлений з умовами, за
яких фонд не відшкодовує кошти за вкладами, та які, в тому числі зазначені в
статті 26 закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»,
статті 52 закону України «Про банки і банківську діяльність», в довідці про систему гарантування вкладів фізичних осіб та на офіційній сторінці фонду в мережі інтернет http://www.fg.gov.ua/».
— до розділу II ПрАвил (договірниХ Умов) СПоЖивчого кредиТУвАння ПозичАльників АТ «УкрСиббАнк» з моЖливіСТю відкриТТя і
розрАХУнково-кАСового обСлУговУвАння кАрТковиХ рАХУнків, опублікованих в газеті «Урядовий кур’єр» №117, 03.07.2014 р. (із усіма змінами і доповненнями) – шляхом викладення абзацу другого пункту 7.2.14. в наступній
редакції:
«Своїм підписом у договорі / договорі-Анкеті Позичальник засвідчує, що
до укладання цього договору /договору-Анкети Позичальник ознайомлений з
умовами, за яких фонд не відшкодовує кошти за вкладами, та які, в тому числі
зазначені в статті 26 закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», статті 52 закону України «Про банки і банківську діяльність», в довідці
про систему гарантування вкладів фізичних осіб та на офіційній сторінці фонду
в мережі інтернет http://www.fg.gov.ua/».
до ПрАвил (договірниХ Умов) відкриТТя ТА обСлУговУвАння бАнківСького рАХУнкУ ТА еміСіЇ корПорАТивниХ ПлАТіЖниХ кАрТок кліЄнТАм
АТ «УкрСиббАнк», опублікованих в газеті «Урядовий кур’єр» №133 від
27.07.2012р. з усіма наступними змінами та доповненнями, Статтю 10 доповнити пунктом 10.6 в наступній редакції:
«10.6. клієнт повідомлений, що відповідно до вимог законодавства України,
фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі - фонд) гарантує кожному
вкладнику відшкодування коштів за його вкладом, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, яка визначена законодавством
України та зазначена на офіційній сторінці фонду в мережі інтернет
http://www.fg.gov.ua/.
Своїм підписом в індивідуальному договорі клієнт засвідчує, що до укладання індивідуального договору клієнт ознайомлений з умовами, за яких фонд
не відшкодовує кошти за вкладами, та які, в тому числі зазначені в статті 26 закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», статті 52 закону України «Про банки і банківську діяльність», в довідці про систему
гарантування вкладів фізичних осіб та на офіційній сторінці фонду в мережі
інтернет http://www.fg.gov.ua/.
клієнт повідомлений, що проценти за договором припиняються нараховуватись в останній день перед початком процедури виведення фондом банку з
ринку (у разі прийняття національним банком України рішення про відкликання
банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою
статті 77 закону України «Про банки і банківську діяльність», - у день прийняття
рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку).
клієнт повідомлений, що вклади в іноземних валютах гарантуються на тих
самих умовах, що і вклади в національній валюті, однак відшкодування за вкладами відбувається в національній валюті України після перерахування суми
вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим національним банком України на день початку процедури виведення фондом банку
з ринку та введення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (у разі прийняття національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та
ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 закону України
«Про банки і банківську діяльність», - за офіційним курсом гривні до іноземної
валюти, встановленим національним банком України на день початку ліквідації
банку).
клієнт ознайомлений з довідкою про систему гарантування вкладів фізичних
осіб, про що свідчить його підпис в індивідуальному договорі».
датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в офіційному друкованому виданні, а саме 19.08.2016 р.
датою початку дії змін до Правил є 19.08.2016 р.
АТ «УкрСиббанк» повідомляє про внесення змін до Правил (договірних умов),
які є частиною договорів щодо банківського обслуговування клієнтів АТ «УкрСиббанк», а саме, зміни вносяться:
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 пункт 5.2 Правил в наступній редакції:
«5.2. договір може бути розірвано за ініціативою банку у наступних випадках:
- у випадках, передбачених законодавством України та/або договором, або у
разі порушення вкладником умов договору, та/або
- у випадку, якщо вкладник веде ризикову діяльність, зокрема, але не обмежуючись проводить операції, проведення яких через банк, на думку банку, призводить або може призвести до порушення норм законодавства України та/або
стандартів групи BNP Paribas та/або інших політик або стандартів, яких дотримується банк у своїй діяльності, в тому числі, але не обмежуючись політики ембарго (які запровадженні, включаючи, але не обмежуючись Україною або
францією, або Європейським Союзом, або Сполученими Штатами Америки),
та/або обмеження, які випливають з державних (які запровадженні, включаючи,
але не обмежуючись Україною або францією, або Європейським Союзом, або
Сполученими Штатами Америки) та міжнародних санкцій, в тому числі щодо
протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та/або
- у випадку, якщо вкладник веде ризикову діяльність, зокрема, але не обмежуючись співпрацює та/або іншим чином пов’язаний з особами, співпраця
та/або будь-який зв’язок з якими, на думку банку, призводить або може призвести до порушення норм законодавства України та/або стандартів групи BNP
Paribas та/або інших політик або стандартів, яких дотримується банк у своїй діяльності, в тому числі, але не обмежуючись політики ембарго (які запровадженні, включаючи, але не обмежуючись Україною, або францією, або
Європейським Союзом, або Сполученими Штатами Америки), та/або обмеження, які випливають з державних (які запровадженні, включаючи, але не обмежуючись Україною або францією, або Європейським Союзом, або
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Сполученими Штатами Америки) та міжнародних санкцій, в тому числі щодо
протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та/або
- у випадку наявності чи можливості настання будь-якої події, результату або
обставини відносно вкладника чи здійснюваних вкладником операцій, що, на
думку банку, має або може мати негативний вплив для банку та/або групи BNP
Paribas, в тому числі, але не обмежуючись призводить або може призвести до
матеріальних збитків та/або негативно впливати на репутацію банку та/або групи
BNP Paribas та/або призводить або може призвести до будь-яких інших негативних наслідків для банку та/або групи BNP Paribas, та/або у випадку втрати
банком комерційного інтересу щодо подальшої співпраці з вкладником, та/або
- у випадку технічної неможливості обслуговування вкладника в подальшому.
зобов’язання Сторін за договором припиняються, у повному обсязі, якщо
інше не витікає з умов договору, а рахунок(-ки) закриваються банком у дату
зазначену банком у повідомленні, яке направляється вкладнику, але не раніше,
ніж через 14 (чотирнадцять) календарних днів з дати відправлення такого письмового повідомлення. У разі наявності непогашеної заборгованості перед банком, банк може вимагати сплати такої заборгованості в порядку та на умовах,
зазначених у повідомленні, а вкладник зобов’язаний погасити заборгованість
перед банком у порядку та на умовах, зазначених у повідомленні. в такому разі
зобов’язання, щодо погашення заборгованості перед банком існують до повного
їх виконання вкладником.
При цьому достатньою підставою для розірвання договору є відповідне посилання банку на цей пункт договору у повідомленні без надання додаткових
пояснень щодо обставин його розірвання.
Сторони домовились, що повідомлення може бути паперовим або електронним та направлятися поштовим зв’язком та/або кур’єром, та/або каналами системи дистанційного обслуговування, та/або в інший спосіб.
Сторони домовились, що паперове повідомлення може бути підписано факсиміле уповноваженої особи банку наступного зразку:
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лежнін к.П.
Сторони дійшли згоди, що у разі застосування банком права, зазначеного в
цьому пункті договору, всі наявні залишки грошових коштів на рахунку(-ах) перераховуються на відповідний внутрішньобанківський рахунок і можуть бути
отримані вкладником за його першою вимогою з урахуванням вимог законодавства України».
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
27.07.2012р. з усіма наступними змінами та доповненнями:
1.викласти п. 1.6.7.2 Правил в наступній редакції:
«1.6.7.2. У разі закриття рахунку за ініціативою клієнта або направлення
банку повідомлення про незгоду зі змінами до договору, клієнт до подання
заяви на закриття рахунку або направлення зазначеного повідомлення зобов’язаний подати заяву про анулювання ліміту овердрафту та погасити заборгованість за овердрафтом, в тому числі суму використаного ліміту овердрафту.
в разі нарахування заборгованості за овердрафтом після анулювання ліміту
овердрафту, погашення такої заборгованості здійснюється відповідно до розділу 12 цих Правил».
2.викласти розд. 12 Правил в наступній редакції:
«12. Порядок укладення, зміни і розірвання договору
12.1.Правила є загальнодоступними, розроблені на невизначений строк та
набирають чинності з дати, вказаної при їх розміщенні в газеті «Урядовий
кур'єр» або іншому офіційному друкованому виданні, а також на сайті
www.my.ukrsibbank.com та/або на інформаційних дошках у відділеннях банку.
12.2.Правила можуть бути скасовані або до них банком можуть бути внесені
зміни, про що банк повідомляє шляхом розміщення змін до Правил або Правил
в новій редакції в газеті «голос України» чи іншому офіційному друкованому виданні або на сайті www.my.ukrsibbank.com, або на інформаційних дошках у відділеннях банку, або у виписках з рахунку. У повідомленні про зміни до Правил
або про викладення Правил у новій редакції зазначаються дата публікації змін
до Правил та дата початку дії змін до Правил.
зміни до Правил набирають чинності:
а) з дати початку дії змін до Правил, вказаної у повідомленні, якщо такі зміни
не погіршують умови обслуговування клієнта (зокрема, зміни до Правил не призводять до додаткових витрат клієнта, не збільшують його відповідальності,
спрямовані на захист його прав або інтересів, підвищення безпеки здійснення
операцій або передачі інформації за договором) та/або якщо зміни до Правил
передбачають надання нової послуги/сервісу та клієнт бажає отримати таку послугу/сервіс, та/або якщо такі зміни зумовлені вимогами законодавства України;
б) з дати початку дії змін до Правил, але не раніше, ніж через 30 (тридцять)
календарних днів з дати публікації змін до Правил, вказаної у повідомленні, – у
всіх інших випадках.
Укладаючи договір, клієнт погоджується з порядком зміни умов цих Правил
та/або договору, який викладено у цьому пункті, а також підтверджує, що зміни,
внесені до Правил відповідно до цього пункту, не потребують укладення Сторонами окремої додаткової угоди та стають невід’ємною частиною договору
після набрання ними чинності.
У разі незгоди зі змінами до Правил клієнт зобов’язаний письмово повідомити про це банк, для вирішення питання про розірвання договору. Проведення
операцій згідно з договором, після вступу в силу змін до Правил, підтверджує
згоду клієнта зі змінами до Правил.
У випадку скасування Правил, вони продовжують регулювати відносини між
банком та клієнтами, з якими було укладено договір, і діють для кожного з них
у останній редакції, що була чинна перед скасуванням, до повного виконання
всіх зобов’язань за договором між банком та клієнтом.
12.3. договір укладається між Сторонами на невизначений строк та набирає
чинності з моменту його укладення, а саме з моменту відкриття рахунку.
Усі додатки до договору є невід’ємною частиною договору.
12.4. рахунки закриваються на підставі заяви клієнта та/або у разі незгоди
клієнта зі змінами до договору у порядку, передбаченому договором, з урахуванням положень даного пункту.
за наявності на момент закриття рахунку залишку коштів на ньому, такі
кошти перераховуються на інший поточний/картковий рахунок або видаються
готівкою через касу банку на підставі заяви клієнта про закриття рахунку. клієнт
доручає банку здійснити перерахування залишку коштів у сумі такого залишку
на інший поточний/картковий рахунок або видачу коштів готівкою через касу
банку на підставі заяви на закриття рахунку, яка повинна містити наступні
обов’язкові реквізити:
• дата складання заяви;
• назва та ідентифікаційний код клієнта або прізвище, ім'я, по батькові (за
наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків клієнта;
• номер рахунку клієнта, що закривається;
• спосіб отримання залишку грошових коштів по рахунку:
− шляхом отримання грошових коштів готівкою у касі банку або
− шляхом перерахування грошових коштів на інший поточний/картковий рахунок із зазначенням реквізитів для перерахування;
• підпис та печатка (за наявності) клієнта;
• інші дані на вимогу банку та/або законодавства.
У разі розірвання договору на підставах, зазначених у цьому пункті, клієнт
зобов’язаний погасити існуючу заборгованість перед банком за договором не
пізніше дня подання заяви про розірвання договору або дня отримання банком
повідомлення клієнта про незгоду зі змінами до Правил.
12.5. У день подання клієнтом заяви про розірвання договору або в день отримання банком повідомлення клієнта про незгоду зі змінами до Правил, банк:
12.5.1. нараховує періодичні щомісячні комісії (за виключенням комісій, що
сплачуються за послугу StarSMS), проценти за користування овердрафтом за
поточний місяць;
12.5.2. блокує картки (за наявності активних карток) та відключає послугу
StarSMS до таких карток.
12.5.3. Перевіряє наявність у клієнта активних карток за договором в день

такої перевірки та протягом попередніх 45 (сорока п’яти) календарних днів. за
наявності таких карток, після проведення перевірки та до дня закриття рахунку,
але протягом періоду не менше, ніж наступні 44 (сорок чотири) календарних
дня:
• банк не нараховує періодичних комісій та плату за використання овердрафту;
• можливе проведення видаткових та прибуткових операцій за рахунком без
використання карток, включаючи оплату комісійної винагороди банку за проведення таких операцій;
• клієнт зобов’язується погасити заборгованість, яка може виникнути перед
банком за договором.
12.6. При розірванні договору (закритті рахунків) банк проводить взаєморозрахунки з клієнтом. на підставі розрахункових документів клієнта та за
умови відсутності заборгованості за договором, залишок коштів з рахунку банк
перераховує на вказаний клієнтом рахунок відповідно до п. 12.4 Правил чи на
транзитний рахунок банку для подальшої виплати клієнту в готівковій формі з
урахуванням вимог чинного законодавства. Таке перерахування відбувається:
12.6.1. у день проведення перевірки наявності активних карток за договором
– за умови відсутності таких карток;
12.6.2. на 45 (сорок п’ятий) календарний день після проведення перевірки
наявності активних карток за договором або наступного робочого дня, якщо
45 (сорок п’ятий) календарний день є святковим/вихідним днем – за умови наявності таких карток.
на наступний робочий день після перерахування коштів відповідно до умов
даного пункту, банк закриває рахунок, що був відкритий клієнту в межах договору, а договір вважається розірваним за умови повного погашення заборгованості клієнта перед банком та відсутності залишку коштів на рахунку.
12.7. договір може бути розірвано за ініціативою банку у наступних випадках:
- у випадку відсутності руху та/або залишку коштів на рахунку(-ах) клієнта
протягом 6 (шести) місяців, та/або
- у випадках, передбачених законодавством України та/або договором, або у
разі порушення клієнтом умов договору, та/або
- у випадку, якщо клієнт веде ризикову діяльність, зокрема, але не обмежуючись проводить операції, проведення яких через банк, на думку банку, призводить або може призвести до порушення норм законодавства України та/або
стандартів групи BNP Paribas та/або інших політик або стандартів, яких дотримується банк у своїй діяльності, в тому числі, але не обмежуючись політики ембарго (які запровадженні, включаючи, але не обмежуючись Україною або
францією, або Європейським Союзом, або Сполученими Штатами Америки),
та/або обмеження, які випливають з державних (які запровадженні, включаючи,
але не обмежуючись Україною або францією, або Європейським Союзом, або
Сполученими Штатами Америки) та міжнародних санкцій, в тому числі щодо
протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та/або
- у випадку, якщо клієнт веде ризикову діяльність, зокрема, але не обмежуючись співпрацює та/або має у своїй структурі та/або іншим чином пов’язаний з
особами, співпраця та/або будь-який зв'язок з якими, на думку банку, призводить або може призвести до порушення норм законодавства України та/або
стандартів групи BNP Paribas та/або інших політик або стандартів, яких дотримується банк у своїй діяльності, в тому числі, але не обмежуючись політики ембарго (які запровадженні, включаючи, але не обмежуючись Україною, або
францією, або Європейським Союзом, або Сполученими Штатами Америки),
та/або обмеження, які випливають з державних (які запровадженні, включаючи,
але не обмежуючись Україною або францією, або Європейським Союзом, або
Сполученими Штатами Америки) та міжнародних санкцій, в тому числі щодо
протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та/або
- у випадку наявності чи можливості настання будь-якої події, результату або
обставини відносно клієнта чи здійснюваних клієнтом операцій, що, на думку
банку, має або може мати негативний вплив для банку та/або групи BNP Paribas,
в тому числі, але не обмежуючись призводить або може призвести до матеріальних збитків та/або негативно впливати на репутацію банку та/або групи BNP
Paribas та/або призводить або може призвести до будь-яких інших негативних
наслідків для банку та/або групи BNP Paribas, та/або у випадку втрати банком
комерційного інтересу щодо подальшої співпраці з клієнтом, та/або
- у випадку технічної неможливості обслуговування клієнта в подальшому.
зобов’язання Сторін за договором припиняються, у повному обсязі, якщо
інше не витікає з умов договору, а рахунок закривається банком у дату зазначену банком у повідомленні, яке направляється клієнту, але не раніше, ніж через
30 (тридцять) календарних днів з дати відправлення такого письмового повідомлення. У разі наявності непогашеної заборгованості перед банком, банк
може вимагати сплати такої заборгованості в порядку та на умовах, зазначених
у повідомленні, а клієнт зобов’язаний погасити заборгованість перед банком
у порядку та на умовах, зазначених у повідомленні. в такому разі зобов’язання,
щодо погашення заборгованості перед банком існують до повного їх виконання
клієнтом.
При цьому достатньою підставою для розірвання договору є відповідне посилання банку на цей пункт договору у повідомленні без надання додаткових
пояснень щодо обставин його розірвання.
Сторони домовились, що повідомлення може бути паперовим або електронним та направлятися поштовим зв’язком та/або кур’єром, та/або каналами системи дистанційного обслуговування, та/або в інший спосіб.
Сторони домовились, що паперове повідомлення може бути підписано факсиміле уповноваженої особи банку наступного зразку:

заступник голови Правління АТ «УкрСиббанк»
лежнін к.П.
Сторони дійшли згоди, що у разі застосування банком права, зазначеного в
цьому пункті, всі наявні залишки грошових коштів на рахунку(-ах) перераховуються на відповідний внутрішньобанківський рахунок і можуть бути отримані
клієнтом за його першою вимогою з урахуванням вимог законодавства України.
12.8. до правовідносин за договором Сторони вирішили застосовувати та
використовувати виключно право України, у тому числі при вирішенні спорів
між Сторонами. Спори, що виникають протягом строку дії цього договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди щодо вирішення спору в ході переговорів та/або у будь-якому іншому випадку, спори
за цим договором вирішуються в судах України за місцезнаходженням банку
відповідно до вимог чинного законодавства України».
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 п. 2.6.1.3.7. Правил в наступній редакції:
«2.6.1.3.7. ініціювання клієнтом закриття карткового рахунку, на якому встановлено ліміт овердрафту або направлення клієнтом банку повідомлення про
незгоду зі змінами до договору».
2. викласти п. 4.1.26. Правил в наступній редакції:
«4.1.26. розірвати договір та/або закрити рахунок(-ки) у разі порушення клієнтом умов договору та з інших підстав, передбачених договором, у порядку,
визначеному розділом 11 Правил».
2.викласти розд. 11 Правил в наступній редакції:
«11. Порядок укладення, зміни і розірвання договору
11.1. Правила є загальнодоступними, розроблені на невизначений строк та
набирають чинності з дати, вказаної при розміщенні української редакції Правил
в газеті «голос України» або іншому офіційному друкованому виданні, а також
на сайті www.my.ukrsibbank.com або на інформаційних дошках у відділеннях
банку.
11.2. Правила можуть бути скасовані, або до них банком можуть бути внесені
зміни, про що банк повідомляє шляхом розміщення української редакції змін
до Правил або Правил у новій редакції в газеті «голос України» чи іншому офіційному друкованому виданні, або на сайті www.my.ukrsibbank.com, або на інформаційних дошках у відділеннях банку, або у виписках з рахунку. У
повідомленні про зміни до Правил або про викладення Правил у новій редакції
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оголошення
зазначаються дата публікації змін до Правил та дата початку дії змін до Правил.
зміни до Правил набирають чинності:
а) з дати початку дії змін до Правил, вказаної у повідомленні, якщо такі зміни
не погіршують умови обслуговування клієнта (зокрема зміни до Правил не призводять до додаткових витрат клієнта, не збільшують його відповідальності,
спрямовані на захист його прав або інтересів, підвищення безпеки здійснення
операцій або передачі інформації за договором), та/або якщо зміни до Правил
передбачають надання нової послуги/сервісу та клієнт бажає отримати таку послугу/сервіс, та/або якщо такі зміни зумовлені вимогами законодавства України;
б) з дати початку дії змін до Правил, але не раніше ніж через 30 (тридцять)
календарних днів з дати публікації змін до Правил, вказаної у повідомленні, – у
всіх інших випадках.
Укладаючи договір, клієнт погоджується з порядком зміни умов цих Правил
та/або договору, який викладено у цьому пункті, а також підтверджує, що зміни,
внесені до Правил відповідно до цього пункту, не потребують укладення Сторонами окремої додаткової угоди та стають невід’ємною частиною договору
після набрання ними чинності.
У разі незгоди зі змінами до Правил клієнт зобов’язаний письмово повідомити про це банк для вирішення питання про розірвання договору. Проведення
операцій згідно з договором після вступу в силу змін до Правил підтверджує
згоду клієнта зі змінами до Правил.
У випадку скасування Правил вони продовжують регулювати відносини між
банком та клієнтами, з якими було укладено договір, і діють для кожного з них
у останній редакції, що була чинна перед скасуванням, до повного виконання
всіх зобов’язань за договором між банком та клієнтом.
11.3. договір укладається між Сторонами на невизначений строк та набирає
чинності:
11.3.1. в частині розрахунково-касового обслуговування – з моменту його
укладення, а саме з моменту відкриття рахунків;
11.3.2. в частині відкриття вкладного рахунку та обслуговування вкладу – з
моменту акцептування банком заяви на відкриття владного рахунку в порядку,
встановленому Правилами. У випадку ненадходження коштів на вкладний рахунок в термін дати внесення у сумі, визначеній в заяві на відкриття вкладного
рахунку, договір у цій частині вважається неукладеним та вкладний рахунок закривається;
11.3.3. в частині обслуговування в системі Star24, зокрема в частині роботи
з електронними документами, надання відповідної послуги/сервісу – з моменту
відповідного підключення до системи Star24/послуги/сервісу в порядку, визначеному договором.
11.4. договір-анкета укладається українською мовою або у двомовній українсько-англійській редакції у двох оригінальних примірниках по одному для кожної Сторони.
11.5. всі додатки до договору є невід’ємною частиною договору.
11.6. рахунки закриваються на підставі заяви клієнта та/або у разі незгоди
клієнта зі змінами до договору у порядку, передбаченому договором з урахуванням положень даного пункту.
за наявності на момент закриття рахунку залишку коштів на ньому, такі
кошти перераховуються на інший поточний/картковий рахунок або видаються
готівкою через касу банку на підставі заяви клієнта про закриття рахунку/рахунків. клієнт доручає банку здійснити перерахування залишку коштів у сумі
такого залишку на інший поточний/картковий рахунок або видачу коштів готівкою через касу банку на підставі заяви на закриття рахунку, яка повинна містити
наступні обов’язкові реквізити:
• дата складання заяви;
• прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової
картки платника податків клієнта;
• номер рахунку клієнта, що закривається;
• спосіб отримання залишку грошових коштів по рахунку:
− шляхом отримання грошових коштів готівкою у касі банку або
− шляхом перерахування грошових коштів на інший поточний/картковий рахунок із зазначенням реквізитів для перерахування;
• підпис клієнта;
• інші дані на вимогу банку та/або законодавства.
Сторони погодили, що при поданні клієнтом заяви про закриття будь-якого
рахунку він ініціює закриття всіх рахунків, відкритих в рамках договору.
У разі розірвання договору на підставах, зазначених у цьому пункті, клієнт
зобов’язаний погасити існуючу заборгованість перед банком за договором, а
також за наявності заборгованості за страховими платежами, передбаченими
п. 7.10. Правил, що належать до сплати до кінця дії страхового полісу, сплатити
таку заборгованість не пізніше дня подання заяви про розірвання договору/закриття рахунків або дня отримання банком повідомлення клієнта про незгоду
зі змінами до Правил.
Сплата заборгованості за страховими платежами, передбаченими п. 7.10.
Правил, здійснюється клієнтом шляхом формування ним відповідної суми на
картковому рахунку, яку банк за дорученням клієнта списує на відповідний
транзитний рахунок.
У день подання клієнтом заяви про закриття рахунків та/або розірвання договору, або в день отримання банком повідомлення клієнта про незгоду зі змінами до Правил, банк:
11.6.1. нараховує періодичні щомісячні комісії (за виключенням комісій,
що сплачуються за послугу StarSMS/StarSMS+), проценти за користування овердрафтом за поточний період та комісію, яка стягується за використання автоматичного ліміту овердрафту;
11.6.2. Анулює картки (за наявності) та відключає послугу
StarSMS/StarSMS+ до таких карток. далі перевіряється наявність у клієнта активних карток за договором протягом попередніх 45 (сорока п’яти) календарних
днів. за відсутності таких карток банк проводить взаєморозрахунки з клієнтом
та закриває рахунки. за наявності таких карток рахунок закривається після
спливу 44 (сорока чотирьох) календарних днів, при цьому:
• банк не нараховує періодичні комісії, плату за користування овердрафтом,
а також проценти на залишок коштів на рахунках;
• можливе проведення видаткових та прибуткових операцій за рахунками без
використання карток, включаючи оплату комісійної винагороди банку за проведення таких операцій;
• клієнт зобов’язується погасити заборгованість, яка може виникнути перед
банком за договором.
11.7. При закритті рахунків банк проводить взаєморозрахунки з клієнтом.
на підставі розрахункових документів клієнта та за умови відсутності заборгованості за договором, залишок коштів з накопичувального рахунку банк перераховує на картковий рахунок, після чого залишок коштів з карткового рахунку
перераховує на вказаний клієнтом рахунок відповідно до п. 11.6. Правил чи на
транзитний рахунок банку для подальшої виплати клієнту в готівковій формі з
урахуванням вимог чинного законодавства. Таке перерахування відбувається:
• у день проведення перевірки наявності активних карток за договором – за
умови відсутності таких карток;
• на 45 (сорок п’ятий) календарний день після проведення перевірки наявності
активних карток або наступного робочого дня, якщо 45 (сорок п’ятий) календарний день є святковим/вихідним днем – за умови наявності таких карток.
на наступний робочий день після перерахування коштів відповідно до умов
даного пункту, банк закриває всі рахунки, що були відкриті клієнту в межах договору, а договір вважається розірваним за умови повного погашення заборгованості клієнта перед банком та відсутності залишку коштів на рахунках.
11.8. договір може бути розірвано за ініціативою банку у наступних випадках:
- у випадку відсутності руху та/або залишку коштів на рахунку(-ах) клієнта
протягом 6 (шести) місяців, та/або
- у випадках, передбачених законодавством України та/або договором, або у
разі порушення клієнтом умов договору, та/або
- у випадку, якщо клієнт веде ризикову діяльність, зокрема, але не обмежуючись проводить операції, проведення яких через банк, на думку банку, призводить або може призвести до порушення норм законодавства України та/або
стандартів групи BNP Paribas та/або інших політик або стандартів, яких дотримується банк у своїй діяльності, в тому числі, але не обмежуючись політики ембарго (які запроваджені, включаючи, але не обмежуючись Україною або
францією, або Європейським Союзом, або Сполученими Штатами Америки),
та/або обмеження, які випливають з державних (які запроваджені, включаючи,
але не обмежуючись Україною або францією, або Європейським Союзом, або
Сполученими Штатами Америки) та міжнародних санкцій, в тому числі щодо
протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фі-

нансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та/або
- у випадку, якщо клієнт веде ризикову діяльність, зокрема, але не обмежуючись та/або іншим чином пов’язаний з особами, співпраця та/або будь-який
зв'язок з якими, на думку банку, призводить або може призвести до порушення
норм законодавства України та/або стандартів групи BNP Paribas та/або інших
політик або стандартів, яких дотримується банк у своїй діяльності, в тому числі,
але не обмежуючись політики ембарго (які запроваджені, включаючи, але не
обмежуючись Україною або францією, або Європейським Союзом, або Сполученими Штатами Америки), та/або обмеження, які випливають з державних (які
запроваджені, включаючи, але не обмежуючись Україною або францією, або
Європейським Союзом, або Сполученими Штатами Америки) та міжнародних
санкцій, в тому числі щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та/або
- у випадку наявності чи можливості настання будь-якої події, результату або
обставини відносно клієнта чи здійснюваних клієнтом операцій, що, на думку
банку, має або може мати негативний вплив для банку та/або групи BNP Paribas,
в тому числі, але не обмежуючись призводить або може призвести до матеріальних збитків та/або негативно впливати на репутацію банку та/або групи BNP
Paribas та/або призводить або може призвести до будь-яких інших негативних
наслідків для банку та/або групи BNP Paribas, та/або у випадку втрати банком
комерційного інтересу щодо подальшої співпраці з клієнтом, та/або
- у випадку технічної неможливості обслуговування клієнта в подальшому.
зобов’язання Сторін за договором припиняються, у повному обсязі, якщо
інше не витікає з умов договору, а рахунок(-ки) закриваються банком у дату,
зазначену банком у повідомленні, яке направляється клієнту, але не раніше, ніж
через 30 (тридцять) календарних днів з дати відправлення такого письмового
повідомлення. У разі наявності непогашеної заборгованості перед банком, банк
може вимагати сплати такої заборгованості в порядку та на умовах, зазначених
у повідомленні, а клієнт зобов’язаний погасити заборгованість перед банком
у порядку та на умовах, зазначених у повідомленні. в такому разі зобов’язання,
щодо погашення заборгованості перед банком існують до повного їх виконання
клієнтом.
При цьому достатньою підставою для розірвання договору є відповідне посилання банку на цей пункт договору у повідомленні без надання додаткових
пояснень щодо обставин його розірвання.
Сторони домовились, що повідомлення може бути паперовим або електронним та направлятися поштовим зв’язком та/або кур’єром, та/або каналами системи дистанційного обслуговування, та/або в інший спосіб.
Сторони домовились, що паперове повідомлення може бути підписано факсиміле уповноваженої особи банку наступного зразку:

заступник голови Правління АТ «УкрСиббанк»
лежнін к.П.
Сторони дійшли згоди, що у разі застосування банком права, зазначеного в
цьому пункті, всі наявні залишки грошових коштів на рахунку(-ах) перераховуються на відповідний внутрішньобанківський рахунок і можуть бути отримані
клієнтом за його першою вимогою з урахуванням вимог законодавства України.
11.9. У випадку, коли закриття рахунків відбувається за заявою клієнта, в
якій клієнтом зазначено, що він бажає продовжити обслуговування в системі
Star24, або у випадку, коли закриття рахунків відбувається за ініціативою банку,
при цьому у письмовому повідомленні банку не зазначено, що обслуговування
клієнта в системі Star24 припиняється, договір продовжує діяти в частині, що
регулює обслуговування клієнта в системі Star24.
11.10. до правовідносин за договором Сторони вирішили застосовувати та
використовувати виключно право України, у тому числі при вирішенні спорів
між Сторонами. Спори, що виникають протягом строку дії цього договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди щодо вирішення спору в ході переговорів та/або у будь-якому іншому випадку, спори
за цим договором вирішуються в судах України за місцезнаходженням банку
відповідно до вимог чинного законодавства.
11.11. банк підтверджує, що має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних умовах, передбачених законодавством».
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. 9.11 роз. і Правил в наступній редакції:
«9.11. Строк дії договору встановлюється з дати його укладення (дати підписання договору Сторонами) до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за договором, якщо інше не передбачено договором».
2. викласти п. 7.1.14 розд. іі Правил в наступній редакції:
«7.1.14. банк має право припинити надання овердрафту та/або анулювати
ліміт овердрафту у випадку:
- виникнення простроченої заборгованості у Позичальника за цим договором;
- ініціювання Позичальником закриття карткового рахунку, на якому встановлено ліміт овердрафту або направлення Позичальником банку повідомлення про незгоду зі змінами до договору;
- застосування до Позичальника обмежень щодо розпорядження коштами
на картковому рахунку у вигляді арешту коштів на картковому рахунку, надходження до банку документів на примусове списання коштів з карткового рахунку,
будь-яких дій державних органів стосовно обмежень права Позичальника щодо
розпорядження коштами на картковому рахунку, будь-яких дій кредиторів Позичальника чи інших осіб, які мають на це право, щодо обмеження права розпоряджатися картковим рахунком.
Про припинення надання овердрафту та/або анулювання ліміту овердрафту
банк повідомляє Позичальника шляхом направлення письмового повідомлення
про припинення надання овердрафту або направлення відповідного смс-повідомлення на телефонний номер Позичальника.
У випадку усунення вищезазначених підстав припинення надання овердрафту банк відновлює можливість Позичальників користуватися лімітом овердрафту, про що Позичальники можуть дізнатися, зателефонувавши до
контакт-центру банку».
3. викласти статтю 8 розд. іі Правил в наступній редакції:
«8. Порядок закриття карткового рахунку та розірвання договору (за договорами типу б)
8.1. картковий рахунок закривається на підставі заяви Позичальника та/або
у разі незгоди Позичальника зі змінами до договору у порядку, передбаченому
договором з урахуванням положень даного пункту. При цьому Позичальник зобов’язаний погасити заборгованість за договором не пізніше дня подання заяви
про закриття рахунку або дня отримання банком повідомлення Позичальника
про незгоду зі змінами до договору.
заява Позичальника на закриття карткового рахунку після закінчення терміну
дії ліміту кредитування та повного погашення заборгованості Позичальника за
кредитним договором може міститися в кредитному договорі. У разі наявності
у момент закриття карткового рахунку залишків коштів на ньому, Позичальник
доручає банку здійснити перерахування залишку коштів з карткового рахунку
Позичальника на інший поточний/картковий рахунок Позичальника, відкритий
в банку або видачу коштів готівкою через касу банка, або перерахувати залишок
грошових коштів системі грошових переказів АТ «Укрсиббанк» на ім’я Позичальника. Спосіб видачі залишку грошових коштів визначається в заяві на закриття рахунку.
в день подання Позичальником заяви про закриття карткового рахунку, або
в день отримання банком повідомлення про незгоду зі змінами до Правил, банк:
- анулює ліміт кредитування (ліміт овердрафту) та блокує картку;
- після спливу 45 календарних днів закриває картковий рахунок Позичальника.
8.2. договір може бути розірвано за ініціативою банку у наступних випадках:
- у випадку відсутності руху та/або залишку коштів на рахунку(-ах) Позичальника протягом 6 (шести) місяців, та/або
- у випадках, передбачених законодавством України та/або договором, або у
разі порушення Позичальником умов договору, та/або
- у випадку, якщо Позичальник веде ризикову діяльність, зокрема, але не обмежуючись проводить операції, проведення яких через банк, на думку банку,
призводить або може призвести до порушення норм законодавства України
та/або стандартів групи BNP Paribas та/або інших політик або стандартів, яких
дотримується банк у своїй діяльності, в тому числі, але не обмежуючись полі-

тики ембарго (які запровадженні, включаючи, але не обмежуючись Україною
або францією, або Європейським Союзом, або Сполученими Штатами Америки),
та/або обмеження, які випливають з державних (які запровадженні, включаючи,
але не обмежуючись Україною або францією, або Європейським Союзом, або
Сполученими Штатами Америки) та міжнародних санкцій, в тому числі щодо
протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та/або
- у випадку, якщо Позичальник веде ризикову діяльність, зокрема, але не обмежуючись співпрацює та/або іншим чином пов’язаний з особами, співпраця
та/або будь-який зв'язок з якими, на думку банку, призводить або може призвести до порушення норм законодавства України та/або стандартів групи BNP
Paribas та/або інших політик або стандартів, яких дотримується банк у своїй діяльності, в тому числі, але не обмежуючись політики ембарго (які запровадженні, включаючи, але не обмежуючись Україною, або францією, або
Європейським Союзом, або Сполученими Штатами Америки), та/або обмеження, які випливають з державних (які запровадженні, включаючи, але не обмежуючись Україною або францією, або Європейським Союзом, або
Сполученими Штатами Америки) та міжнародних санкцій, в тому числі щодо
протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та/або
- у випадку наявності чи можливості настання будь-якої події, результату або
обставини відносно Позичальника чи здійснюваних Позичальником операцій,
що, на думку банку, має або може мати негативний вплив для банку та/або
групи BNP Paribas, в тому числі, але не обмежуючись призводить або може призвести до матеріальних збитків та/або негативно впливати на репутацію банку
та/або групи BNP Paribas та/або призводить або може призвести до будь-яких
інших негативних наслідків для банку та/або групи BNP Paribas, та/або у випадку
втрати банком комерційного інтересу щодо подальшої співпраці з Позичальником, та/або
- у випадку технічної неможливості обслуговування Позичальника в подальшому.
зобов’язання Сторін за договором припиняються, у повному обсязі, якщо
інше не витікає з умов договору, а рахунок(-ки) закриваються банком у дату
зазначену банком у повідомленні, яке направляється Позичальнику, але не раніше, ніж через 30 (тридцять) календарних днів з дати відправлення такого письмового повідомлення. У разі наявності непогашеної заборгованості перед
банком, банк може вимагати сплати такої заборгованості в порядку та на умовах, зазначених у повідомленні, а Позичальник зобов’язаний погасити заборгованість перед банком у порядку та на умовах, зазначених у повідомленні. в
такому разі зобов’язання, щодо погашення заборгованості перед банком існують до повного їх виконання Позичальником.
При цьому достатньою підставою для розірвання договору є відповідне посилання банку на цей пункт договору у повідомленні без надання додаткових
пояснень щодо обставин його розірвання.
Сторони домовились, що повідомлення може бути паперовим або електронним та направлятися поштовим зв’язком та/або кур’єром, та/або каналами системи дистанційного обслуговування, та/або в інший спосіб.
Сторони домовились, що паперове повідомлення може бути підписано факсиміле уповноваженої особи банку наступного зразку:

заступник голови Правління АТ «УкрСиббанк»
лежнін к.П.
Сторони дійшли згоди, що у разі застосування банком права, зазначеного в
цьому пункті, всі наявні залишки грошових коштів на рахунку(-ах) перераховуються на відповідний внутрішньобанківський рахунок і можуть бути отримані
Позичальником за його першою вимогою з урахуванням вимог законодавства
України.».
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 підпункт ж) п. 3.13.1 Правил в наступній редакції:
«ж) подання клієнтом до банку заяви про закриття рахунку, на якому встановлено ліміт овердрафту, або направлення банку про незгоду зі змінами до договору».
2. викласти розд. 12 Правил в наступній редакції:
«розділ 12. Порядок УклАдення, зміни і розірвАння договорУ
12.1. Правила є загальнодоступними, розроблені на невизначений строк та
набирають чинності з дати вказаної при їх розміщення в газеті «голос України»
або іншому офіційному друкованому виданні, а також на сайті www.my.ukrsibbank.com та/або на інформаційних дошках у відділеннях банку.
12.2. Правила можуть бути скасовані або до них банком можуть бути внесені
зміни, про що банк повідомляє шляхом розміщення змін до Правил або Правил
в новій редакції в газеті «голос України» чи іншому офіційному друкованому виданні або на сайті www.my.ukrsibbank.com, або на інформаційних дошках у відділеннях банку, або у виписках з рахунку. У повідомленні про зміни до Правил
або про викладення Правил у новій редакції зазначаються дата публікації змін
до Правил та дата початку дії змін до Правил.
зміни до Правил набирають чинності:
а) з дати початку дії змін до Правил, вказаної у повідомленні, якщо такі зміни
не погіршують умови обслуговування клієнта (зокрема, зміни до Правил не призводять до додаткових витрат клієнта, не збільшують його відповідальності,
спрямовані на захист його прав або інтересів, підвищення безпеки здійснення
операцій або передачі інформації за договором) та/або якщо зміни до Правил
передбачають надання нової послуги/сервісу та клієнт бажає отримати таку послугу/сервіс, та/або якщо такі зміни зумовлені вимогами законодавства України;
б) з дати початку дії змін до Правил, але не раніше, ніж через 14 (чотирнадцять) календарних днів з дати публікації змін до Правил, вказаної у повідомленні,
– у всіх інших випадках.
Укладаючи договір, клієнт погоджується з порядком зміни умов цих Правил
та/або договору, який викладено у цьому пункті, а також підтверджує, що зміни,
внесені до Правил відповідно до цього пункту, не потребують укладення Сторонами окремої додаткової угоди та стають невід’ємною частиною договору після
набрання ними чинності.
У разі незгоди зі змінами до Правил клієнт зобов’язаний письмово повідомити
про це банк, для вирішення питання про розірвання договору. Проведення операцій згідно з договором, після вступу в силу змін до Правил, підтверджує згоду
клієнта зі змінами до Правил.
У випадку скасування Правил, вони продовжують регулювати відносини між
банком та клієнтами, з якими було укладено договір, і діють для кожного з них
у останній редакції, що була чинна перед скасуванням, до повного виконання всіх
зобов’язань за договором між банком та клієнтом.
12.3. договір набирає чинності з моменту його укладення.
12.4. договір-анкета, договір про надання овердрафту укладаються українською мовою у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну
силу, по одному для кожної Сторони. Примірники договору про надання овердрафту є ідентичними. Примірники договору-анкети є ідентичними за виключенням реквізитів «відмітки банку», які заповнюються тільки в примірнику
договору-анкети банку. обидва примірники договору-анкети мають однакову
юридичну силу.
12.5. всі додатки до договору є невід’ємною частиною договору.
12.6. рахунок(-и) закривається(-ються) на підставі заяви клієнта та/або у разі
незгоди клієнта із запропонованими банком змінами до договору. всі наявні залишки грошових коштів перераховуються на рахунок в іншому банку, вказаному
клієнтом або на відповідний внутрішньобанківський рахунок і можуть бути отримані клієнтом за його першою вимогою з урахуванням вимог законодавства.
якщо на рахунку клієнта встановлений ліміт овердрафту, клієнт зобов’язаний
протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати відправлення банком повідомлення про розірвання договору погасити існуючу заборгованість за овердрафтом.
на наступний робочий день після перерахування коштів відповідно до умов
даного пункту, банк закриває всі рахунки, що були відкриті клієнту в межах договору, а договір вважається розірваним за умови повного погашення заборгованості клієнта перед банком та відсутності залишку коштів на рахунках.
12.7. договір може бути розірвано за ініціативою банку у наступних випадках:
- у випадку відсутності руху та/або залишку коштів на рахунку(-ах) клієнта
протягом 6 (шести) місяців, та/або
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- у випадках, передбачених законодавством України та/або договором, або у
разі порушення клієнтом умов договору, та/або
- у випадку, якщо клієнт веде ризикову діяльність, зокрема, але не обмежуючись проводить операції, проведення яких через банк, на думку банку, призводить або може призвести до порушення норм законодавства України та/або
стандартів групи BNP Paribas та/або інших політик або стандартів, яких дотримується банк у своїй діяльності, в тому числі, але не обмежуючись політики ембарго (які запровадженні, включаючи, але не обмежуючись Україною або
францією, або Європейським Союзом, або Сполученими Штатами Америки),
та/або обмеження, які випливають з державних (які запровадженні, включаючи,
але не обмежуючись Україною або францією, або Європейським Союзом, або
Сполученими Штатами Америки) та міжнародних санкцій, в тому числі щодо
протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та/або
- у випадку, якщо клієнт веде ризикову діяльність, зокрема, але не обмежуючись співпрацює та/або має у своїй структурі та/або іншим чином пов’язаний з
особами, співпраця та/або будь-який зв'язок з якими, на думку банку, призводить або може призвести до порушення норм законодавства України та/або
стандартів групи BNP Paribas та/або інших політик або стандартів, яких дотримується банк у своїй діяльності, в тому числі, але не обмежуючись політики ембарго (які запровадженні, включаючи, але не обмежуючись Україною, або
францією, або Європейським Союзом, або Сполученими Штатами Америки),
та/або обмеження, які випливають з державних (які запровадженні, включаючи,
але не обмежуючись Україною або францією, або Європейським Союзом, або
Сполученими Штатами Америки) та міжнародних санкцій, в тому числі щодо
протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та/або
- у випадку наявності чи можливості настання будь-якої події, результату або
обставини відносно клієнта чи здійснюваних клієнтом операцій, що, на думку
банку, має або може мати негативний вплив для банку та/або групи BNP Paribas,
в тому числі, але не обмежуючись призводить або може призвести до матеріальних збитків та/або негативно впливати на репутацію банку та/або групи BNP
Paribas та/або призводить або може призвести до будь-яких інших негативних
наслідків для банку та/або групи BNP Paribas, та/або у випадку втрати банком
комерційного інтересу щодо подальшої співпраці з клієнтом, та/або
- у випадку технічної неможливості обслуговування клієнта в подальшому.
зобов’язання Сторін за договором припиняються, у повному обсязі, якщо
інше не витікає з умов договору, а рахунок(-ки) закриваються банком у дату
зазначену банком у повідомленні, яке направляється клієнту, але не раніше, ніж
через 14 (чотирнадцять) календарних днів з дати відправлення такого письмового повідомлення. У разі наявності непогашеної заборгованості перед банком,
банк може вимагати сплати такої заборгованості в порядку та на умовах, зазначених у повідомленні, а клієнт зобов’язаний погасити заборгованість перед
банком у порядку та на умовах, зазначених у повідомленні. в такому разі зобов’язання, щодо погашення заборгованості перед банком існують до повного
їх виконання клієнтом.
При цьому достатньою підставою для розірвання договору є відповідне посилання банку на цей пункт договору у повідомленні без надання додаткових
пояснень щодо обставин його розірвання.
Сторони домовились, що повідомлення може бути паперовим або електронним та направлятися поштовим зв’язком та/або кур’єром, та/або каналами системи дистанційного обслуговування, та/або в інший спосіб.
Сторони домовились, що паперове повідомлення може бути підписано факсиміле уповноваженої особи банку наступного зразку:

заступник голови Правління АТ «УкрСиббанк»
лежнін к.П.
Сторони дійшли згоди, що у разі застосування банком права, зазначеного в
цьому пункті, всі наявні залишки грошових коштів на рахунку(-ах) перераховуються на відповідний внутрішньобанківський рахунок і можуть бути отримані
клієнтом за його першою вимогою з урахуванням вимог законодавства України».

Слов’янський міськрайонний суд донецької області (84100,
м. Слов’янськ, вул. добровольського, буд. 2) розглядає цивільну справу
за позовною заявою Бобакової Наталії валеріївни до Горлівської міської
ради донецької області про визнання права власності. відповідач по
справі Горлівська міська рада донецької області, останнє відоме місце
розташування: донецька область, м. Горлівка, пр. Перемоги, будинок
№ 67, викликається на 25 серпня 2016 року на 14 годину 00 хвилин до
Слов’янського міськрайонного суду донецької області (донецька область, м. Слов’янськ, вул. добровольського, 2) для участі у розгляді
справи по суті.
відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та
докази. у випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про
причини неявки інакше справа буде розглянута у його відсутність.
Суддя Хаустова Т. А.

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 09.04.2011р. з усіма наступними змінами та доповненнями:
1. викласти ст. 10 Правил в наступній редакції:
«10. Порядок укладення, зміни і розірвання договору
10.1. Правила розроблені на невизначений строк та набирають чинності з моменту їх розміщення на офіційному сайті банку www.my.ukrsibbank.com та/або
на інформаційних дошках у відділеннях банку. крім того, дані Правила опубліковуються в газеті «голос України» або іншому офіційному виданні України.
10.2. Правила можуть бути скасовані або до них банком можуть бути внесені
зміни, про що банк повідомляє шляхом розміщення змін до Правил або Правил
в новій редакції в газеті «голос України» чи іншому офіційному друкованому виданні або на сайті www.my.ukrsibbank.com, або на інформаційних дошках у відділеннях банку, або у виписках з рахунку. У повідомленні про зміни до Правил
або про викладення Правил у новій редакції зазначаються дата публікації змін
до Правил та дата початку дії змін до Правил.
зміни до Правил набирають чинності:
а) з дати початку дії змін до Правил, вказаної у повідомленні, якщо такі зміни
не погіршують умови обслуговування клієнта (зокрема, зміни до Правил не призводять до додаткових витрат клієнта, не збільшують його відповідальності,
спрямовані на захист його прав або інтересів, підвищення безпеки здійснення
операцій або передачі інформації за договором) та/або якщо зміни до Правил
передбачають надання нової послуги/сервісу та клієнт бажає отримати таку послугу/сервіс, та/або якщо такі зміни зумовлені вимогами законодавства України;
б) з дати початку дії змін до Правил, але не раніше, ніж через 14 (чотирнадцять) календарних днів з дати публікації змін до Правил, вказаної у повідомленні, – у всіх інших випадках.
Укладаючи договір, клієнт погоджується з порядком зміни умов цих Правил
та/або договору, який викладено у цьому пункті, а також підтверджує, що зміни,
внесені до Правил відповідно до цього пункту, не потребують укладення Сторонами окремої додаткової угоди та стають невід’ємною частиною договору
після набрання ними чинності.
У разі незгоди зі змінами до Правил клієнт зобов’язаний письмово повідомити про це банк, для вирішення питання про розірвання договору. Проведення
операцій згідно з договором, після вступу в силу змін до Правил, підтверджує
згоду клієнта зі змінами до Правил.
У випадку скасування Правил, вони продовжують регулювати відносини між
банком та клієнтами, з якими було укладено договір, і діють для кожного з них
у останній редакції, що була чинна перед скасуванням, до повного виконання
всіх зобов’язань за договором між банком та клієнтом.
10.3. рахунок(-и) закривається(-ються) на підставі заяви клієнта та/або у разі
незгоди клієнта із запропонованими банком змінами до договору. всі наявні
залишки грошових коштів перераховуються на рахунок в іншому банку, вказаному клієнтом або на відповідний внутрішньобанківський рахунок і можуть бути
отримані клієнтом за його першою вимогою з урахуванням вимог законодавства.
на наступний робочий день після перерахування коштів відповідно до умов
даного пункту, банк закриває всі рахунки, що були відкриті клієнту в межах договору, а договір вважається розірваним за умови повного погашення заборгованості клієнта перед банком та відсутності залишку коштів на рахунках.
10.4. договір може бути розірвано за ініціативою банку у наступних випадках:
- у випадку відсутності руху та/або залишку коштів на рахунку(-ах) клієнта
протягом 6 (шести) місяців, та/або
- у випадках, передбачених законодавством України та/або договором, або у
разі порушення клієнтом умов договору, та/або
- у випадку, якщо клієнт веде ризикову діяльність, зокрема, але не обмежуючись проводить операції, проведення яких через банк, на думку банку, призводить або може призвести до порушення норм законодавства України та/або
стандартів групи BNP Paribas та/або інших політик або стандартів, яких дотримується банк у своїй діяльності, в тому числі, але не обмежуючись політики ембарго (які запровадженні, включаючи, але не обмежуючись Україною або
францією, або Європейським Союзом, або Сполученими Штатами Америки),
та/або обмеження, які випливають з державних (які запровадженні, включаючи,

Троїцький районний суд Луганської області викликає як відповідачів
у судове засідання:
— дубініна Андрія Петровича по справі № 433/1146/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства «Акцент Банк» до дубініна Андрія
Петровича про стягнення заборгованості на 25.08.2016 року на 14-10
год.;
— Борзова віталія Михайловича по справі № 433/1204/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства кБ «ПриватБанк» до Борзова віталія Михайловича про стягнення заборгованості на 25.08.2016
року на 14-40 год.
у разі неявки, суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі
ст. 169 ЦПк україни.
Суддя Крівоклякіна Н.В.

краматорський міський суд донецької області (84000,
донецька область, м. краматорськ, вул. Маяковського,
21) розглядає цивільну справу за позовною заявою ПАТ
кБ «ПриватБанк» до васильєва володимира васильовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
На судове засідання по справі, яке призначено на 31
серпня 2016 року на 14:00 годину (каб. № 26), викликається відповідач васильєв володимир васильович,
28.09.1980 року народження, уродженець м. Макіївки
донецької області, останнє місце мешкання: донецька
область, м. Макіївка, кв-л «Хімік», б. 25, кв.45. відповідачу пропонується надати до вищевказаної дати письмові заперечення щодо позову та посилання на докази,
якими він обґрунтовує. у випадку неприбуття, відповідач
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутність.

краматорський міський суд донецької області (84000,
донецька область, м. краматорськ, вул. Маяковського,
21) розглядає цивільну справу за позовною заявою ПАТ
кБ «ПриватБанк» до Хрипунова володимира Павловича
про стягнення заборгованості за кредитним договором.
На судове засідання по справі, яке призначено на 31
серпня 2016 року, на 13:30 годину (каб. № 26), викликається відповідач Хрипунов володимир Павлович,
21.02.1957 року народження, уродженець м. Макіївки
донецької області, останнє місце мешкання: донецька
область, м. Макіївка, м-н Зелений, б.23-А, кв.47. відповідачу пропонується надати до вищевказаної дати письмові заперечення щодо позову та посилання на докази,
якими він обґрунтовує. у випадку неприбуття, відповідач
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Лутай A.M.

Суддя Лутай A.M.

в провадженні Ірпінського міського суду київської області перебуває цивільна
справа № 367/2827/16-ц за позовом першого заступника прокурора київської області
в інтересах держави в особі кабінету Міністрів україни до Наришкіної Тетяни володимирівни, треті особи: Міністерство екології та природних ресурсів україни, Національний природний парк «Голосіївський» про витребування земельної ділянки з
чужого незаконного володіння. Суд викликає на 12.09.2016 р. на 11:00 год. Наришкіну
Тетяну володимирівну як відповідача. явка обов’язкова.
в провадженні Ірпінського міського суду київської області перебуває цивільна
справа № 367/4131/16-ц за позовом першого заступника прокурора київської області
в інтересах держави в особі кабінету Міністрів україни до Білоруської Тетяни Федорівни, треті особи: Міністерство екології та природних ресурсів україни, національний
природний парк «Голосіївський» про витребування земельної ділянки з чужого незаконного майна. Суд викликає на 12.09.2016 р. на 10:00 год. Білоруську Тетяну Федорівну як відповідача. явка обов’язкова.
в провадженні Ірпінського міського суду київської області перебуває цивільна
справа № 367/4137/16-ц за позовом першого заступника прокурора київської області
в інтересах держави в особі кабінету Міністрів україни до Білоруської Тетяни Федорівни, треті особи: Міністерство екології та природних ресурсів україни, національний
природний парк «Голосіївський» про витребування земельної ділянки з чужого незаконного майна. Суд викликає на 12.09.2016 р. на 10:30 год. Білоруську Тетяну Федорівну як відповідача. явка обов’язкова.
Суддя С. І. Оладько

але не обмежуючись Україною або францією, або Європейським Союзом, або
Сполученими Штатами Америки) та міжнародних санкцій, в тому числі щодо
протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та/або
- у випадку, якщо клієнт веде ризикову діяльність, зокрема, але не обмежуючись співпрацює та/або має у своїй структурі та/або іншим чином пов’язаний з
особами, співпраця та/або будь-який зв'язок з якими, на думку банку, призводить або може призвести до порушення норм законодавства України та/або
стандартів групи BNP Paribas та/або інших політик або стандартів, яких дотримується банк у своїй діяльності, в тому числі, але не обмежуючись політики ембарго (які запровадженні, включаючи, але не обмежуючись Україною, або
францією, або Європейським Союзом, або Сполученими Штатами Америки),
та/або обмеження, які випливають з державних (які запровадженні, включаючи,
але не обмежуючись Україною або францією, або Європейським Союзом, або
Сполученими Штатами Америки) та міжнародних санкцій, в тому числі щодо
протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та/або
- у випадку наявності чи можливості настання будь-якої події, результату або
обставини відносно клієнта чи здійснюваних клієнтом операцій, що, на думку
банку, має або може мати негативний вплив для банку та/або групи BNP Paribas,
в тому числі, але не обмежуючись призводить або може призвести до матеріальних збитків та/або негативно впливати на репутацію банку та/або групи BNP
Paribas та/або призводить або може призвести до будь-яких інших негативних
наслідків для банку та/або групи BNP Paribas, та/або у випадку втрати банком
комерційного інтересу щодо подальшої співпраці з клієнтом, та/або
- у випадку технічної неможливості обслуговування клієнта в подальшому.
зобов’язання Сторін за договором припиняються, у повному обсязі, якщо
інше не витікає з умов договору, а рахунок(-ки) закриваються банком у дату
зазначену банком у повідомленні, яке направляється клієнту, але не раніше, ніж
через 14 (чотирнадцять) календарних днів з дати відправлення такого письмового повідомлення. У разі наявності непогашеної заборгованості перед банком,
банк може вимагати сплати такої заборгованості в порядку та на умовах, зазначених у повідомленні, а клієнт зобов’язаний погасити заборгованість перед
банком у порядку та на умовах, зазначених у повідомленні. в такому разі зобов’язання, щодо погашення заборгованості перед банком існують до повного
їх виконання клієнтом.
При цьому достатньою підставою для розірвання договору є відповідне посилання банку на цей пункт договору у повідомленні без надання додаткових
пояснень щодо обставин його розірвання.
Сторони домовились, що повідомлення може бути паперовим або електронним та направлятися поштовим зв’язком та/або кур’єром, та/або каналами системи дистанційного обслуговування, та/або в інший спосіб.
Сторони домовились, що паперове повідомлення може бути підписано факсиміле уповноваженої особи банку наступного зразку:

заступник голови Правління АТ «УкрСиббанк»
лежнін к.П.
Сторони дійшли згоди, що у разі застосування банком права, зазначеного в
цьому пункті, всі наявні залишки грошових коштів на рахунку(-ах) перераховуються на відповідний внутрішньобанківський рахунок і можуть бути отримані
клієнтом за його першою вимогою з урахуванням вимог законодавства України».
датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в офіційному друкованому виданні, а саме 19.08.2016 року.
датою початку дії змін до Правил 19.09.2016 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.

Першотравневий районний суд донецької області (87400, смт Мангуш,
вул. котанова, 102, Першотравневого району донецької області) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ кБ «ПривАТ БАНк» до осетрова
олексія Миколайовича про стягнення заборгованості.
відповідач осетров олексій Миколайович, зареєстрований за адресою:
смт Мангуш, пров. Магістральний, б. 4, Першотравневий район, донецька
область, викликається на 29 серпня 2016 року на 15-00 годину до Першотравневого районного суду для участі у розгляді справи по суті.
осетрову олексію Миколайовичу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази до 29 серпня 2016 року. у випадку неприбуття відповідача він повинен повідомити суд про причини неявки. Інакше
справа буде розглянута у його відсутність за наявними матеріалами.
Суддя Скудін B.Є., кабінет №5

краматорський міський суд донецької області (84000,
донецька область, м. краматорськ, вул. Маяковського,
21) розглядає цивільну справу за позовною заявою ПАТ
кБ «ПриватБанк» до Мілентієвої Юлії Миколаївни про
стягнення заборгованості за кредитним договором.
На судове засідання по справі, яке призначено на 31
серпня 2016 року на 11:00 годину (каб. № 26), викликається відповідач Мілентієва Юлія Миколаївна, 15.08.1980
року народження, уродженка м. Макіївки донецької області, останнє місце мешкання: донецька область, м. Макіївка, вул. Черкаська, б.10/1, кв.6. відповідачу
пропонується надати до вищевказаної дати письмові заперечення щодо позову та посилання на докази, якими
він обґрунтовує. у випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута у його відсутність.

Артемівський міськрайонний суд донецької області (84500, донецька область,
м. Бахмут, вул. Миру, буд. 5) розглядає цивільну
справу
№
219/6486/16-ц;
2/219/3234/2016 за позовною заявою ПуБЛІЧНоГо АкЦІоНЕрНоГо ТовАриСТвА коМЕрЦІйНоГо БАНку «ПривАТБАНк» до
дехтяр Лідії вікторівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
відповідач по справі дехтяр Лідія вікторівна (останнє відоме суду місце реєстрації
за адресою: донецька область, м. Часів яр,
василя олійника, буд. 11, кв. 5) викликається 29 серпня 2016 року на 08 годину 30
хвилин до суду, каб. 301, для участі в розгляді справи по суті.
відповідачу пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. у випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причину неявки, інакше
справа буде розглянута за його відсутності.
Суддя Конопленко О.С.

краматорський міський суд донецької області
(84000, донецька область, м. краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну справу за позовною
заявою ПАТ кБ «ПриватБанк» до Чумакова віталія вікторовича про стягнення заборгованості за кредитним
договором.
На судове засідання по справі, яке призначено на 30
серпня 2016 року на 08:30 годину (каб. № 26), викликається відповідач Чумаков віталій вікторович,
14.05.1971 року народження, уродженець м. Макіївки
донецької області, останнє місце мешкання: донецька
область, м. Макіївка, 8-й квартал, б.2, кв.45. відповідачу пропонується надати до вищевказаної дати письмові заперечення щодо позову та посилання на докази,
якими він обґрунтовує. у випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута у його відсутність.
Суддя Лутай А.М.
Суддя Лутай A.M.

Артемівський міськрайонний суд донецької області (84500, донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, буд. 5) розглядає цивільну
справу № 219/4960/16-ц; 2/219/2648/2016 за
позовною заявою ПуБЛІЧНоГо АкЦІоНЕрНоГо ТовАриСТвА коМЕрЦІйНоГо БАНку
«ПривАТБАНк» до Шутова Едуарда Анатолійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
відповідач по справі Шутов Едуард Анатолійович (останнє відоме суду місце реєстрації
за адресою: донецька область, м. Юнокомунарівськ, вул. Малигіна, буд. 28) викликається 29 серпня 2016 року на 08 годину 50
хвилин до суду, каб. 301, для участі в розгляді справи по суті.
відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. у випадку
неприбуття відповідач повинен повідомити
суд про причину неявки, інакше справа буде
розглянута за його відсутності.

Артемівський міськрайонний суд донецької області (84500, донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, буд. 5) розглядає цивільну
справу № 219/5259/16-ц; 2/219/2786/2016 за
позовною заявою ПуБЛІЧНоГо АкЦІоНЕрНоГо ТовАриСТвА коМЕрЦІйНоГо БАНку
«ПривАТБАНк» до Савелової Ірини Іванівни
про стягнення заборгованості за кредитним
договором.
відповідач по справі Савелова Ірина Іванівна (останнє відоме суду місце реєстрації
за адресою: донецька область, м. Жданівка,
кв. квартал 1, буд. 7, кв. 33) викликається 29
серпня 2016 року на 08 годину 40 хвилин до
суду, каб. 301, для участі в розгляді справи
по суті.
відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. у випадку
неприбуття відповідач повинен повідомити
суд про причину неявки, інакше справа буде
розглянута за його відсутності.

Суддя Конопленко О.С.

Суддя Конопленко О.С.

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

19 серпня 2016 року, п’ятниця, № 156
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оголошення
Ковпаківський районний суд м. Суми викликає
відповідача по цивільній справі за позовом КП
«Міськводоканал» СМР до Луганського Дмитра Володимировича про стягнення заборгованості за комунальні
послуги
з
водопостачання
та
водовідведення в судове засідання, яке відбудеться
о 09-00 годині 26 вересня 2016 року за адресою:
м. Суми, вул. Першотравнева, 12, каб. № 21.
У разі неявки відповідача Луганського Д.В. у судове засідання, суд вирішить справу на підставі наявних в ній доказів.
Суддя Г. Ю. Корольова
Оріхівським районним судом Запорізької області
розглядається цивільна справа за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» до Спиридоненка Володимира Костянтиновича про стягнення заборгованості за кредитним договором. Справа призначена слуханням на
09 годину 00 хвилин 20 вересня 2016 року за адресою: 70500, Запорізька обл., м. Оріхів, вул. Першотравнева, 23. У разі неявки відповідача справа буде
розглянута у його відсутність.
Суддя Щербань Л. С.
Осипенко Михайло Васильович викликається в
судове засідання до Пологівського районного суду
Запорізької області як відповідач по цивільній справі
№324/599/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Осипенка Михайла Васильовича про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 16.09.2016 року об 11 год.30 хв. в приміщенні
суду за адресою: вул. Єдності, 28, м. Пологи Запорізької області.
Суддя Іванченко М.В.

Дзержинський міський суд Донецької області (вул.
Дружби, 4, м. Торецьк, Донецька область, 85200) розглядає
цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Головащенка Сергія Володимировича про стягнення заборгованості.
Відповідач у справі Головащенко Сергій Володимирович
зареєстрований за адресою: вул. Кірова, буд. 36 а, кв. 38,
м. Донецьк, викликається до Дзержинського міського суду
Донецької області на 13.10.2016 року о 14-00 год. для участі
у розгляді справи по суті. Відповідачам пропонується надати
свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про причину неявки, в іншому разі справу буде розглянуто за його
Суддя Бабенко С. С.
відсутності.

суті (справа №234/7893/16-ц);
Щербини Анжеліки Олегівни про стягнення заборгованості
за кредитним договором. Відповідач, місце проживання якої
невідомо, викликається на 26.09.2016 року о 09-30 год. до
суду, каб. №3, для участі у розгляді справи по суті (справа
№ 234/8337/16-ц);
Сидоренка В’ячеслава Івановича про стягнення заборгованості за кредитним договором. Відповідач, місце проживання
якого невідомо, викликається на 26.09.2016 року о 10-00 год.

Зіновенко Людмили Георгіївни про стягнення заборгованості за кредитним договором. Відповідач, місце проживання
якої невідомо, викликається на 26.09.2016 року об 11-00 год.
до суду, каб. №3, для участі у розгляді справи по суті (справа
№ 234/7938/16-ц).
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття, відповідачі повинні
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розСуддя Літовка В. В.
глянута за їх відсутності.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької обл. повідомляє, що цивільна справа № 2/243/2969/2016 за позовом Кістєньової Віри Петрівни до Кістєньової Анни Вікторівни,
Кістєньова Станіслава Олексійовича про визнання осіб такими, що втратили право користування житловим приміщенням призначена до розгляду на 25.08.2016 р. о 08-00
год. за адресою суду: м. Слов’янськ Донецької обл., вул. Добровольського, 2 (2 поверх).
Явка відповідача Кістєньової Анни Петрівни, 18.01.1978
р.н., прож.: м. Слов’янськ, провул. Павленко, б.20 є обов’язковою.
Явка відповідача Кістєньова Станіслава Олексійовича,
16.10.1994 р.н., прож.: м. Слов’янськ, провул. Павленко, б.
20, є обов’язковою. При собі мати паспорт.

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається цивільна справа № 236/2000/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк»
до Волкової Тетяни Олександрівни про стягнення заборгованості за кредитним договором в розмірі 89894,13 гривень.
Відповідач Волкова Тетяна Олександрівна викликається до каб. № 27 суду на 25 серпня 2016 року на 10 годину 00 хвилин для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідача справа
буде розглянута у його відсутності за наявними доказами.
Суддя Шавиріна Л. П.
Яланський Валерій Григорович викликається в судове засідання до Пологівського районного суду Запорізької області як відповідач по цивільній справі
№324/945/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Яланського Валерія Григоровича про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 16.09.2016 року о 10 год. 30 хв. в приміщенні
суду за адресою: вул. Єдності, 28, м. Пологи Запорізької області.
Суддя Іванченко М.В.

Суддя Руденко Л. М.
Тульчинський районний суд (вул. Перемоги, 16,
Паршин Роман Анатолійович викликається в сум. Тульчин Вінницької області) викликає Назарука дове засідання до Пологівського районного суду ЗаСергія Валерійовича, зареєстрованого за адресою:
с. Суворовське, вул. Пушкіна, 8, Вінницької області, порізької області як відповідач по цивільній справі
як відповідача по цивільній справі №148/1306/16-ц №324/995/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
за позовом ПАТ «Приватбанк» до Назарука Сергія Паршина Романа Анатолійовича про стягнення заВалерійовича про стягнення заборгованості.
Судовий розгляд справи призначено на 09 год. 00 боргованості за кредитним договором, яке відбудеться 16.09.2016 року об 11 год. 00 хв. в
хв. 23.09.2016 р. за вищевказаною адресою.
В разі неявки відповідача, справу може бути роз- приміщенні суду за адресою: вул. Єдності, 28, м. Поглянуто у його відсутність на підставі наявних у
логи Запорізької області.
справі доказів.
Суддя С. В. Ковганич
Суддя Іванченко М.В.
Личаківський районний суд м. Львова викликає ГорпиЛичаківський районний суд м. Львова викликає НаОрлова Ірина Михайлівна викликається в судове
Марію Миколаївну (останнє відоме місце прожи- нича Сергія Володимировича (останнє відоме місце прозасідання до Пологівського районного суду Запо- уменко
вання: м. Львів-Винники, вул. Кільцева, 2-а/37), як живання: м. Львів, вул. Бринського, 4/4), як відповідача у
різької області як відповідач по цивільній справі відповідача у судове засідання по цивільній справі судове засідання по цивільній справі № 2/463/1331/2016
№324/587/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до № 2/463/519/2016 (463/5509/15-ц) за позовом Публіч- (463/2367/16-ц) за позовом Публічного акціонерного тоного акціонерного товариства «Акцент-Банк» до На- вариства «Приват Банк» до Горпинича Сергія ВолодимироОрлової Ірини Михайлівни про стягнення заборгова- уменко Марії Миколаївни про стягнення заборгованості вича про стягнення заборгованості за кредитним
ності за кредитним договором, яке відбудеться за кредитним договором, що відбудеться 26 серпня 2016 договором, що відбудеться 21 вересня 2016 р. о 14 год. 30
р. о 14 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул.
16.09.2016 року о 14 год. 30 хв. в приміщенні суду м. Львів, вул. Б.Лепкого, 16, зал судових засідань №10. Б. Лепкого, 16, зал судових засідань №10.
В разі неявки відповідача у вказане судове засідання,
В разі неявки відповідача у вказане судове засідання,
за адресою: вул. Єдності, 28, м. Пологи Запорізької
суд розглядатиме справу без його участі на підставі ст. суд розглядатиме справу без його участі на підставі ст. 169
області.
ЦПК України.
169 ЦПК України.
Суддя Іванченко М.В.
Суддя Гирич С.В.
Суддя Гирич С.В.
Личаківський районний суд м. Львова викликає МуравСлов’янський міськрайонний суд у Донецькій області
Рубіжанський міський суд Луганської області виклиТроїцький районний суд Луганської області виську Валентину Андріївну (останнє відоме місце прожи- кликає як відповідача у судове засідання Салій Во- (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля- кає як відповідача Шепотько Ларису Володимирівну, по
вання: м. Львів, вул. Польова, 29-А/71), як відповідача у лодимира Федоровича по справі № 433/1213/16-ц за дає цивільну справу про стягнення заборгованості за по- цивільній справі № 425/1845/16-ц; 2/425/495/16 за позосудове засідання по цивільній справі № 2/463/1362/2016
зовом ПАТ«Укрсоцбанк» до:
вом ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі
(463/2397/16-ц) за позовом Публічного акціонерного то- позовом Звездіна Валерія Миколайовича до Салій
Відповідач Савченко Наталія Євгенівна, останнє місце філії — Луганського обласного управління AT «Ощадвариства «Приват Банк» до Муравської Валентини Андрі- Володимира Федоровича про стягнення заборгова- реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Горлівка, банк» до Шепотько Лариси Володимирівни про стягївни про стягнення заборгованості за кредитним ності за договором позики.
вул. Велікан, буд. 25, кв. 38, викликається 27 вересня нення заборгованості, у судове засідання, яке
договором, що відбудеться 21 вересня 2016 р. о 15 год. 00
Засідання відбудеться 23 серпня 2016 року о 12 2016 року о 15 год. 00 хв. до суду для участі у розгляді відбудеться 02 вересня 2016 року о 08 год. 10 хв. в прихв. у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. год. 00 хв., за адресою: Луганська область, смт Тро- справи по суті.
міщенні Рубіжанського міського суду.
Б.Лепкого, 16, зал судових засідань №10.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
У разі неявки відповідачів у судове засідання, суд розїцьке, вул. 1-го Травня, 5 а.
В разі неявки відповідача у вказане судове засідання,
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач глядатиме справу без Вашої участі згідно ст. 169 ЦПК
У
разі
неявки,
суд
розглядатиме
справу
без
Вашої
суд розглядатиме справу без його участі на підставі ст. 169
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше України. Адреса суду: Луганська область, м. Рубіжне,
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
ЦПК України.
справа буде розглянута у його відсутності.
вул. Миру, 34.
Суддя Гирич С.В.
Суддя Крівоклякіна Н.В.
Суддя Кузнецов Р. В.
Суддя О. Л. Овчаренко
Козелецький районний суд Чернігівської області
До уваги Яценюка Арсенія Петровича
Сколівський районний суд Львівської області виМелітопольський міськрайонний суд Запорізької
викликає відповідача Бєлоусенко Віру Іванівну, 26
Печерський районний суд м. Києва викликає Вас кликає Якуц Олега Володимировича, в судове засі- області повідомляє Кузнєцова Сергія Анатолійовича,
травня 1957 року народження, останнім відомим як відповідача в судове засідання у цивільній справі дання як відповідача у цивільній справі за позовом 23.03.1977 р.н., який зареєстрований за адресою: м.
Мартинюк Віри Юріївни до Якуца Олега Володими- Мелітополь, Запорізької області, вул. Р. Люксеммісцем проживання якої є: с. Виповзів, вул. Шкільна,
б. 71 Козелецького району Чернігівської області, в за позовом Григоришина Костянтина Івановича до ровича, з участю третьої особи служби у справах бург, 15/59, про те, що 09 вересня 2016 року о 10судове засідання на 09.00 годину 26 серпня 2016 Яценюка Арсенія Петровича, Кабінету Міністрів Ук- дітей Сколівської районної державної адміністрації 00 год. в приміщенні суду за адресою: м.
Мелітополь, вул. Шмідта, 11 буде проводитись підроку (17000, смт Козелець, вул. Свято-Преображен- раїни про захист честі, гідності, ділової репутації та про надання дозволу на виїзд дитини за кордон.
Судове засідання відбудеться об 11 год. 00 хв. готовче судове засідання по кримінальному провадська, 7 Чернігівської області) у справі за позовом То- спростування недостовірної інформації, яке призна- 25.08.2016 р. у приміщенні суду за адресою: м. женню відносно Кузнєцова Сергія Анатолійовича за
вариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова чено на 13 жовтня 2016 року о 14 год. 00 хв. та від- Сколе, вул. Д. Галицького, 8 Львівської області.
ст. 258-3 ч. 1 КК України.
компанія «Європейська агенція з повернення боргів»
У випадку неявки відповідача Якуц Олега ВолодиЗ опублікуванням оголошення про виклик обвим. Києва до Бєлоусенко Віри Іванівни про стягнення будеться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42-а, мировича справу буде розглянуто у його відсутності нувачений по справі Кузнєцов С.А. вважається повікаб.
36.
заборгованості за кредитним договором.
на підставі наявних у справі доказів
домленим.
Суддя Соловей В.В.
Суддя Х. А. Гладун
Суддя Ясінський Ю. Є.
Суддя Міщенко Т.М.
В провадженні Коростишівського районного суду ЖитоГребінківський районний суд Полтавської області
Ковельський міськрайонний суд Волинської обКовельський міськрайонний суд Волинської обмирської області перебуває цивільна справа № 280/599/16-ц викликає Баранову Наталію Олексіївну, 04.07.1977
за позовом Чмут П.А. до Лейченка Л.В. про визнання особи р. н., як відповідача (останнє відоме місце прожи- ласті викликає Зубка Руслана Вікторовича як від- ласті викликає Зубка Руслана Вікторовича як відтакою, що втратила право на користування житловим при- вання: вул. Леніна, 22, с. Кулаженці Гребінківського
міщенням.
району Полтавської області) у справі за позовм ПАТ повідача на 30.08.16 р. о 10 год. 30 хв. для участі повідача на 30.08.16 р. о 10 год. 00 хв. для участі
Судовий розгляд справи відкладено на 08 вересня 2016
«Альфа-Банк» про стягнення заборгованості. Судове
року на 10 год. 00 хв. в Коростишівському районному суді
у попередньому судовому засіданні у цивільній в попередньому судовому засіданні у цивільній
за адресою: м. Коростишів, вул. К. Маркса 52, суддя Пасіч- засідання відбудеться 07 вересня 2016 року о 13 год.
30 хв. у приміщенні суду за адресою: Полтавська об- справі за позовом Чуйкевич Наталії Володими- справі за позовом Чуйкевич Наталії Володиминий Т.З., тел. 5-09-70.
В судове засідання викликається відповідач Лейченко ласть, м. Гребінка, вул. Ярослава Мудрого, 4. Явка
Леонід Володимирович, останнє відоме місце проживання до суду є обов’язковою. У разі неявки справу буде рівни до Зубка Руслана Вікторовича про розір- рівни до Зубка Руслана Вікторовича про стягнення
та реєстрації: м. Коростишів, вул. І.Франка 4, кв.11. Явка від- розглянуто за вашої відсутності. Відповідач зоповідача до суду є обов’язковою. В разі неявки справа буде бов’язаний повідомити суд про причини неявки у су- вання шлюбу.
аліментів.
розглянута у його відсутність за наявними доказами.
дове засідання.
Суддя Т. З. Пасічний
Суддя Я. В. Татіщева
Суддя І. М. Логвинюк
Суддя І.М. Логвинюк
Токмацький районний суд Запорізької області викликає в судове засідання Щербакова АнаХмельницький міськрайонний суд поОхтирський міськрайонний суд СумПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
відомляє про те, що цивільна справа
Підозрюваному Громову Володимиру ської області повідомляє, що слухання толія Валерійовича, як відповідача в цивільній справі №328/2546/16-ц за позовом публічного ак№ 686/19398/14-ц за позовом Мельника Володимировичу, 05.04.1963 р. н., заре- справи за позовом Публічного акціонер- ціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» в особі представника позивача Сафір
І.M. до Горелік (Терехової) В.М., Савчука єстрованому за адресою: Луганська об- ного товариства Комерційний Банк Федора Олеговича до Щербакова Анатолія Валерійовича про стягнення заборгованості за креО.І. про визнання недійсним договору ласть, Марківський район, смт Марківка, «ПриватБанк» до Шагіняна Артура Гару- дитним договором. Судове засідання відбудеться 23 серпня 2016 року о 09.30 годині в примівул. Першотравнева, 24 В, відповідно до
купівлі-продажу відбудеться 20. 09.2016 вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необ- шевича про стягнення заборгованості щенні Токмацького районного суду Запорізької області, за адресою: Запорізька область,
Суддя Андрущенко О. Ю.
м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28.
року о 14 год. 10 хв., в приміщенні суду хідно з’явитися 23.08.2016 р. о 10 год. до
відбудеться 25 серпня 2016 року о 08
Оголошення
за адресою: м. Хмельницький, вул. Ге- слідчого відділу Управління СБ України в
год. 30 хв. в приміщенні суду за адрепро проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу майна АТ «Дельта Банк»
роїв Майдану, 54, к. 310.
Луганській області за адресою: Лугансою: м. Охтирка, Сумської області, вул.
на електронному торговельному майданчику Товарної біржі «ІННЕКС»
Явка відповідача Горелік (Терехової) ська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т
Номер лоту:
№ № 214436-214444
Валентини Михайлівни в судове засі- Космонавтів, 18, до слідчого СВ Управ- Незалежності, 5. В судове засідання виКоротка назва лоту:
нерухомість (нежитлова, земельні ділянки)
ління СБ України в Луганській області кликається відповідач Шагінян Артур Гадання обов’язкова.
Місце проведення аукціону
https://market.comminnex.com
Жеребко А.А., для відкриття та надання рушевич 04.07.1966 року народження. У
Дата проведення аукціону:
23 вересня 2016 року
В разі неявки відповідача справа буде доступу до матеріалів кримінального
Час проведення аукціону:
з 10 год.00 хв. до 12 год. 00 хв.
розглянута на підставі наявних у ній ма- провадження, а також проведення інших разі неявки відповідача справу буде розДетальна інформація по лоту :
теріалів.
процесуальних дій у кримінальному про- глянуто без його участі. Головуючий по
(параметри,забезпечення,
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta
початкова ціна, правила участі в аукціоні):
Суддя Продан Б. Г. вадженні №22014000000000268.
справі — суддя Олійник О.В.
до суду, каб. №3, для участі у розгляді справи по суті (справа
Краматорський міський суд Донецької області (84000,
Гуляйпільський районний суд Запорізької області
Рубіжанський міський суд Луганської обл. викли№ 234/8335/16-ц);
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільні
викликає
у
судове
засідання,
яке
відбудеться
10
Огуреєвої Надії Никонівни про стягнення заборгованості за
кає Баланчук Катерину Валеріївну у справі
справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до:
кредитним договором. Відповідач, місце проживання якої не- жовтня 2016 року о 14.00 годині в приміщенні ГуПанасенка Руслана Михайловича про стягнення заборго№ 425/1693/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
відомо, викликається на 26.09.2016 року о 10-30 год. до суду,
ваності за кредитним договором. Відповідач, місце прожикаб. №3, для участі у розгляді справи по суті (справа ляйпільського районного суду Запорізької області
вання якого невідомо, викликається на 26.09.2016 року о
№ 234/10115/16-ц);
09-00 год. до суду, каб. №3, для участі у розгляді справи по
за адресою: Запорізька область, м. Гуляйполе, про стягнення заборгованості у судове засідання,

вул.Велика, 31, Семенюта Віктора Петровича: Запорізька обл., м. Гуляйполе, вул. Гагаріна, буд. 5, як
відповідача по цивільній справі № 315/608/16-ц за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Семенюта Віктора
Петровича про стягнення заборгованості.
Суддя Ярош С.О.

яке відбудеться 29.08.2016 року о 08:20. У разі неявки відповідача в судове засідання суд розглядатиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК
України.

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

Суддя Овчаренко О.Л.
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Фото автора

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ
Ольга БУЛКОВСЬКА,
«Урядовий кур’єр»
іж українським селом
Адамчуки
і
польським Збереже — тільки річка Західний Буг. Перехід між населеними
пунктами зазвичай відкривається лише раз на рік —
у серпні, під час днів добросусідства. Через понтонний міст жителі прикордоння можуть відвідати
сусідів з-за Бугу, погуляти
на ярмарку та взяти
участь в урочистостях.
Цього року з 11 до 15 серпня за традицією запрацював тимчасовий перехід і
почалися святкування. У
межах днів добросусідства
відбулися міжнародна конференція, форум підприємців, рибальські змагання, запливи на каяках. Окрім того, для гостей свята
організували культурнорекреаційний фестиваль
та Надбужанський ярмарок.
На урочистості запросили і високоповажних гостей: народних депутатів,
керівництво Волинської
облдержадміністрації та
Волинської обласної ради,
очільників Шацького району та інших. З боку Польщі у святкуванні взяли
участь керівники Влодавського повіту та Люблінського воєводства. Для ор-

М

ПОГОда на заВтРа

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 20 СЕРПНЯ
ганізаторів дійства це не
просто спосіб розважитися
та поспілкуватися з колегами з-за Бугу, а й привернути увагу можновладців усіх рівнів до проблеми розбудови переходу
«Адамчуки — Збереже»,
адже питання його функціонування на постійній
основі гостро стоїть уже
кілька років. За словами
заступника голови Волинської облдержадміністрації Олександра Степанцова, існує відповідна державна програма розбудо-

ви пунктів пропуску, втім,
чи потрапить до неї згаданий перехід, поки що невідомо. Голова Грабівської
сільської ради Василь Голядинець розповів, що питання відкриття пункту
пропуску постало ще багато років тому, бо він сприяв би розвитку туризму і
забезпечив би надходження у бюджет. «Тут недалеко озеро Біле, куди з’їжджаються люди і з європейських країн. Озеро за
площею доволі велике. Воно в літній період при-

ймає до ста тисяч людей.
Цей міст додав би багато
плюсів
для
розвитку
Шацького району та області загалом», — переконаний він.
Проект будівництва переходу існує давно, але питання стоїть не на рівні
району чи області, а в площині міжнародних відносин. А доки дипломати домовляються, волиняни щороку мають можливість
(звісно, за наявності візи)
на кілька днів відвідати сусідню європейську країну.

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

Нiч
+10 +15
+9 +14
+10 +15
+11 +16
+12 +17
+10 +15
+10 +15
+10 +15
+10 +15
+11 +16
+10 +15
+11 +16
+11 +16

День
+25 +30
+25 +30
+23 +28
+23 +28
+26 +31
+25 +30
+25 +30
+25 +30
+25 +30
+25 +30
+25 +30
+25 +30
+25 +30

Oбласть
Нiч
Черкаська
+12 +17
Кіровоградська +13 +18
Полтавська
+13 +18
Дніпропетровська +15 +20
Одеська
+16 +21
Миколаївська
+16 +21
Херсонська
+17 +22
Запорізька
+16 +21
Харківська
+14 +19
Донецька
+16 +21
Луганська
+13 +18
Крим
+15 +20
Київ
+13 +15

День
+25 +30
+27 +32
+26 +31
+29 +34
+28 +33
+29 +34
+31 +36
+31 +36
+29 +34
+31 +36
+30 +35
+29 +34
+26 +28

Фото Володимира КОВАЛЕНКА

Який же Спас без меду?
Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
СОЛОДКА ТРАДИЦІЯ. Недавній медовий ярмарок, який щороку в серпні
відбувається в Сумах з ініціативи департаменту агропромислового розвитку
Сумської ОДА, зібрав пасічників з різних
куточків краю. Були тут і досвідчені практики, і шанувальники-початківці, й ті, хто
лише планує зайнятися вуликами.
Серед перших — ветеран сумської
журналістики з Бурині Григорій Фастівець із дружиною Ганною. Вони привезли не тільки різні сорти меду — липовий,
гречаний, акацієвий, з різнотрав’я тощо,
а й супутні продукти бджільництва. Тож
біля ятки Фастівців було особливо багато
покупців.
Як розповів Григорій Федорович, любов до бджіл у нього ще з дитинства, ко-

Українці у серпні зазвичай качають
бджолиний нектар і запасаються ним
на зиму

ли разом із татом порався біля вуликів. З
часом почав господарювати сам. У помічниках нині насамперед дружина, тож
удвох і приїхали до Сум поярмаркувати й
поділитися плодами солодкого ремесла.
Загалом же на Сумщині традиції пасічництва успішно підтримують і продовжують. За словами заступника голови
Сумської ОДА Миколи Подопригори, за
підсумками минулого року область посіла одне із провідних місць, виробивши
7% усього українського меду.
Нині у краї налічується понад 121 тисяча бджолосімей, із яких 119 тисяч — у
приватному секторі.
І нинішній рік обіцяє хороший медозбір. Перші відкачування свідчать, що і
бджоли, і їхні господарі постаралися на
славу. Звісно, за «підтримки» всього
рослинного світу, який цвіте щедро і пахуче.

Під час розкопок завжди знаходимо
щось нове
Євген ЛОГАНОВ,
«Урядовий кур’єр»
АРХЕОЛОГІЯ. У Запоріжжі на острові Хортиця в балці
Генералка-2 завершено черговий етап археологічних
розкопок пам’ятки історії та
архітектури кам’яного культового комплексу ямкової
культури, аналогів якого, на
думку експертів, немає у світі. Схожі культові об’єкти було знайдено в Португалії та
країнах Азії, але без захоронень. Експедиція громадської організації «Нова археологічна школа» разом з

науковцями Національного
заповідника «Хортиця» розкопала багато артефактів.
Торік тут знайшли нижні
щелепи людини, цього року
— захоронення, на тисячу
років пізніше. Чоловік це чи
жінка, дослідники ще не визначилися. Це людина зростом 180—190 сантиметрів,
судячи за станом зубів, віком
30—40 років, похована животом донизу, прикрас не знайдено. На думку археологів,
на майданчику поряд проводили поминальні ритуали,
тризни. Тепер можна з упевненістю сказати, що цей

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

культовий комплекс одношаровий і складається з восьми
ровів, які зорієнтовані у всі
сторони світу й утворюють
своєрідне кільце. Він відрізняється від святилища-обсерваторії, відкритої з протилежного боку острова Хортиця раніше.
Тут копають з 2000 року і
щоразу знаходять щось нове. Комплекс має діаметр
шість-сім метрів, заповнений
керамікою, кістками та камінням. Понад чотири тисячі років тому наші предки прикрашали керамічні вироби відтиском шнурка, і ця техніка

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

нанесення орнаменту з’явилася одночасно від Уралу до
Великобританії та Португалії.
Племена з розвиненою
шнуровою культурою належали до індоєвропейської
групи.
За словами директора обласного центру охорони культурної спадщини та керівника громадської організації
«Нова археологічна школа»
Олега
Тубольцева,
цю
пам’ятку датують ІІІ тисячоліттям до нашої ери. Під час
розкопок знайдено унікальні
комплекси, керамічні вироби,
залишки кісток тварин.

Новоград-Волинський міськрайонний суд Житомирської області викликає у судове засідання, яке відбудеться 05 вересня 2016 року о
09.30 годині в приміщенні Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області за адресою: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. І. Франка, 31, Іванченка Романа Миколайовича: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка,
буд. 7, кв. 18 в якості відповідача по цивільній справі № 285/489/16-ц
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Іванченка Романа Миколайовича
про стягнення заборгованості.
Суддя Літвин О.О.
Благова Галина Іванівна, 25.06.1974 р.н., останнє відоме місце проживання якої: Донецька обл., м. Харцизьк, м-н Ювілейний, 2/24, викликається до Добропільського міськрайонного суду Донецької області як відповідачка по цивільній справі № 227/3101/16-ц за позовом
ПАТ Комерційний банк «ПриватБанк» до Благової Галини Іванівни про
стягнення заборгованості. Судове засідання відбудеться 22.08.2016
року о 14.00 год. у приміщенні суду за адресою: Донецька область, м.
Добропілля, вул. Банкова, 39А. У разі неявки відповідачки до суду
справу буде вирішено на підставі наявних у ній даних чи доказів.
Суддя Корнєєва В. В.

Запорізький районний суд Запорізької області викликає
Манчієва Суіна, 03.09.1955 р.н., як відповідача у цивільній
справі за позовом Манчієвої Світлани Анатоліївни про розірвання шлюбу. Судове засідання відбудеться 22.08.2016 р.
об 11.30 год. за адресою: м. Запоріжжя, вул. Істоміна,
буд. 37. Суддя Галянчук М.І. У разі неявки відповідача справа
розглядатиметься за наявними в ній матеріалами з постановленням заочного рішення.
Слов’янський міськрайонний суд Донецької обл. повідомляє, що цивільна справа № 2/243/3121/2016 за позовом Сулейман Марини Олександрівни до Огірі Христини Юріївни про визнання осіб такими, що втратили
право користування житловим приміщенням, призначена до розгляду на
22.08.2016 р. о 08.40 год. (запасна дата 30.08.2016 р. о 08.30 год.) за адресою суду: м. Слов’янськ Донецької обл., вул. Добровольського, 2 (2 поверх).
Явка відповідача Огірі Христини Юріївни, 22.03.1995 року народження,
зареєстрованої: м. Слов’янськ Донецької обл., вул. Свободи, 39, кв. 19 —
обов’язкова. При собі мати паспорт.
Суддя Л. М. Руденко
Повістка про виклик підозрюваного
Підозрюваному Тихонову Михайлу Геннадійовичу, 04.08.1967 р.н., який
проживає за адресою: м. Донецьк, вул. Купріна, 1, на підставі ст.ст. 133,
135, 136, КПК України вам необхідно з'явитися 22 серпня 2016 року до
каб. № 309 слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області,
до слідчого в ОВС Фесенка С.С. за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Георгіївська, буд. 77, для проведення слідчих (процесуальних)
дій за вашою участю, а також вручення вам необхідних процесуальних документів у кримінальному провадженні № 22016050000000133, за ч. 1 ст.
258-3 КК України.
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