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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:
«Як можуть почуватися 

споживачі газу, коли РАО 
«Газпром» відмовляється 

виконувати рішення 
арбітражу? Це ще 

одне підтвердження 
ненадійності 

«Газпрому».
Президент про стягнення з російського монополіста 
коштів за рішенням Стокгольмського арбітражу 

Гроші є.  
Потрібна якість

ІНФРАСТРУКТУРА. Прем’єр-міністр України Володимир 
Гройсман сьогодні здійснив перевірку дорожніх робіт на трасі М-12 
Стрий –– Тернопіль –– Кропивницький –– Знам’янка, частина якої 
–– в межах Тернопільської та Вінницької областей — входить до 
транспортного коридору Go Highway, що з’єднає порти Чорного 
моря та Балтики. Роботи розпочато на 12 об’єктах маршруту, зо-
крема на чотирьох ділянках траси М-12.

Учора глава уряду подолав 240 км. «Хочу подивитися, як від-
бувається будівництво та реконструкція дороги за проектом Go 
Highway. Торік ми спрямували на цей проект 800 мільйонів гри-
вень, цього року ––  4 мільярди. Наступного року проект буде за-
вершено, — сказав Володимир Гройсман. — Від західного кордону 
до Він ниці й ділянку від Вінниці до Умані буде зроблено до кінця ро-
ку. Хочу подивитися, хто що ремонтує, де є проблеми. Наголошую: 
фінансування забезпечене, тендери проведено, кошти передбаче-
но. Питання за підрядниками та якісним виконанням робіт».

Загалом Прем’єр перевіряє перебіг виконання дорожніх робіт у 
трьох областях: Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій. 

18 млн дол. 
становив профіцит платіжного  

балансу в січні — квітні 2018 року.  
Це в 21 раз нижче від торішнього 

аналогічного показника 
СИТУАЦІЯ. Ще раз про врегулювання  ввезення й правові засади 
експлуатації автомобілів з єврономерами

Як не придбати 
авто з історією 
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Ведення гібридної війни 
на території України ні в 
кого не викликає сумнівів. 
А гібридна війна потребує 
гібридної відповіді

СПЕЦОПЕРАЦІЯ

Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження 
переліку послуг, 
що становлять загальний 
економічний інтерес» 
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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2018 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 28 грн . . . . . . . . . . . . 50 грн

на 3 місяці . . . . . . . . . 84 грн . . . . . . . . . . 150 грн

на півроку . . . . . 168 грн . . . . . . . . . . 300 грн

Триває 
передплата 
«Урядового 

кур’єра» 
на 2018 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
зв’язку Укрпошти.
Також її можна 

оформити 
на сайтах: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

УДППЗ
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua
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оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

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

Повідомлення-повістка про виклик до суду
Повідомляю, що розгляд апеляційної скарги про-

курора, який брав участь у розгляді провадження в 
суді першої інстанції Гунька В.М. на ухвалу Вінниць-
кого міського суду Вінницької області від 01.03.2018 
року, якою обвинувальний акт по обвинуваченню 
Стоцького О. А. за ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК Укра-
їни відкладено на 11 червня 2018 року о 12.00 год. 
у приміщенні Апеляційного суду Вінницької області  
(1 поверх, зал №1).

У судове засідання викликаються прокурор Гунь-
ко В. М., обвинувачений Стоцький О. А. та захисник 
Яворський В. В.

Суддя Спринчук В. В.

Судове засідання по кримінальному провадженню 
відносно Іваненка Андрія Олеговича, який обвинува-
чується у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК 
України, відбудеться о 09 годині 30 хвилин 11 червня 
2018 року в приміщенні Бердянського міськрайонно-
го суду Запорізької області за адресою: Запорізька 
область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, зал 208.

До суду як обвинувачений на 11 червня 2018 ро-
ку о 09 годині 30 хвилин викликається Іваненко Ан-
дрій Олегович.

Суддя Троценко Т. А.

Кремінський районний суд Луганської облас-
ті, що розташований за адресою: Луганська об-
ласть, м. Кремінна, вул. Тітова, 5, викликає Назарен-
ко Юлію Іванівну та Рябініна Валентина Івановича 
як обвинувачених у судове засідання по криміналь-
ному провадженню № 414/1899/15-к, провадження  
№ 1-кп/414/7/2018 стосовно Назаренко Юлії Іванівни 
та Рябініна Валентина Івановича, обвинувачених за  
ч. 2. ст. 110 КК України, що відбудеться 7 червня 
2018 року о 09 годині 30 хвилин.

Суддя Є. М. Акулов

НКРЕКП інформує про відкриття провадження у 
справі № 826/5265/18 за позовом Блащук Ж. Г. до 
НКРЕКП про визнання протиправною та скасуван-
ня постанови НКРЕКП від 28.12.2017 № 1536 «Про 
внесення змін до постанови Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергети-
ки та комунальних послуг, від 31 березня 2015 року 
№ 1171», підготовче засідання в якій призначено на 
26.06.2018 р. о 14.30 год. у приміщенні Окружного 
адміністративного суду м. Києва за адресою: м. Київ, 
вул. Болбочана Петра, 8, корпус 1, блок Б, зал судо-
вих засідань № 35.

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»:

організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням:  
http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: F11GL25490-F11GL25491;   
F11GL25492-F11GL25493

Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними  
договорами.

Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону: 18.07.2018.

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону  
по кожному лоту вказується на веб-сайті 
www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/37616-asset- 
sell-id-169875
http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/37617-asset- 
sell-id-169876

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»:

організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням:  
http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: F11G25500- F11G25503;   
F11G25508- F11G25510

Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість (земельні ділянки),  
основні засоби.

Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

15.06.2018; 25.06.2018; 06.07.2018; 
17.07.2018; 26.07.2018; 06.08.2018; 
15.08.2018; 27.08.2018; 05.09.2018.

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

Точний час початку проведення  
відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону  
по кожному лоту вказується на веб-сайті 
www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/37620-asset- 
sell-id-169895
http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/37627-asset- 
sell-id-169905

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»:

організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням:  
http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: F11GL25511-F11GL25520;   
F11GL25528-F11GL25533

Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними  
договорами.

Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону: 25.06.2018.

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону  
по кожному лоту вказується на веб-сайті 
www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/37645-asset- 
sell-id-169950
http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/37622-asset- 
sell-id-169900

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 23 травня 2018 р. № 357-р 
Київ

Про затвердження робочого проекту  
«Нове будівництво причалу № 1-з  

для генеральних вантажів  
на Андросівському молу зі сполученнями 

Державного підприємства  
«Одеський морський торговельний порт»  
по вул. Миколи Гефта, 3 Приморського 

району м. Одеса. Коригування»
1. Затвердити поданий Міністерством інфраструктури скоригований робочий 

проект «Нове будівництво причалу № 1-з для генеральних вантажів на Андросів-
ському молу зі сполученнями Державного підприємства «Одеський морський тор-
говельний порт» по вул. Миколи Гефта, 3 Приморського району м. Одеса», розро-
блений товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія ПРОМ-
БУДСЕРВІС» та рекомендований до затвердження державним підприємством «Ук-
рдержбудекспертиза» Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житло-
во-комунального господарства, з такими техніко-економічними показниками:
вид будівництва – нове будівництво 

площа акваторії та підхідного каналу, гектарів – 14,8725 

площа забудови, гектарів – 1,41 
причальний фронт, усього, метрів – 438,22 
у тому числі:
причал 1-з:
довжина – 254,02 
ширина – 35,4 
сполучення з Потапівським молом (морська частина  
в районі глаголю Андросівського молу):
довжина – 64,8 
сполучення причалу 1-з із морською частиною  
причалу 2-з:
довжина – 119,4 
ширина – 46 
проектна глибина причалу, метрів – 12 
довжина підкранових колій, метрів – 248,5 
загальний об’єм днопоглиблення, тис. куб. метрів – 507,1695 
загальна кількість працюючих, осіб – 32 
загальна кошторисна вартість будівництва в поточних 
цінах станом на 30 листопада 2016 р.,  тис. гривень

– 668 006,02 

у тому числі:
будівельних робіт – 541 242,418 
устатковання – 1 135,332 
інші витрати – 125 628,27 
із загальної кошторисної вартості виконано станом  
на 30 листопада 2016 р., тис. гривень

– 344 414,16 

у тому числі:
будівельних робіт – 277 788,521 
інші витрати – 66 625,639 
річна потреба:
електричної енергії, млн. кВт•г – 0,46 
води, тис. куб. метрів – 20 
тривалість завершення будівництва, місяців – 12 
перший пусковий комплекс (причал 2-з), причальний 
фронт, усього, метрів

– 119,4 

у тому числі:
сполучення причалу 1-з із морською частиною  
причалу 2-з:
довжина – 119,4 
ширина – 46 
проектна глибина причалу, метрів – 12 
загальна кошторисна вартість будівництва в поточних 
цінах станом на 30 листопада  
2016 р., тис. гривень

– 85 329,59 

у тому числі:
будівельних робіт – 65 608,672 
інші витрати – 19 720,918 
із загальної кошторисної вартості виконано станом  
на 30 листопада 2016 р., тис. гривень

– 85 329,59 

у тому числі:
будівельних робіт – 65 608,672 
інші витрати – 19 720,918 
другий пусковий комплекс (причал 1-з), площа  
забудови, гектарів

– 1,41 

причальний фронт, усього, метрів – 318,82 
у тому числі:
причал 1-з:
довжина – 254,02 
ширина – 35,4 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАЇНА
сполучення з Потапівським молом (морська частина  
в районі глаголю Андросівського молу):
довжина – 64,8 проектна 
глибина причалу – 12 
довжина підкранових колій – 248,5 
загальна кількість працюючих, осіб – 32 
загальна кошторисна вартість будівництва  
в поточних цінах станом на 30 листопада 2016 р.,  
тис. гривень

– 435 368,15 

у тому числі:
будівельних робіт – 354 529,155 
устатковання – 1 135,332 
інші витрати – 79 703,663 
із загальної кошторисної вартості виконано станом  
на 30 листопада 2016 р., тис. гривень

– 193 527,526 

у тому числі:
будівельних робіт – 158 367,464 
інші витрати – 35 160,062 
річна потреба:
електричної енергії, млн. кВт•г – 0,46 
води, тис. куб. метрів – 20 
тривалість завершення будівництва, місяців – 12 
третій пусковий комплекс (днопоглиблення),  
площа акваторії та підхідного каналу, гектарів

– 14,8725 

загальний об’єм днопоглиблення, тис. куб. метрів – 507,1695 
загальна кошторисна вартість будівництва в поточних 
цінах станом на 30 листопада  
2016 р., тис. гривень

– 147 308,28 

у тому числі:
будівельних робіт – 121 104,591 
інші витрати – 26 203,689 
із загальної кошторисної вартості виконано станом  
на 30 листопада 2016 р., тис. гривень

– 65 557,044 

у тому числі:
будівельних робіт – 53 812,385 
інші витрати – 11 744,659 
тривалість завершення будівництва, місяців – 2,5 

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 17 липня 2015 р. № 749 «Про затвердження робочого проекту будів-
ництва та титулу будови «Причал № 1-з для генеральних вантажів на Андросів-
ському молу із сполученнями державного підприємства «Одеський морський 
торговельний порт». Коригування».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 23 травня 2018 р. № 354-р 
Київ

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок
Відповідно до статей 92, 122, 123 і 149 Земельного кодексу України надати держав-

ному підприємству «Національна енергетична компанія «Укренерго» дозвіл на розро-
блення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою 
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок орієнтовною загальною пло-
щею 18,9191 гектара (землі державної власності лісогосподарського призначення (лі-
си), що перебувають у постійному користуванні державного підприємства «Кремін-
ське лісомисливське господарство», розташованих на території Кремінського району 
Луганської області, з подальшим вилученням та наданням їх зазначеному підприєм-
ству у постійне користування із зміною цільового призначення для розміщення, будів-
ництва, експлуатації та обслуговування об’єкта передачі електричної енергії (ПС 500 кВ 
«Кремінська» із заходами ПЛ 500 кВ Донська — Донбаська та ПЛ 220 кВ Кремінська 
— Ювілейна).

Державному підприємству «Національна енергетична компанія «Укренерго» перед-
бачити у зазначеному проекті землеустрою розрахунок розміру втрат лісогосподар-
ського виробництва та збитків, що будуть завдані землекористувачу внаслідок вилучен-
ня земельних ділянок для потреб, не пов’язаних із лісогосподарським виробництвом.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 23 травня 2018 р. № 361-р 
Київ

Про призначення Равлюка В. В.  
першим заступником генерального 

директора Національної акціонерної компанії 
«Украгролізинг»

Призначити Равлюка Віталія Васильовича першим заступником генерально-
го директора Національної акціонерної компанії «Украгролізинг».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

СПРАВА «ГЕЛЕТЕЙ ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF GELETEY v. UKRAINE)

Заява №23040/07

Стислий виклад рішення від 24 квітня 2018 року
22 серпня 2004 року заявника та двох інших осіб було затримано за підо-

зрою у вчиненні розбою та вбивства. Після затримання заявником було підпи-
сано протокол, у якому було зазначено, що він визнав свою вину, не мав зау-
важень з приводу його затримання та бажав мати захисника. Цього ж дня йо-
го було допитано слідчим як підозрюваного за участю захисника. Пізніше то-
го ж дня заявник взяв участь у відтворенні обстановки та обставин події без 
участі захисника.

23 серпня 2004 року слідчий виніс постанову про призначення заявнику за-
хисника та допуск його до участі у провадженні. Того ж дня заявник у присут-
ності захисника взяв участь у ще одному відтворенні обстановки та обставин 
подій під час якого визнав свою вину та надав додаткові деталі щодо розбійно-
го нападу та умисного вбивства.

26 серпня 2004 року мати заявника підписала угоду з адвокатом про надання 
її сину правової допомоги. Того ж дня адвокат звернувся до прокурора, який на-
дав йому дозвіл представляти заявника замість захисника, призначеного слід-
чим. Згодом, під час перегляду відеозапису відтворення обстановки та обста-
вин події заявник у присутності адвоката відмовився від своїх попередніх зізна-
вальних показань.

18 лютого 2005 року досудове слідство було закінчено, та заявнику разом 
із двома іншими особами було пред’явлено обвинувачення у вчиненні розбою 
та вбивства.

Під час розгляду справи в Апеляційному суді Закарпатської області заявник 
заперечував свою участь у розбої та вбивстві та відмовився надавати будь-які 
показання. Він стверджував, що його попередні зізнавальні показання не є до-
казами, оскільки були надані під тиском і з порушенням його права на захист.

Вироком апеляційного суду заявника було визнано винним у вчиненні ін-
кримінованих йому злочинів та призначено покарання у виді позбавлення волі 
строком на п’ятнадцять років. Заявник оскаржив вирок до Верховного суду, за-
значивши, що його представляв не обраний ним на власний розсуд адвокат, а 
призначений слідчим проти волі заявника. Він також стверджував, що йому не 
надавалась допомога жодного захисника під час відтворення обстановки та об-
ставин подій. Однак, касаційну скаргу заявника було залишено без задоволен-
ня, а вирок апеляційного суду без змін.

До Європейського суду з прав людини (далі – Європейський суд) заявник 
скаржився за пунктом 1 та підпунктом «с» пункту 3 статті 6 Конвенції про за-
хист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) у зв’язку з пору-
шенням його права на захист та на відсутність справедливого судового розгля-
ду. Зокрема, заявник скаржився, що йому не було надано правову допомогу під 
час відтворення обстановки та обставин події 22 серпня 2004 року, та що його 
засудження ґрунтувалося на його зізнавальних показаннях.

Розглянувши скарги заявника, Європейський суд звернув увагу, що його бу-
ло затримано за підозрою у вчиненні вбивства з обтяжуючими обставинами 
та розбою, а отже, відповідно до практики Європейського суду, заявник мав 
право на доступ до захисника під час проведення першого допиту та слідчих 
дій, пов’язаних з цими злочинами. Крім того, Європейський суд зауважив, що 
участь захисника також була обов’язковою відповідно до національного зако-
нодавства, оскільки заявнику загрожувало покарання у виді довічного позбав-
лення волі у зв’язку з висунутим проти нього обвинуваченням.

У своїх висновках Європейський суд вказав, що у цій справі показання за-
явника, надані ним за відсутності захисника під час відтворення обстановки та 
обставин подій 22 серпня 2004 року, вплинули на всі його подальші показан-
ня. Крім цього, Європейський суд зауважив, що у своєму вироку суд першої ін-
станції посилався на докази, отримані в результаті відтворення обстановки та 
обставин подій, яке було проведено з порушенням права заявника на захист. 
З огляду на зазначене вище, Європейський суд дійшов висновку, що порушен-
ня права заявника на захист підірвало справедливість провадження в цілому та 
констатував порушення пункту 1 та підпункту «с» пункту З статті 6 Конвенції.

Заявник також скаржився за іншими статтями Конвенції. Розглянувши їх, 
Європейський суд дійшов висновку, що вони не виявляють жодних ознак по-
рушень прав і свобод, гарантованих Конвенцією, і визнав цю частину заяви не-
прийнятною.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує прийнятними скарги заявника щодо відсутності захисника під 

час відтворення обстановки та обставин події 22 серпня 2004 року та права за-
явника бути представленим захисником, обраним на власний розсуд, а решту 
скарг у заяві — неприйнятними;

2. Постановляє, що було порушення пункту 1 та підпункту «с» пункту 3 статті 
6 Конвенції у зв’язку з ненаданням заявнику правової допомоги під час відтво-
рення обстановки та обставин події 22 серпня 2004 року;

3. Постановляє, що немає необхідності окремо розглядати скаргу заявника 
щодо відмови у доступі до захисника, обраного ним на власний розсуд;

4. Постановляє, що встановлення порушення само по собі становить спра-
ведливу сатисфакцію будь-якої моральної шкоди, якої зазнав заявник;

5. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції».
Інформацію надано Урядовим уповноваженим 
у справах Європейського суду з прав людини
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АБ «УКРГАЗБАНК» оголошує про проведення повторного аукціону  
з продажу майна (активів) Банку, а саме:

Лот №283239 Земельна ділянка (к.н. 3221482803:02:004:0003) за 
адресою: Київська область, Васильківський район, с. Зозулі, заг.пл. 
2,00 га.

Початкова ціна продажу 2966686,15 грн. без ПДВ. Розмір гарантій-
ного внеску 296668,62 грн. без ПДВ.

Лот №283240 Земельна ділянка (к.н. 3221482803:02:004:0004) за 
адресою: Київська область, Васильківський район, с. Зозулі, заг.пл. 
2,00 га.

Початкова ціна продажу 2966686,15 грн. без ПДВ. Розмір гарантій-
ного внеску 296668,62 грн. без ПДВ.

Лот №283241 Земельна ділянка (к.н. 3221482803:02:004:0005) за 
адресою: Київська область, Васильківський район, с. Зозулі, заг.пл. 
2,00 га.

Початкова ціна продажу 2966686,15 грн. без ПДВ. Розмір гарантій-
ного внеску 296668,62 грн. без ПДВ.

Лот №283242 Земельна ділянка (к.н. 3221482803:02:004:0006) за 
адресою: Київська область, Васильківський район, с. Зозулі, заг.пл. 
2,00 га.

Початкова ціна продажу 2966686,15 грн. без ПДВ. Розмір гарантій-
ного внеску 296668,62 грн. без ПДВ.

Лот №283243 Земельна ділянка (к.н. 3221482803:02:004:0008) за 
адресою: Київська область, Васильківський район, с. Зозулі, заг.пл. 
2,00 га.

Початкова ціна продажу 2966686,15 грн. без ПДВ. Розмір гарантій-
ного внеску 296668,62 грн. без ПДВ.

Лот №283244 Земельна ділянка (к.н. 3221482803:02:004:0009) за 
адресою: Київська область, Васильківський район, с. Зозулі, заг.пл. 
2,00 га.

Початкова ціна продажу 2966686,15 грн. без ПДВ. Розмір гарантій-
ного внеску 296668,62 грн. без ПДВ.

Лот №283245 Земельна ділянка (к.н. 3221482803:02:004:0010) за 
адресою: Київська область, Васильківський район, с. Зозулі, заг.пл. 
2,00 га.

Початкова ціна продажу 2966686,15 грн. без ПДВ. Розмір гарантій-
ного внеску 296668,62 грн. без ПДВ.

Лот №283246 Земельна ділянка (к.н. 3221482803:02:004:0011) за 
адресою: Київська область, Васильківський район, с. Зозулі, заг.пл. 
2,00 га.

Початкова ціна продажу 2966686,15 грн. без ПДВ. Розмір гарантій-
ного внеску 296668,62 грн. без ПДВ.

Лот №283248 Земельна ділянка (к.н. 3221487300:02:001:0016) за 
адресою: Київська область, Васильківський район, Рославичівська 
сільська рада, заг.пл. 14,00 га.

Початкова ціна продажу 6818883,90 грн. без ПДВ. Розмір гарантій-
ного внеску 681888,39 грн. без ПДВ.

Лот №283249 Земельна ділянка (к.н. 3221487300:02:022:0013) за 
адресою: Київська область, Васильківський район, Рославичівська 
сільська рада, заг.пл. 20,0002 га.

Початкова ціна продажу 9109427,30 грн. без ПДВ. Розмір гарантій-
ного внеску 910942,73 грн. без ПДВ.

Лот №283250 Земельна ділянка (к.н. 3221487300:02:023:0015) за 
адресою: Київська область, Васильківський район, Рославичівська 
сільська рада, заг.пл. 32,00 га.

Початкова ціна продажу 12914561,20 грн. без ПДВ. Розмір гарантій-
ного внеску 1291456,12 грн. без ПДВ.

Лот №283251 Квартира за адресою: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 4А, 
кв. 35, заг.пл. 160,00 кв.м.

Початкова ціна продажу 3798188,04 грн. без ПДВ. Розмір гарантій-
ного внеску 379818,80 грн. без ПДВ.

Лот №283252 Земельна ділянка (к.н. 5324081908:08:001:0087) за 
адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Затурино, заг.пл. 
0,25 га.

Початкова ціна продажу 218500,82 грн. без ПДВ. Розмір гарантійно-
го внеску 21850,82 грн. без ПДВ.

Лот №283253 Земельна ділянка (к.н. 5324081908:08:001:0090) за 
адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Затурино, заг.пл. 
0,25 га.

Початкова ціна продажу 218500,82 грн. без ПДВ. Розмір гарантійно-
го внеску 21850,82 грн. без ПДВ

Лот №283254 Земельна ділянка (к.н. 6123081500:02:001:0033) за 
адресою: Тернопільська область, Козівський район, с. Вікторівка, вул. 
Львівська, заг.пл. 0,25 га.

Початкова ціна продажу 86275,46 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного 
внеску 8627,55 грн. без ПДВ.

Лот №283255 Земельна ділянка (к.н. 5322485103:03:001:0016) за 
адресою: Полтавська область, Кременчуцький район, с. П’ятихатки, 
вул. Центральна, 3, заг.пл. 0,198 га.

Початкова ціна продажу 68621,86 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного 
внеску 6862,19 грн. без ПДВ.

Лот №283256 Квартира №16 за адресою: Сумська область, м. Суми, 
вул. Кооперативна, буд. 7, заг.пл. 76,27 кв.м.

Початкова ціна продажу 847416,66 грн. без ПДВ. Розмір гарантійно-
го внеску 84741,67 грн. без ПДВ.

Лот №283232 Нежитлове приміщення більярдної на 10 столів за 
адресою: м. Рівне, вул. Гагаріна, 39, заг.пл. 530,6 кв.м.

Початкова ціна продажу 3007784,40 грн. (підлягає оподаткуванню 
ПДВ). Розмір гарантійного внеску 300778,44 грн. без ПДВ.

Лот  №283233 Незакінчений будівництвом житловий будинок, заг.
пл. 532,6 кв.м., із земельною ділянкою (к.н. 5610100000:01:045:0057), 
заг.пл. 0,12 га за адресою: м. Рівне, вул. Гостинна, 19.

Початкова ціна продажу 3046852,01 грн. (підлягає оподаткуванню 
ПДВ). Розмір гарантійного внеску 304685,20 грн. без ПДВ.

Лот №283234 Нежитлове приміщення за адресою: м. Харків, вул. 
Грищенко, буд. 8, кв. 68, заг. пл. 270,7 кв.м.

Початкова ціна продажу 1008589,43 грн. (підлягає оподаткуванню 
ПДВ). Розмір гарантійного внеску 100858,94 грн. без ПДВ.

Лот №283259 Нежитлове приміщення, нежитлових приміщень 
№№4, 5 (в літ. А), заг. пл. 509, 2 кв. м  за адресою: м. Київ, проспект Ге-
роїв Сталінграда, будинок 39В.

Початкова ціна продажу 5028583,33 грн. (підлягає оподаткуванню 
ПДВ). Розмір гарантійного внесу 502858,33 грн.

Лот №283262 Майнові права на нерухоме майно, офіс №4, №7, 
№3,5, №6,8; житлові № 1, № 7, № 13, №17, №24, №30, №30-3, №31, 
№90, №95, № 102, №128, №132, № 143; машиномісця (паркінг) №6, 
№65, №66, №69а, №69б, № 74а, № 74б,  №81а, №7, №8, №9, №10, №12, 
№ 15, №16, №17, №19, №22, №26, №28, №29, №30, №31, №32, №38, 
№39, №40, №45, №5, №55, №56, №57, №58, заг.пл. 3190,02 кв.м. за 
адресою м. Київ, вулиця Дніпровська набережна, 1-Б.

Початкова ціна продажу 44307874,38 грн. (підлягає оподаткуванню 
ПДВ). Розмір гарантійного внеску 4430787,44 грн.

Аукціон відбудеться 02.07.2018 р. з 9:00 до 18:00 на сайті  https://setam.
net.ua. Організатор аукціону ДП «СЕТАМ», м. Київ, вул. Стрілецька, 4-6, 
години роботи: Пн - Пт, 9:00-18:00. Прийом заявок в електронному ви-
гляді з моменту оприлюднення інформації до 9:00  27.06.2018 р. Гаран-
тійний внесок сплачується не пізніше 9:00 27.06.2018 року на поточний 
рахунок ДП «СЕТАМ», код за ЄДРПОУ 39958500, п/р 26004301066571 в 
ПАТ «Державний ощадний банк України», МФО 322669. З приводу озна-
йомлення з майном та за більш детальною інформацією звертатись за 
тел. 044-331-17-21.

Інформація щодо здійснення спеціального судового провадження  
та повістка про виклик обвинуваченого

Колегією суддів Сватівського районного суду Луганської облас-
ті 21 червня 2016 року постановлено ухвалу про здійснення спеціаль-
ного судового провадження відносно Пілавова Маноліса Васильовича, 
24.03.1964 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ст. 109 ч. 1, ст. 110 ч. 2, ст. 258-3 ч. 1 КК України.

На підставі ст.ст. 297-5, 314, 323 КПК України Сватівський район-
ний суд Луганської області викликає обвинуваченого Пілавова Манолі-
са Васильовича, який проживає за адресою: Луганська область, м. Лу-
ганськ, вул. Ліньова, б. 67а, кв. 24, у судове засідання, яке буде прово-
дитися в порядку спеціального судового провадження та відбудеться 
6 червня 2018 року о 10.30 годині в залі судових засідань Сватівсько-
го районного суду Луганської області за адресою: Луганська область,  
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

У разі неявки обвинуваченого Пілавова Маноліса Васильовича в су-
дове засідання, судовий розгляд буде проводитися без участі обвину-
ваченого.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого 
судді Половинки В. О., суддів Скрипника C. M., Юрченко C. O.

Постановою Чернігівського окружного адміністративного суду 
(14000, м. Чернігів, вул. Кирпоноса, 16) від 16 вересня 2015 року в 
справі про припинення юридичної особи № 825/2843/15-а припине-
но юридичну особу — ВАТ ІЧНЯНСЬКИЙ «РАЙАГРОТЕХСЕРВІС» (код  
ЄДРПОУ 03765016, 16703, Чернігівська область, м. Ічня, вул. Вокзаль-
на, 139) шляхом його ліквідації. 

Ухвалою Чернігівського окружного адміністративного суду від 
20 грудня 2017 року в цій же справі ліквідатором ВАТ ІЧНЯНСЬКИЙ  
«РАЙАГРОТЕХСЕРВІС» призначено громадянина України Козака Ігоря 
Григоровича.

Претензії кредиторів до ВАТ ІЧНЯНСЬКИЙ «РАЙАГРОТЕХСЕРВІС» 
приймаються ліквідатором протягом двох місяців з дня опублікування 
даного оголошення шляхом пред’явлення кредиторами грошових або 
майнових вимог в письмовій формі. 

Засоби зв’язку з ліквідатором — поштова адреса: 17580, Чернігів-
ська область, Прилуцький район, с. Івківці, вулиця Козача, 50; електро-
нна пошта: kozak379@gmail.com; моб. телефон: 066-20-11-729. 

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області знаходиться кри-

мінальне провадження № 426/4976/2016-к стосовно Ткаченка Леоніда Леонідовича, 
31.08.1971 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 
ст. 258-3 КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудове розслідування в 
порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений Ткаченко Леонід Ле-
онідович зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Фрунзе, 
б. 4, кв. 61.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сватівський районний суд Луган-
ської області викликає Ткаченка Леоніда Леонідовича у підготовче судове засідання, 
яке відбудеться 7 червня 2018 року о 10.30 годині в залі судових засідань Сватівського  
районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове,  
пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого судді Половинки В. О., 
суддів Попової О. М., Юрченко С. О.

Старобільський районний суд Луганської області викликає як обвинува-
чену Качуріну Людмилу Сагідбатдалівну, яка зареєстрована за адресою: вул. 
Шевченка, будинок № 4, квартира № 118, м. Луганськ, Луганська область, 
у попереднє судове засідання по кримінальній справі № 409/672/18, прова-
дження № 1-кп/431/198/18 за обвинуваченням у скоєнні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, що відбудеться 7 
червня 2018 року о 09 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: Луганська 
область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38-А.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпіло-
го, цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а також 
наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України.

Суддя О. М. Березка

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
підозрюваного при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваному Крючкову Віктору Миколайовичу, 19.03.1971 року на-
родження, уродженцю м. Первомайськ Луганської області, зареєстрова-
ному за адресою: смт Золоте-5 Попаснянського району Луганської облас-
ті по вулиці Виробнича, буд. 26, кв. 16, на підставі ст.ст. 133, 135 та 297-5  
КПК України необхідно з’явитись 11.06.2018 р. о 10 год. 00 хв. у кабінет 
№ 303 слідчого відділу Управління СБ України в Тернопільській області, 
до старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Тер-
нопільській області підполковника юстиції Цимбалюка І. І. за адресою: м. 
Тернопіль, проспект С. Бандери, 21, для проведення процесуальних дій у 
кримінальному провадженні № 22018210000000009 від 22.05.2018 р., за  
підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Приазовський районний суд Запорізької області (Запорізька об-
ласть, смт Приазовське, вул. Пушкіна, 5, тел. (06133)22160), викли-
кає Діденка Дмитра Сергійовича, 30.05.1986 р.н., зареєстрованого за 
адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Костюшка, б. 45, 
та Михайленка Юрія Олександровича, 25.12.1978 р.н., зареєстрова-
ного за адресою: Чернігівська область, Коропський район, с. Лукнів, 
вул. Миру, б. 102, як обвинувачених у судове засідання, призначене 
на 7 червня 2018 року о 13.00 год. по кримінальному провадженню  
№ 22014050000000423 за обвинувальним актом відносно Діденка Д. С., 
Михайленка Ю. О., які обвинувачуються у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК 
України, в якому ваша участь обов’язкова.

Колегія суддів: головуючий суддя Васильцова Г. А., судді Пантилус О. П., 
Діденко Є. В.

Повістка про виклик обвинуваченого
Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судово-

го провадження викликає як обвинуваченого Цибенка Романа Євгеновича, 
24.04.1980 року народження, зареєстрованого за адресою: Луганська область, 
м. Рубіжне, пр. Переможців, 25/57, за матеріалами кримінального провадження  
№ 425/2550/16-к, 1-кп/425/23/18, на підставі обвинувального акта відносно Ци-
бенка Р.Є. за ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 185, ч. 2, 3 ст. 187, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 262, ч. 3 
ст. 289, ч. 4 ст. 296 КК України.

Обвинуваченому Цибенку Р. Є. необхідно прибути до судового засідання, яке 
відбудеться 7 червня 2018 року о 14 год. 30 хв. у приміщенні Рубіжанського місь-
кого суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вважається повідо-
мленим про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого 
справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя В. В. Козюменська

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні судового засідання  
в порядку спеціального судового провадження

Обвинувачений Гречка Василій Іванович, 02.08.1981 року народження, зареє-
стрований за адресою: Луганська область, Біловодський район, с. Новоспасівка, 
вул. Шевченка, 15, відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК України викликаєть-
ся в судове засідання в порядку спеціального судового провадження, яке відбу-
деться о 16 годині 00 хвилин 6 червня 2018 року в приміщенні Біловодського ра-
йонного суду Луганської області за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, 
вул. Луганська, 30, для участі у розгляді справи як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені ст. 138 КПК 
України.

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України.
Суддя Є. О. Соболєв

Вільнянський районний суд Запорізької області викликає Дем’янова Віта-
лія Володимировича, 18.09.1980 р.н., який зареєстрований за адресою: 70002, 
Запорізька область, м. Вільнянськ, вул. Горького, 9, кв. 51, останнє відоме су-
ду місце мешкання: 70002, Запорізька область, м. Вільнянськ, вул. Першотрав-
нева, 33, у судове засідання по спеціальному кримінальному провадженню  
№ 1-кп/314/35/2018 (справа № 314/8121/16-к) за обвинуваченням у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 7 червня 2018 ро-
ку о 14.00 год. у приміщенні суду за адресою: 70002, Запорізька область, м. Віль-
нянськ, вул. Бочарова, 4, кабінет № 5, для участі в розгляді спеціального кримі-
нального провадження. Головуючий суддя Кіяшко В. О., судді: Беспалько Т. Д., 
Кофанов А. В.

Відповідно до ч. 3 ст. 323 КПК України з моменту опублікування повістки про 
виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження 
обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Повістка про виклик 
Підозрюваний Діваков Олександр Олександрович, 15.09.1969 р.н., 

відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 та 297-5 КПК України викликаєть-
ся на 10 год. 00 хв. 4, 5 та 6 червня 2018 року до слідчого СВ УСБ 
України у Хмельницькій області Семенчук М. В. у каб. №128 за адре-
сою: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 19, тел. (0382) 69-85-38,  
65-72-73, для проведення слідчих та процесуальних дій (вручення  
підозри, допиту як підозрюваного, оголошення про завершення досу-
дового розслідування, надання доступу до матеріалів досудового роз-
слідування, ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, 
отримання копії обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового 
розслідування) у кримінальному провадженні №22017240000000024 
за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Повістка про виклик обвинуваченої
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області знаходиться кримінальне про-

вадження № 426/12131/2016-к стосовно Костенко Олени Миколаївни, 13.11.1968 року народжен-
ня, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 та ст. 258-3 ч. 1 КК 
України, по якому здійснювалось спеціальне досудове розслідування в порядку, передбаченому 
ст. 297-1 КПК України. Обвинувачена Костенко Олена Миколаївна зареєстрована за адресою: Лу-
ганська область, Краснодонський район, вул. Ювілейна, б. 9.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сватівський районний суд Луганської області ви-
кликає Костенко Олену Миколаївну в підготовче судове засідання, яке розглядається в порядку 
спеціального судового провадження та відбудеться 6 червня 2018 року о 12.00 годині в залі су-
дових засідань Сватівського районного суду Луганської області за адресою: Луганська область,  
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого судді Половинки В. О., суддів 
Юрченко С. О., Попової О. М.

Білоус Роман Юрійович, 29.04.1974 року народження, 
який зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Бах-
мут, вул. Чкалова, б. 1, у порядку ч. 3 ст. 323 КПК України 
викликається 15.06.2018 р. о 10.00 год. до Димитровсько-
го міського суду Донецької області (адреса розташування: 
м. Мирноград Донецької області, вул. Центральна, 73, зал 
№1) для участі у судовому засіданні в статусі обвинувачено-
го в кримінальному провадженні № 22015050000000425 від 
26.10.2015 за ч. 1 ст. 258-3 КК України. З моменту опублі-
кування повістки про виклик обвинувачений вважається на-
лежним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя Редько Ж. Є.

Ульяновський районний суд Кіровоградської області повідомляє, що на 8 
червня 2018 року о 10 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: Кіровоград-
ська область, м. Благовіщенське, вул. Героїв України, 70, призначено підго-
товче судове засідання у кримінальному провадженні №12017120120000401 
стосовно Куркіної Альони Миколаївни, 16.02.1983 р.н., за підозрою  
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1  
ст. 209 КК України (номер судової справи №385/366/18, головуючий суддя 
Бондаренко А. А.).

При цьому суд роз’яснює, що ухвалою суду від 04.05.2018 року відповід-
но до ч. 3 ст. 323 КПК України постановлено здійснювати судовий розгляд у 
кримінальному провадженні за відсутності обвинуваченої (in absentia).

У зв’язку з цим відповідно до вимог ч. 3 ст. 323 КПК України повістки 
про виклик обвинуваченої будуть надсилатись за останнім відомим місцем 
проживання чи перебування обвинуваченої, а процесуальні документи, що 
підлягають врученню обвинуваченій, надсилатимуться захиснику. Інформа-
цію про такі документи та повістки про виклик обвинуваченої публікувати-
муться у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсю-
дження згідно з положеннями статті 297-5 КПК України. З моменту опублі-
кування повісток про виклик у засобах масової інформації загальнодержав-
ної сфери розповсюдження обвинувачена вважатиметься належним чином 
ознайомленою її змістом.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає обвинуваченого Михайлова 
Миколу Петровича, 23.09.1959 р.н. (зареєстроване місце проживання: Донецька обл., 
смт Старобешеве, просп. Донецький, 18, кв. 6) у підготовче засідання в кримінальному 
провадженні № 2201705010000000224 від 08.07.2017 (справа № 328/921/18) за обви-
нуваченням Михайлова М. П. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 07.06.2018 року об 11.00 годині в залі су-
дового засідання за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська, 28. 
У разі неявки обвинуваченого Михайлова М.П., кримінальне провадження буде здій-
снюватися за його відсутності.

Колегія суддів: головуючий суддя Коваленко П. Л., судді Ушатий І. Г., Новікова Н. В.

Повістка 
11-кп/778/574/18

Апеляційний суд Запорізької області викликає Хілуха Валерія Пав-
ловича як обвинуваченого на 15.00 год. 13.06.2018 р. за адресою: пр. 
Соборний, буд. 162, м. Запоріжжя, за апеляційною скаргою прокурора 
на вирок Куйбишевського райсуду Запорізької області від 15.11.2017 р. 
Обов’язок — надати паспорт. Поважні причини неприбуття на виклик 
суду вказані в ст. 138 КПКУ, наслідки неприбуття в ст. 139, 323, 324, 
325, 326, 327 КПКУ.

Суддя Фомін В. А.
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ОГОЛОШЕННЯ
Запрошення до участі в торгах 

Одноетапні торги
Дата: 31 травня 2018
Позика ЄБРР №47947, Позика ЄІБ № 31.177
ЗУТ №: UHE/DKVP/T/7-18
1.  Дане запрошення до участі в торгах відповідає Загальному повідомленню про закупівлю для даного проекту, що було опубліковане на 

сайті Європейського банку реконструкції та розвитку в розділі «Повідомлення про закупівлю»:
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170612a.html

Приватне Акціонерне Товариство «Укргідроенерго», надалі іменоване «Покупець», має намір використати частину сум позик Європейсько-
го банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) в рахунок вартості Проекту «Реабілітація гідро-
електростанцій».
Покупець цим запрошує Підрядників подати свої запечатані тендерні пропозиції за наступним Контрактом, що фінансуватиметься з час-
тини сум цих позик:

Поставка та встановлення Автоматизованої системи контролю безпеки ГТС для Київської ГАЕС
Максимальний термін Завершення складає п’ятдесят два (52) тижні.

2.  Конкурсні торги за контрактами, що фінансуватимуться за кошти позики Банків, є відкритими для компаній з усіх країн. Кошти позики 
Банку не будуть використовуватися для оплати особам чи організаціям або імпорту товарів, якщо така оплата чи імпорт заборонені рі-
шенням Ради безпеки Організації об’єднаних націй, прийнятим відповідно Розділу VII Статуту Організації об’єднаних націй. 

3.  Положення в Інструкціях Учасникам торгів та в Загальних умовах контракту є положеннями Стандартної тендерної документації Євро-
пейського банку реконструкції та розвитку на Поставку та встановлення установок та обладнання, видання січня 2015 р. 

4.  Міжнародні конкурсні торги будуть проходити у відповідності до Процедури проведення одноетапних торгів без попередньої кваліфіка-
ції Європейського банку реконструкції та розвитку.

5. Учасники торгів повинні відповідати наступним мінімальним кваліфікаційним критеріям:
(a) Критерії правомочності:

(і) Відсутність конфліктів інтересів;
(іі) Відсутність оголошення Банком про неправомочність Учасника торгів;
(ііі) Не був виключений актом виконання резолюції Ради безпеки ООН.

(b) Невиконання робіт за Контрактом у хронології та справи під розглядом
(i)  Учасник торгів або будь-який партнер в ОККА не повинен в минулому постійно брати участь в судових та/або арбітражних проце-

сах, в результаті яких рішення було прийнято не на користь Учасника торгів або будь-якого партнера ОККА останні 3 (три) роки.
(ii)  Загальна ціна всіх судових спорів, що знаходяться на розгляді судів, та ціна невиконаних судових рішень, що винесені не на ко-

ристь учасника та набрали законної сили, не повинні загалом складати понад двадцяти п’яти ( 25%) відсотків від власного капі-
талу Учасника торгів.

(c) Фінансові критерії:
(i) Стабільність фінансового положення Учасника торгів на даний момент та його очікувана довгострокова прибутковість;
(ii)  Середньорічний обіг коштів протягом останніх трьох (3) років повинен складати щонайменше два мільйони євро (EUR 2.000.000)
(iii) Фінансові ресурси достатні, щоб відповідати вимогам:

(1) наступна вимога мінімального руху грошових коштів: триста тисяч євро (EUR 300.000) 
(2) вимоги загального руху грошових коштів по цьому контракту та поточні зобов’язання по виконанню робіт.

(iv)  Сума щорічних зобов’язань за поточними контрактами та контрактами, за якими очікується присудження, що будуть виконува-
тись паралельно з Контрактом за цим тендером, не повинна перевищувати грошовий оборот за останній рік більше ніж в півто-
ра (1,5) раза.

(d) Критерії досвіду роботи:
(і)  Загальний досвід роботи за контрактами в якості підрядника, субпідрядника або головного підрядника протягом щонайменше 

останніх п’яти (5) років з тривалістю діяльності протягом щонайменше дев’яти (9) місяців щороку у сфері реконструкції та будів-
ництва нових Автоматизованих систем контролю (АСК) безпеки гребель;

(іі)  Спеціальний мінімальний досвід участі у якості підрядника, управляючого підрядника або субпідрядника з проектування, постав-
ки, монтажу та введення в експлуатацію нових чи реконструйованих Автоматизованих систем контролю (АСК) на двох (2) гре-
блях протягом останніх п’яти (5) років, які були успішно завершені та є аналогічними запропонованим Установкам та Обладнан-
ню, Монтажним та іншим послугам. 
Аналогічність включає фізичні розміри, складність, методи/технології чи інші характеристики, що описані у відповідному Тен-
дерному документі.

(iii) Спеціальний мінімальний досвід у перерахованих нижче основних видах діяльності:
1. Проектування Автоматизованих Систем Контролю (АСК) безпеки гребель. 
2. Поставка Автоматизованих Систем Контролю (АСК) безпеки гребель. 
3. Установка Автоматизованих Систем Контролю (АСК) безпеки гребель.
4. Випробування, пусконалагодження та наладка Автоматизованих Систем Контролю (АСК) безпеки гребель.
 Сума індивідуальних контрактів/робіт має бути не нижче шестисот тисяч (600 000) євро

(e) Персонал:
Учасник торгів має запропонувати відповідним чином підготовлений персонал для наступних посад: Представник Підрядника, Ме-
неджер з проектування, Інженер з ПЗ, Менеджер з будівельно-монтажних робіт та Інженер з пусконалагодження для Автоматизова-
ної системи контролю (АСК). Для кожної з цих шести посад Учасник торгів має надати інформацію про основного та альтернативно-
го кандидата, кожен з яких має відповідати вимогам щодо досвіду, які зазначені нижче:

№ Посада Загальний досвід роботи 
[роки]

Досвід на аналогічній роботі 
[роки]

1 Представник підрядника 10 5
2 Менеджер з проектних робіт 5 3
3 Розробник програмного забезпечення 5 3
4 Інженер з заводських випробувань програмного забезпечення 5 3
5 Менеджер з будівельних робіт 10 5
6 Інженер з пусконалагодження 10 5

Мінімальна кількість кандидатів на кожну посаду наступна:
Посада Мінімальна кількість кандидатів

Основний кандидат Альтернативний кандидат
Представник підрядника 1 1
Менеджер з проектних робіт 1 1
Розробник програмного забезпечення 1 1
Інженер з заводських випробувань програмного забезпечення 1 1
Менеджер з будівельних робіт 1 1
Інженер з пусконалагодження 1 1

(f) Критерії щодо Системи управління якістю:
Протягом виконання контракту Учасники торгів повинні мати та обслуговувати Систему управління якістю відповідно до вимог стан-
дарту ISO 9000 чи аналогічного стандарту.

(g) Субпідрядники:
(i)  Субпідрядники, що відповідають за Основні Пункти щодо Установок та Обладнання, Монтажних та інших послуг, мають відпові-

дати критеріям досвіду роботи (ii) та (iii) та критеріям Системи управління якістю у тій частині, що їх стосується; 
Мінімальний спеціальний досвід в основних видах діяльності Учасник може використовувати кваліфікацію Субпідрядників за-
мість кваліфікації самого Учасника торгів, за умови, що Учасник торгів може продемонструвати свій власний досвід у якості го-
ловного підрядника, який займався безпосередньо шеф-наглядом по цій переданій на субпідряд частині на щонайменше двох 
(2) нових або реконструйованих Автоматизованих системах контролю (АСК) безпеки гребель за останні п’ять років за контракта-
ми, які були успішно виконані та які є аналогічними запропонованим Установкам та Обладнанню, Монтажним та іншим послугам. 
Щонайменше одна (1) з цих референцій повинна включати шеф-нагляд над запропонованим Субпідрядником. 
В іншому випадку кваліфікація Субпідрядників не повинна демонструватися додатково до кваліфікації самого Учасника Торгів.

(ii)  Субпідрядники, частина яких становить більш ніж 25% від Ціни Тендерної пропозиції, мають відповідати як мінімум 25% вимог 
фінансових критеріїв (і), (іі) та (ііі). 

(iii)  Для кожного з Субпідрядників, які вказані в п. (і) та/або (іі) вище, Учасник торгів повинен надати Повноваження Виробника із за-
значенням того, що Учасник торгів отримав відповідні повноваження від виробника відповідної техніки або обладнання або ком-
понентів на поставку або установку цієї одиниці у країні Роботодавця. 

Детальний опис цих кваліфікаційних вимог міститься у Тендерному документі.
6. Обсяг робіт в основному включає в себе: 

•	 Проектування,	поставка,	монтаж,	налагодження,	випробовування	та	введення	в	експлуатацію	дистанційних	датчиків;
•	 Поставка	програмного	забезпечення	для	організації	автоматичного	та	періодичного	огляду	внутрішніх	та	метеорологічних	датчиків;	
•	 	Проектування,	поставка,	монтаж,	налаштування,	тестування	та	введення	в	експлуатацію	елементної	бази	та	програмного	забез-

печення збору даних геодезичних датчиків та інклінометрів; 
•	 Поставка	технічної	документації;	
•	 Тренінг	персоналу	Роботодавця.

7.  Зацікавлені учасники торгів можуть придбати повний комплект Тендерної документації англійською мовою після направлення письмо-
вої заявки на вказану нижче адресу та після оплати, який не відшкодовується, в розмірі 270 євро (двісті сімдесят євро) (без урахування 
банківського збору). Для резидентів України платіж здійснюється в гривнях відповідно до офіційного курсу валюти (євро) Національ-
ного банку України на дату виставлення рахунку. Такий комплект буде включати:

a.  Одну друковану версію англійською мовою (включаючи креслення)
b.  Електронну версію в форматі pdf англійською мовою без креслень (включає Таблиці цін та Графіки в форматі Excel та Форми 

Тендерної пропозиції в форматі MS Word)
c.  Електронна версія в форматі pdf українською/російською мовою з кресленнями (включає Таблиці цін та Графіки в форматі Excel 

та Форми Тендерної пропозиції в форматі MS Word)
Друкована версія англійською мовою є єдиною офіційною версією Тендерного документа. У випадку розбіжностей ця версія превалю-
ватиме.

Платіж здійснюється у вигляді прямого депозиту на будь-який з вказаних нижче рахунків:
Для нерезидентів України (в євро):
Назва отримувача: ПрАТ «Укргідроенерго»
ЄДРПОУ 20588716
Назва банку отримувача платежу: АБ «Укргазбанк»
Код SWIFT: UGASUAUK
Адреса банку: Україна, 01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 16-22
Номер рахунку: 26000924427192
Валюта рахунку: Євро
МФО 320478
Банк-посередник: COMMERZBANK AG
Код SWIFT: COBADEFF
Адреса банку: Neue Mainzer Strasse 32-36, 60261 Frankfurt Am Main, Germany
Номер банківського рахунку: 400886433201
Для резидентів України (в гривневому еквіваленті згідно офіційного курсу валют Національного банку України на дату виставлення рахунку): 
Назва отримувача: ПрАТ «Укргідроенерго»
ЄДРПОУ 20588716
Назва банку отримувача платежу: АБ «Укргазбанк»
Код SWIFT: UGASUAUK
Адреса банку: Україна, 01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 16-22
Номер рахунку: 26000924427192
Валюта рахунку: Гривня
МФО 320478
Вкажіть деталі платежу наступним чином: Платіж за Тендерний Документ № UHE/DKVP/T/7-18
8.  Після отримання документального підтвердження оплати збору, що не відшкодовується, комплект Тендерної документації буде негай-

но надісланий кур’єрською доставкою; однак, відправник документації не несе відповідальності за її втрату або доставку із запізненням. 
Також буде надіслана електронна версія Тендерної документації. У разі виникнення розбіжностей між електронною та друкованою вер-
сією, превалює друкована версія.

9.  Всі Тендерні пропозиції повинні надаватися разом з Гарантією на Тендерну пропозицію на суму двадцять тисяч євро (20.000, 00 EUR) або 
в її еквіваленті в національній валюті України, за курсом обміну НБУ на дату видачі Гарантії на Тендерну пропозицію та повинні бути до-
ставлені за вказаною нижче адресою не пізніше 11:00 (за місцевим часом) 24 липня 2018 року, коли вони будуть відкриті у присутності 
представників Учасників торгів, що забажають відвідати цей захід. 

10.  Потенційні Учасники торгів можуть отримати додаткову інформацію щодо придбання тендерної документації в офісі ПрАТ «Укргідро-
енерго» в робочий час з 08-00 до 17-00 за місцевим часом. 
Адреса ПрАТ «Укргідроенерго»:

Приватне акціонерне товариство «Укргідроенерго»
До уваги: Пана Івана Жданова, Пані Жанни Гутіної

ПрАТ «Укргідроенерго» 
07300, Вишгород, Київська обл., Україна

Тел: +38 04596 582 54; +38 04596 582 27
Факс: +38 04596 220 07

E-mail: zhdanov@ges.kv.energy.gov.ua; gutina@ges.kv.energy.gov.ua 

Invitation for Tenderers  
Single-Stage Tender

Date: May 31, 2018
EBRD Loans Nos.: 47947; EIB Loan No. 31.177 
IFB No: UHE/DKVP/T/7-18
1.  This Invitation for Tenderers follows the General Procurement Notice for this Project which was published on the European Bank for Reconstruc-

tion and Development website, Procurement Notices: 
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170612a.html
The Private Joint-Stock Company “Ukrhydroenergo”, hereinafter referred to as “the Purchaser”, intends to use part of the proceeds of the loans 
from the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) and the European Investment Bank (EIB) towards the cost of Hydro Power 
Plants Rehabilitation Project.
The Purchaser now invites sealed Tenders from Contractors for the following Contract to be funded from part of the proceeds of the loan:

Supply and Installation of Automated Dam Safety Monitoring System for Kyiv PSPP 
The maximum Completion period is: 52 weeks

2.  Tendering for Contracts to be financed with the proceeds of the loans from the Banks is open to firms from all countries. The proceeds of the 
Bank’s loan will not be used for the purpose of any payment to persons or entities, or for any import of goods, if such payment or import is pro-
hibited by a decision of the United Nations Security Council taken under Chapter VII of the Charter of the United Nations. 

3.  The provisions in the Instructions to Tenderers and in the General Conditions of Contract are the provisions of the European Bank for Reconstruc-
tion and Development Standard Tender Documents for Supply and Installation of Plant and Equipment, revision January 2015. 

4.  International competitive tendering will be conducted in accordance with the European Bank for Reconstruction and Development single-stage 
Tendering Procedure without pre-qualification. 

5.  The Tenderers shall meet the following minimum qualification criteria:
(a) Eligibility criteria:

(i) No-conflicts of interests 
(ii) Not having been declared ineligible by the Bank 
(iii) Not having been excluded by an act of compliance with UN Security Council resolution

(b) Historical Contract non-performance criteria and pending litigation 
(i)  The Tenderer, or any partner in a Joint Venture; Consortium or Association, shall not have a consistent history of litigation and/arbitration 

resulting in awards against the Tenderer, or any parent in a Joint Venture; Consortium or Association, within the last 3 (three) years.
(ii)  Total amount of all pending litigations and unsatisfied judgments held not in favour of the Tenderer, which are in legal force, shall not rep-

resent more than twenty five percent (25%) of the Tenderer’s net worth in total.
(c) Financial criteria:

(i) current soundness of Tenderers financial position and its prospective long term profitability; 
(ii) average annual turnover, within the last three (3) years, representing not less than two million Euros (EUR 2’000’000.00);
(iii)  financial resources sufficient to meet:

(1) the following minimum cash-flow requirement: three hundred thousand Euros (EUR 300.000);
(2) the overall cash flow requirements for this Contract and its current works commitment.

(iv)  Annual commitment value under current contracts and pending contract awards to be carried out in parallel with Contract under this Ten-
der shall not exceed Tenderer’s Turnover for the last year more than time and half (1,5). 

(d) Experience criteria:
(i)  General experience under contracts in the role of contractor, subcontractor, or management contractor for at least the last five (5) years, 

and with activity in at least nine (9) months in each year in each year in the field of rehabilitation and construction of Automated Safety 
Monitoring System (ASMS) for dams;

(ii)  Specific minimum experience of participation as contractor, management contractor or subcontractor, for the design, supply, installation 
and commissioning of new or rehabilitated Automated Safety Monitoring System (ASMS) for two (2) dams within the last five (5) years, 
that have been successfully completed and that are similar to the proposed Plant and Equipment, Installation and other services.

  The similarity shall be based on the physical size, complexity, methods/technology or other characteristics as described in the relevant 
Tender Documents.

(iii) Specific minimum experience in the following key activities:
1. Design of Automated Safety Monitoring System (ASMS) for dams; 
2. Supply of Automated Safety Monitoring System (ASMS) for dams; 
3. Installation of Automated Safety Monitoring System (ASMS) for dams;
4. Testing, commissioning and settings of Automated Safety Monitoring System (ASMS) for dams.
 The individual contracts/works should be not less than six hundred thousand (600 000) EUR

(e) Personnel: 
The Tenderer shall provide suitably qualified personnel to fill the following positions: Contractor’s representative, Design Manager, Software 
Engineer, Construction Manager and Commissioning Engineer for Automated Safety Monitoring System (ASMS). For each of these six po-
sitions, the Tenderer shall provide information on a principal candidate and an alternate, each of whom should meet the experience require-
ments specified below:

No. Position Total Work Experience (years) In Similar Works Experience 
(years)

1 Contractor’s Representative 10 5
2 Design Manager 5 3
3 Software Architect 5 3
4 Factory Software Test Engineer 5 3
5 Construction Manager 10 5
6 Commissioning Engineer 10 5

The minimum number of candidates for each position is as follows:
Position Minimum number of candidates

Principal candidate Alternate candidate
Contractor’s Representative 1 1
Design Manager 1 1
Software Architect 1 1
Factory Software Test Engineer 1 1
Construction Manager 1 1
Commissioning Engineer 1 1

(f) Quality Management System (QMS) criteria: 
Tenderers shall have and maintain during the whole contract performance a QMS in accordance with ISO 9000 standards requirements or equivalent.
(g) Subcontractors

(i)  Subcontractors in charge of the Major Items of Plant and Equipment, Installation and other Services, must comply with experience crite-
ria (ii) and (iii) and with QMS criteria, for the part of which they are concerned.
ForMinimum specific experience in key activities, the Tenderer can use the qualification of the Subcontractors to substitute the qualifica-
tion of the Bidder itself, provided that the Tenderer can demonstrate its own experience as a management contractor directly in charge of 
supervision of such subcontracted part in contracts for at least two (2) new or rehabilitated Automated Safety Monitoring System (ASMS) 
for dams over the last five years that have been successfully completed and that are similar to the proposed Plant and Equipment, Instal-
lation and other services.  At least one (1) of these references must include supervision of the proposed Subcontractor.
Otherwise, qualification of Subcontractors must be demonstrated in addition to the qualification of the Tenderer itself.

(ii) Subcontractors which part represents more than 25% of the Bid Price must fulfil at least 25% of financial criteria (i), (ii) and (iii);
(iii)  For each Subcontractor mentioned in paragraphs (i) and/or (ii) here above the Tenderer shall provide Manufacturer’s Authorization show-

ing that the Tenderer has been duly authorized by the manufacturer of the related plant or equipment or components to supply or install 
that item in the Employer’s country.

These qualification requirements are detailed in the Tender Documents.
6. The scope of works basically includes: 

•	 Design,	supply,	installation,	setting,	testing	and	commissioning	of	the	remote	sensors;
•	 Supply	of	the	programs	to	enable	automatic	and	periodical	scan	of	internal	and	meteorological	sensors;
•	 	Design,	supply,	installation,	setting,	testing	and	commissioning	of	hardware	and	software	for	data	acquisition	from	spatial	geodetic	sen-

sors and inclinometers;
•	 Supply	of	all	technical	documentation;
•	 Training	of	Employer’s	personnel

7.  A complete set of Tender Documents in English may be purchased by interested Tenderers on the submission of a written application to the ad-
dress below upon payment of a non-refundable fee of 270 euros (two hundred seventy EUR) (not taking into account bank fees). For residents of 
Ukraine the payment is performed in UAH in accordance with official currency exchange rate (Euro) of National Bank of Ukraine as of the date of 
invoice issuance This set will include:

a. One hard copy in English (including drawings)
b. Electronic version in pdf in English without drawings (with Price and Time Schedules in Excel format and Tender forms in MS Word)
c.  Electronic version in pdf in Ukrainian or in Russian with drawings (with Price and Time Schedules in Excel format and Tender forms 

in MS Word).
The hard copy in English is the only official version of Tender Documents. In case of discrepancy, this version shall prevail. 
The method of payment will be direct deposit to any of the specified account numbers:
For non-residents of Ukraine: 
Name of Beneficiary: PJSC “Ukrhydroenergo”
EDRPOU 20588716
Bank of Beneficiary: Ukrgasbank JSB
SWIFT: UGASUAUK
Bank’s Address: 16-22, B. Khmelnitskogo str., city of Kyiv, Ukraine, 01030
Account number: 26000924427192
Account Currency: EUR
MFO 320478
Bank Correspondent: COMMERZBANK AG
SWIFT: COBADEFF
Bank’s Address: Neue Mainzer Strasse 32-36, 60261 Frankfurt Am Main, Germany
Bank Account Number: 400886433201
For residents of Ukraine (in UAH equivalent according to National Bank of Ukraine exchange rate at the date of invoice):
Назва отримувача: ПрАТ «Укргідроенерго»
ЄДРПОУ 20588716
Назва банку отримувача платежу: АБ «Укргазбанк»
Код SWIFT: UGASUAUK
Адреса банку: Україна, 01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 16-22
Номер рахунку: 26000924427192
Валюта рахунку: Гривня
МФО 320478
Please indicate the Payment details as follows: 
Payment for the Tender Document No.UHE/DKVP/T/7-18.
8.  Upon receiving appropriate evidence of payment of the non-refundable fee, the documents will be promptly dispatched by courier; however, no 

liability can be accepted for loss or late delivery. Also the documents will be dispatched electronically. In the event of any discrepancy between 
electronic and hard copies of the documents, the hard copy shall prevail.

9.  The Tenders must be accompanied by a Tender Security of twenty thousand Euros (20.000, 00 EUR) or its equivalent amount in the national cur-
rency of Ukraine on the basis of NBU exchange rate on the date of the Tender security issuance, and must be delivered to the address below on 
or before 11.00 am (local time) on July 24, 2018, at which time they will be opened in the presence of the Tenderer’s representatives who wish 
to attend. 

10.  Prospective Tenderers may obtain further information regarding the purchase of the Tender Ddocuments at the office of PJSC “Ukrhydroenergo” 
during office hours 08-00 to 17-00 of local time.
Address of PJSC “Ukrhydroenergo”:

Private Joint-Stock Company “Ukrhydroenergo”
Attn: Mr. Ivan Zhdanov; Mrs. Zhanna Gutina

PJSC “Ukrhydroenergo”, 
07300, Vyshgorod, Kyiv region, Ukraine

Tel: +38 04596 582 54; +38 04596 582 27
Fax: +38 04596 220 07

E-mails:
zhdanov@ges.kv.energy.gov.ua; 

gutina@ges.kv.energy.gov.ua
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ОГОЛОШЕННЯ

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

Інформаційне повідомлення АТ «УкрСиббанк» 
Зміни до ПРАВИЛ (ДОГОВІРНИХ УМОВ) ВІДКРИТТЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, 

ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, САМОЗАЙНЯТИХ ОСІБ, ПРЕДСТАВНИЦТВ — КЛІЄНТІВ АТ «УКРСИББАНК» 
АТ «УкрСиббанк» повідомляє про внесення змін до ПРАВИЛ (ДОГОВІРНИХ 

УМОВ) ВІДКРИТТЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ СУБ’ЄКТІВ 
ГОСПОДАРЮВАННЯ, ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, СА-
МОЗАЙНЯТИХ ОСІБ, ПРЕДСТАВНИЦТВ – КЛІЄНТІВ АТ «УКРСИББАНК», опри-
люднених у газеті «Голос України» №99 (4849) від 02.06.2010 р з усіма на-
ступними змінами шляхом викладення їх у новій редакції. Також АТ «УкрСиб-
банк» повідомляє про зміну назви правил з «ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ) 
ВІДКРИТТЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПО-
ДАРЮВАННЯ, ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, САМОЗАЙ-
НЯТИХ ОСІБ, ПРЕДСТАВНИЦТВ – КЛІЄНТІВ АТ «УКРСИББАНК» на «ПРАВИЛА 
(ДОГОВІРНІ УМОВИ) ОБСЛУГОВУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ВІДО-
КРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, САМОЗАЙНЯТИХ ОСІБ, ПРЕД-
СТАВНИЦТВ – КЛІЄНТІВ АТ «УКРСИББАНК». В подальшому при використан-
ні назви «ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ) ОБСЛУГОВУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПО-
ДАРЮВАННЯ, ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, САМОЗАЙ-
НЯТИХ ОСІБ, ПРЕДСТАВНИЦТВ – КЛІЄНТІВ АТ «УКРСИББАНК»» розуміються 
як нова, так і попередня редакція правил.

ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ)
ОБСЛУГОВУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ВІДОКРЕМЛЕНИХ  

ПІДРОЗДІЛІВ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, САМОЗАЙНЯТИХ ОСІБ, ПРЕДСТАВНИЦТВ — 
КЛІЄНТІВ АТ «УКРСИББАНК»

 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВИЛ
Ці «Правила (договірні умови) обслуговування суб’єктів господарювання, 

відокремлених підрозділів юридичних осіб, самозайнятих осіб, представництв 
– клієнтів АТ «УкрСиббанк» (за текстом іменуються - Правила) є пропозиці-
єю до укладення договору на умовах, що встановлені Банком, і застосовують-
ся для врегулювання відносин за укладеними між Банком та Клієнтами Дого-
ворами:

— у випадку, якщо такий Договір містить посилання на ці Правила, або
— у випадку, якщо такий Договір був укладений на умовах «Правил (дого-

вірних умов) відкриття та обслуговування банківського рахунку суб’єктів гос-
подарювання, нотаріусів, та адвокатів — клієнтів  АТ «УкрСиббанк», опублікова-
них в газеті «Голос України» № 99 (4849) від 02.06.2010 року в подальшому пе-
реіменованих в «Правила (договірні умови) відкриття та обслуговування бан-
ківського рахунку суб’єктів господарювання, відокремлених підрозділів юри-
дичних осіб, самозайнятих осіб, представництв — клієнтів АТ «УкрСиббанк» (з 
усіма наступними змінами), або був переведений на обслуговування на умови 
вказаних правил іншим документом.

Правила не застосовуються до врегулювання відносин за будь-якими інши-
ми договорами, стороною яких є АТ «УкрСиббанк», окрім зазначеного вище.

Ці Правила встановлюють умови обслуговування для суб’єктів господарю-
вання, відокремлених підрозділів юридичних осіб, самозайнятих осіб, пред-
ставництв – клієнтів АТ «УкрСиббанк  щодо:

— порядку відкриття, обслуговування, закриття Рахунку(-ів) та/або
—  порядку надання послуг за допомогою системи дистанційного обслуго-

вування, та/або
—  порядку та умов надання, обслуговування і погашення кредиту та/або 

Овердрафту, та/або 
—  порядку та умов надання/відкриття, обслуговування Документарних опе-

рацій. 
Умови цих Правил розповсюджуються на кожен укладений між Сторонами 

Договір, якщо із суті конкретного Договору не випливає інше.
Ці Правила є обов’язковими для виконання всіма Сторонами Договору, як 

Банком, так і Клієнтом, якщо інше не встановлено Договором.
ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ПРАВИЛАХ

(наведені в алфавітному порядку)
«Акт» – це акт щодо підтвердження умов, на яких Клієнту надані/пролонгова-

ні Транші, складений  за формою, встановленою Банком;
«Ануїтетний платіж» – це сума грошових коштів, що  складається зі Строко-

вих процентів і Строкової суми Кредиту і підлягає сплаті на умовах і в строк, 
встановлені Кредитним договором. Розмір Ануїтетного платежу розраховуєть-
ся за наступною формулою:

 
К – залишкова Строкова сума Кредиту на дату розрахунку розміру Ануїтет-

ного платежу;
n – розмір щомісячної процентної ставки (розраховується як річна процент-

на ставка, що поділена на 12 місяців);
t – кількість місяців строку кредитування, що залишилася, на дату розрахун-

ку розміру Ануїтетного платежу. 
Результат розрахунку Ануїтетного платежу може бути округлено до найбіль-

шого числа, що кратне п’яти. Останній Ануїтетний платіж дорівнює залишку за-
боргованості на початок останнього періоду та проценти, нараховані за корис-
тування Кредитом в останньому періоді. 

«Банк» – АТ «УкрСиббанк»;
«Бенефіціар» – особа, зазначена Клієнтом у Заяві про Документарну опера-

цію, на користь якої відкривається/надається Документарна операція.
«Бюджетна організація» – орган державної влади, орган місцевого самовря-

дування, а також організація, створена ними в установленому порядку, що по-
вністю утримується за рахунок державного чи місцевого бюджету;

«Відкритий ключ» – параметр криптографічного алгоритму перевірки елек-
тронного цифрового підпису, доступний Сторонам, призначений для ідентифі-
кації Клієнта і перевірки цілісності документа;  

«Виписка» – звіт/підтвердження про рух грошових коштів за Рахунком(-ами) 
за проведеними операціями та стан Рахунку(-ів), який надається Банком на ви-
могу Клієнта;

«Група» – сукупність компаній, пов’язаних з Клієнтом спільним здійсненням 
господарської діяльності або таких, що знаходяться між собою у відносинах 
контролю (у значенні статті 2 Закону України «Про акціонерні товариства») або 
мають прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) 
частку в статутному капіталі інших компаній чи мають одного кінцевого бене-
фіціарного власника.

«Група BNP Paribas Group» – юридична особа «BNP Paribas S.A.», створена 
та діюча за Законодавством Франції та зареєстрована в Торговому реєстрі ком-
паній Франції (Париж) під номером 662042449, а також її члени, зокрема юри-
дичні особи (включаючи їх  філії та структурні підрозділи), в яких  BNP Paribas 
S.A. є акціонером (учасником) та/або які прямо або  опосередковано контро-
люються  «BNP Paribas S.A.» через володіння акціями або частками у статутних 
капіталах незалежно від фактичного розміру частки та/або шляхом  договірно-
го або фактичного контролю;

«Дата надання Траншу» – дата, в яку Кредитор надає Транш Позичальни-
ку, яка повинна припадати на робочий день і зазначається у Заяві на вида-
чу Траншу; 

«Дата початку дії змін до Правил» – це дата, що вказана як така в інформа-
ційному повідомленні про зміни до Правил та з якої зміни до Правил набира-
ють чинності;

«Дата публікації змін до Правил» – це дата публікації в газеті «Уря-
довий кур’єр» чи іншому офіційному друкованому виданні або на сайті  
www.my.ukrsibbank.com, або на інформаційних дошках у відділеннях Банку, 
або у Виписках. Конкретна Дата публікації змін до Правил зазначається в ін-
формаційному повідомленні про зміни до Правил; 

«День сплати Ануїтетного платежу» – число кожного календарного місяця, 
що зазначене у Кредитному договорі та у яке Клієнт зобов’язаний сплатити 
Ануїтетний платіж;

«Договір РКО» – Договір-анкета відкриття та обслуговування банківського 
рахунку (з Правилами), укладений Банком та Клієнтом на умовах цих Правил 
або правил, перелічених у преамбулі цих Правил, без додатків;

«Договір про здійснення Документарної операції» – договір про здійснення 
документарних операцій, договір про надання гарантії та/або договір про від-
криття акредитиву, укладений між Клієнтом та Банком;

«Договір про надання Овердрафту» – Індивідуальна угода, укладена між Клі-
єнтом та Банком в рамках Договору-анкети або договору банківського рахун-
ку, що визначає умови надання та обслуговування Овердрафту на Рахунку Клі-
єнта, разом з цими Правилами та всіма додатковими угодами та іншими додат-
ками, укладеними до нього;

«Договір» – окремий договір, на підставі якого Клієнту надається відповід-
ний Продукт, а саме Договір РКО або Кредитний договір або Договір про на-
дання Овердрафту або Договір про здійснення Документарної операції, з усіма 
додатками, у т.ч. Тарифами, укладеними додатковими угодами, цими Правила-
ми, а також договір (додаткова угода або будь-який інший документ),  на під-
ставі якого  відповідний  договір було переведено на ці Правила;

«Додаткові засоби захисту» – засоби захисту, які застосовуються/можуть 
бути застосовані для додаткового захисту та/або перевірки належності інфор-
мації, яка формується, передається та/або обробляється в електронній формі 
за допомогою Cистеми «StarAccess»;

«Документарна операція» – акредитив (в тому числі резервний акредитив), 
гарантія, контргарантія, інкасо;

«Електронний документ/Електронний розрахунковий документ» – розрахун-
ковий або інший документ в електронній формі, сформований в порядку, пе-
редбаченому Правилами;

«Електронний цифровий підпис» (ЕЦП) – вид електронного підпису, отрима-
ного за результатом криптографічного перетворення набору електронних да-
них, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу 
підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. Електронний циф-
ровий підпис накладається за допомогою таємного (особистого) ключа та пе-
ревіряється за допомогою відкритого ключа. Електронний цифровий підпис 
є обов’язковим реквізитом електронного документа, який використовується 
для ідентифікації автора та/або підписувача електронного документа іншими 
суб’єктами електронного документообігу. Накладанням електронного цифро-
вого підпису завершується створення електронного документа;

«Забезпечення» – будь-яке забезпечення (іпотека, застава, гарантія, корпо-
ративна гарантія, грошове покриття тощо), яке надано з метою забезпечен-
ня виконання зобов’язань за Кредитним договором, Договором про надання 
Овердрафту та/або Договору про здійснення Документарної операції;

«Законодавство» – чинне законодавство України, в т.ч. нормативно-правові 
акти Національного банку України та органів виконавчої влади України;

«Законодавство з принципом екстратериторіальності» – нормативно-пра-
вові акти США, Європейського Союзу та інших країн світу, а також розпо-
рядчі документи ООН та/або інших міжнародних організацій, рішення яких є 
обов’язковими для виконання на території України та/або на території Франції 
та/або на території країн присутності компаній BNP Paribas Group (перелік кра-
їн, де присутня  BNP Paribas Group, розміщено на сайті  https://ukrsibbank.com), 
політики та правила Групи BNP Paribas Group, в тому числі направлені на впро-
вадження нормативно-правових актів, вказаних в цьому визначенні;

«Заява на активацію/деактивацію  ОТР» – заява за формою, затвердженою 
Банком, яка надається Клієнтом  для активації або деактивації ОТР. За текстом 
Правил якщо така Заява передбачає активацію ОТР, то вона називається Зая-
ва на активацію ОТР, а якщо передбачає деактивацію, то – Заява на деактива-
цію ОТР;

«Заява на видачу Траншу» – це заява-індивідуальна угода на видачу Тран-
шу, що надається Клієнтом Банку в порядку та на умовах, визначених Кредит-
ним договором, за формою, встановленою Банком;

«Заява про Документарну операцію» – заява про відкриття акредитива та 
Заява про надання гарантії/контргарантія, як разом, так і окремо;

«Заява на пролонгацію Траншу» – це заява-індивідуальна угода на пролон-
гацію Траншу, що надається Клієнтом Банку в порядку та на умовах, визначе-
них Кредитним договором, за формою, встановленою Банком, для подовжен-
ня строку надання Траншу;

«Інструкції» – інструкції користувача щодо роботи з Системою «StarAccess», 
які розміщені в мережі Інтернет за адресою: https://my.ukrsibbank.com або 
за іншою адресою, що буде повідомлена Клієнту Банком через Систему 
«StarAccess» або в інший спосіб. Інструкції є невід’ємною частиною Договору; 

«Інформаційні повідомлення» – повідомлення, що направляються Клієнту 
через операторів мобільного зв’язку у вигляді SMS-повідомлень, системи мит-
тєвого обміну повідомленнями (месенджери) або іншими каналами, визначе-
ними Банком; 

«Істотний негативний вплив» – це будь-яка подія, результат або обставина, 
що, на думку Банку, має або може мати істотний негативний вплив на:

а) діяльність, операції, майно або стан (фінансовий чи інший) Клієнта; або
б) здатність Клієнта виконати свої зобов’язання за Договором або здатність 

іншої особи виконати свої зобов’язання за документом, що створює забезпе-
чення виконання зобов’язань Клієнта за Договором (за наявності); або

в) дійсність, здатність бути виконаними у примусовому порядку або чин-
ність Договору або будь-якого документа, що створює забезпечення виконан-
ня зобов’язань Клієнта за Договором (за наявності), або прав чи засобів захис-
ту прав Банку за Договором або за зазначеними документами.

«Клієнт» – резидент України – суб’єкт господарювання, відокремлений під-
розділ юридичної особи, самозайнята особа, особи, які діють на підставі дого-
вору про спільну діяльність без створення юридичної особи, представництво 
(постійне, офіційне), який уклав Договір з Банком; 

«Контракт» – контракт (договір, угода), тендерна документація з пропозиці-
єю щодо участі у торгах, якими обумовлені розрахунки у формі акредитива або 
в забезпечення яких є необхідність надання гарантії/контр гарантії, які надають-
ся в рамках Договору про здійснення Документарної операції;

«Кредит» – грошові кошти, що надаються Банком Клієнту у розмірі та на 
умовах, встановлених Кредитним договором;

«Кредитна лінія» – форма надання Кредиту, яка передбачає надання Клієн-
ту Кредиту одним Траншем або декількома Траншами в межах встановленого 
Ліміту Кредитної лінії протягом строку кредитування відповідно до умов Кре-
дитного договору; 

«Кредитний договір» – Кредитний договір або Генеральний договір про кре-
дитування, укладений між Сторонами, що визначає порядок та умови надання 
Клієнту Кредиту або Кредитної лінії, разом з Правилами та всіма додатковими 
угодами та іншими додатками, укладеними до нього; 

«Ліміт Овердрафту» – гранично дозволена сума заборгованості Клієнта пе-
ред Банком за загальною сумою використаного Овердрафту згідно з умовами 
Договору про надання Овердрафту;

«Ліміт Кредитної лінії» – гранично припустима сума заборгованості Клієнта 
перед Банком за загальною сумою виданих Траншів (без врахування процен-
тів, комісій, інших платежів) у будь-який момент дії Кредитного договору у ви-
падку надання Кредиту у формі Кредитної лінії;

«Материнська компанія» – юридична особа, зазначена як така у Кредитно-
му договорі та/або Договорі про надання Овердрафту та/або Договорі при здій-
снення Документарної операції;

«МВР» – міжнародний валютний ринок;
«МВРУ» – міжбанківський валютний ринок України;
«НБУ» – Національний банк України;
«Несанкціонований овердрафт» – заборгованість Клієнта перед Банком за 

Рахунком(-ами), яка виникла внаслідок перевищення суми доступних коштів 
на Рахунку та яка не обумовлена Договором і не є прогнозованою в розмірі та 
за часом виникнення;

«Носій ключової інформації» – зовнішній носій інформації для зберігання і 
використання ключа;

«OTP» – одноразовий пароль, що генерується наданим Банком Клієнту ге-
нератором (токеном) одноразового паролю «ОТР» або надсилається Банком у 
вигляді Інформаційного повідомлення на номери мобільних телефонів Клієн-
та, вказані у Заяві Клієнта на активацію OTP, або генерується/надсилається в ін-
ший спосіб, визначений Банком; 

«Овердрафт» – короткостроковий кредит у формі поновлювальної кредит-
ної лінії, що надається Клієнту шляхом кредитування його Рахунка  згідно з 
умовами Договору про надання Овердрафту.

«Періодична комісія» – щомісячна комісія за Розрахунково-касове обслуго-
вування Рахунку(-ів), яку Клієнт сплачує відповідно до Тарифів Банку у визна-
чений термін за певний період обслуговування Банком його Рахунку(-ів);

«Продукт» – набір послуг та/або сервісів, що надається Банком Клієнту на 
підставі Договору, щодо відкриття та обслуговування поточних банківських ра-
хунків, вкладних рахунків, надання та обслуговування кредитів, документарних 
операцій інших послуг послуг Банком;

«Прострочена сума Овердрафту», «Прострочена сума Кредиту/Траншу», 
«Прострочена сума Регресу», «Прострочені проценти», «Прострочені комісії» –  
заборгованість Клієнта за використаною сумою Овердрафту, Кредиту/Траншу, 
щодо сплати Регресу або процентами, або комісіями, відповідно, щодо яких 
Клієнтом порушено передбачені Договором терміни/строки погашення;

«Рахунок»/«Рахунки» – поточний рахунок/рахунки, відкритий/відкриті Клієн-
ту відповідно до Договору; 

«Разова комісія» – комісія за одноразову послугу Банку, яку Клієнт оплачує 
одночасно із проведенням відповідної операції за своїм Рахунком відповідно до 
умов Договору та Тарифів Банку;

«Регрес» – грошові кошти у сумі, що дорівнює сумі платежу, здійсненого 
Банком за рахунок власних коштів за Документарною операцією;

«Розрахунково-касове обслуговування» – надання послуг, які пов’язані з пе-
реказом грошових коштів з/на Рахунку/ок, видачею Клієнту коштів у готівковій 
формі, а також із здійсненням інших розрахунково-касових операцій;

«Сертифікат Відкритого ключа» – документ, який засвідчує чинність і належ-
ність Відкритого ключа.

«Система «StarAccess» – сукупність програмно-апаратних засобів, які вико-
ристовуються Клієнтом і Банком у відповідних частинах, а також організацій-
них заходів, які проводять Клієнт і Банк з метою надання Клієнту послуг згід-
но з Договором;

«Сторони» – сторони за Договором: Банк та Клієнт;
«Cтрокова сума Овердрафту», «Строкова сума Кредиту/Траншу», «Строкова 

сума Регресу», «Строкові проценти», «Строкові комісії» – заборгованість Клієн-
та за використаною сумою Овердрафту, наданою сумою Кредиту/Траншу, що-
до сплати Регресу або процентами, або комісіями, відповідно, щодо яких Клі-
єнтом не порушено передбачені Договором терміни/строки погашення;

«Тарифний пакет» – сформований Банком за певним критерієм перелік його 
діючих Тарифів, при обранні Клієнтом якого Банк здійснює Розрахунково-ка-
сове обслуговування Клієнта за визначеними таким переліком Тарифами. Об-
рання Клієнтом певного Тарифного пакету фіксується в Договорі;

«Тарифи» – Тарифи Банку, в яких визначаються основні умови Розрахунко-
во-касового обслуговування Рахунку(-ів), надання послуг пов’язаних з авізу-
ванням та обслуговуванням вхідних Документарних операцій, а також операцій 
інкасо які затверджуються відповідно до внутрішніх положень Банку та розмі-
щуються на сайті www.my.ukrsibbank.com та на інформаційних стендах в при-
міщеннях установ Банку, та які є невід’ємною частиною Договору;

«Таємний (особистий) ключ» – параметр криптографічного алгоритму фор-
мування Електронного цифрового підпису, доступний тільки уповноваженим 
особам Клієнта; 

«Транш» – сума Кредиту повністю або частина, що надається Клієнту в по-
рядку і на умовах, що визначені Кредитним договором;

«Угода про надання Траншу» – Заява на видачу Траншу та Заява на пролон-
гацію Траншу, акцептована Банком відповідно до умов Договору.

Інші терміни, що вживаються в Договорі, мають значення і зміст відповід-
но до Законодавства.

Розділ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
На підставі укладеного між Сторонами відповідного Договору, на визначе-

них ним умовах та порядку, Банк:
1.1. відкриває Клієнту Рахунок(-и) у національній та/або іноземній валютах 

для зберігання грошових коштів та здійснення Розрахунково-касового обслу-
говування відповідно до умов Договору та вимог Законодавства; та/або 

1.2. надає Клієнту послуги з дистанційного обслуговування Продуктів Клі-
єнта та обміну технологічною та іншою інформацією за допомогою Системи 
«StarAccess»; та/або

1.3. надає Клієнту Кредит/Овердрафт, а Клієнт зобов’язується належним чи-
ном користуватися ним, повернути використаний Кредит/Овердрафт та спла-
тити проценти за користування ним та інші платежі відповідно до умов Дого-
вору; та/або

1.4. відкриває/надає, отримує/ авізовує, обслуговує та виконує Документар-
ні операції.

Розділ 2. РОЗРАХУНКОВО-КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
2.1. Відкриття Рахунку(-ів).
Банк відкриває Клієнту Рахунок(-и) на підставі укладеного Договору РКО та 

інших документів відповідно до вимог Законодавства та внутрішніх положень 
Банку.   

Клієнт визначає вид, валюту, Тарифний пакет Рахунка(-ів). Номер Рахунку(-ів), 
інформація про вид, валюту та Тарифний пакет зазначаються у відповідному 
додатку до Договору РКО. Відкриття інших Рахунків в подальшому здійсню-
ється шляхом укладення Сторонами відповідної додаткової угоди до Догово-
ру РКО. 

Відкриття Рахунку(-ів) в іноземній валюті можливе тільки за умови попере-
днього відкриття Рахунку в національній валюті для оплати послуг Банку згід-
но з Тарифами. 

Банк здійснює Розрахунково-касове обслуговування Клієнта згідно з режи-
мом відповідного Рахунку та інших умов, встановлених Законодавством та До-
говором.

2.2. Порядок подання розрахункових документів та їх виконання. Зарахуван-
ня коштів на Рахунок(-ки).

2.2.1. Розрахунковий документ може бути паперовим або електронним. 
Електронний розрахунковий документ має однакову юридичну силу з паперо-
вим документом. Подання Електронного розрахункового документа здійсню-
ється за допомогою Системи «StarAccess» або іншої системи, згідно з умова-
ми Договору. 

2.2.2. Подання до Банку розрахункового документа здійснюється Клієнтом 
(його уповноваженою особою) особисто. Отримання повернутих Банком доку-
ментів також здійснюється Клієнтом (його уповноваженою особою) особисто, 
відповідно до умов Договору.

Розрахункові документи Клієнта приймаються Банком протягом операцій-
ного дня. 

Банк виконує розрахункові документи згідно з умовами Договору:
— в день їх надходження, якщо вони надійшли до Банку протягом опера-

ційного часу;
— наступного робочого дня, якщо вони надійшли до Банку після операцій-

ного часу, але за бажанням Клієнта та за наявності технічної можливості Бан-
ку такі розрахункові документи можуть бути виконані у той же день відповід-
но до Тарифів.

Тривалість операційного дня, операційного часу встановлюється Банком са-
мостійно і відображається у його внутрішніх документах.

2.2.3. За бажанням Клієнта та за наявності технічної можливості Банку, 
останній має право виконати розрахункові документи з врахуванням сум, що 
надходять на його Рахунок(-и) протягом операційного дня (поточні надходжен-
ня).

2.2.4. При зарахуванні грошових коштів на Рахунок за Розрахунковими до-
кументами Банк перевіряє відповідність номера Рахунка і коду Клієнта згідно 
з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України / реєстра-
ційним (обліковим) номером платника податків / реєстраційним номером облі-
кової картки платника податків – фізичної особи (серії та номера паспорта, як-
що фізична особа відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової 
картки платника податків та має відмітку в паспорті), а якщо кошти зарахову-
ються в іноземній валюті – Банк додатково перевіряє найменування Клієнта та 
призначення платежу,  та зараховує грошові кошти на Рахунок, лише якщо ці 
реквізити збігаються. У разі їх невідповідності, Банк затримує суму переказу на 
строк, визначений Законодавством для встановлення належного отримувача.

Банк до настання дати валютування, зазначеної в Електронному розрахунко-
вому документі, повідомляє Клієнта про надходження на його Рахунок грошо-

, де
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вих коштів та дату їх валютування шляхом зазначення цього у Виписках  та/або 
особистого повідомлення Клієнта телефоном (телефаксом) та/або направлен-
ня відповідного повідомлення за Системою «StarAccess» та/або іншим спосо-
бом, визначеним Сторонами. 

2.2.5. Черговість виконання Банком розрахункових та/або касових докумен-
тів Клієнта визначається Законодавством, окрім випадків, передбачених До-
говором.

2.3 Затримка виконання операції та відмова в її здійсненні.
Банк має право затримати виконання операції та/або відмовити Клієнту у ви-

конанні операції щодо зарахування коштів на Рахунок або списання коштів з 
Рахунку та/або у виконанні наданих Клієнтом розрахункових та/або касових до-
кументів за цим Договором, у наступних випадках:

а) якщо на Рахунку Клієнта недостатньо коштів для виконання поданого Клі-
єнтом розрахункового та/або касового документа, одночасної сплати Банку Ра-
зової комісії та погашення заборгованості зі сплати Періодичної та/або Разової 
комісії у повному обсязі за наявності такої заборгованості; та/або

б) якщо запитувані Клієнтом послуги/операції не передбачені Тарифами 
Банку або у Банку відсутні технічні можливості щодо їх надання/проведення; 
та/або

в) якщо щодо операції Клієнта виникає підозра, що вона містить ознаки та-
кої, що підлягає фінансовому моніторингу відповідно до Законодавства або 
підпадає під існуючі обмеження (санкції) відповідно до Законодавства та/або 
Законодавства з принципом екстратериторіальності; та/або

г) якщо Клієнт не надав необхідні Банку документи та/або інформацію що-
до суті фінансової операції та/або встановлення осіб, які приймають учать в її 
здійсненні та/або контрактів та інших документів за експортно-імпортною опе-
рацією; та/або

ґ) якщо Клієнт не надав необхідні Банку документи та/або інформацію для 
проведення Банком процедури уточнення інформації щодо ідентифікації та ви-
вчення Клієнта (зокрема, але не обмежуючись: інформації / документів що-
до фінансового стану Клієнта та змісту його діяльності; проведення оцінки фі-
нансового стану Клієнта; визначення належності Клієнта (особи, яка діє від йо-
го імені) до національних або іноземних публічних діячів, діячів, що викону-
ють політичні функції в міжнародних організаціях, або пов’язаних з ними осіб; 
з’ясування місця його проживання або місця перебування чи місця тимчасово-
го перебування в Україні); та / або

д) якщо на запитувані Клієнтом послуги розповсюджуються обмеження, 
встановлені  Законодавством з принципом екстратериторіальності та/або вну-
трішніми нормативними актами Банку; та/або

е) порушення Клієнтом встановленого Законодавством порядку викорис-
тання коштів за Рахунком; та/або

є) в інших випадках, передбачених Законодавством та/або Договором. 
Банк відмовляє Клієнту у надані послуг (проведенні операцій) та/або у вико-

нанні наданих Клієнтом Розрахункових та/або касових документів за цим Дого-
вором у наступному порядку:

— у разі відмови у виконанні паперового розрахункового документа – шля-
хом повернення Клієнту без виконання його розрахункового документа та/або 
касового документа, зазначивши на зворотному боці такого документа дату та 
причину повернення без виконання (це засвідчується підписами відповідаль-
ного виконавця Банку і працівника, на якого покладено функції контролера, та 
відбитком штампа Банку).

— у разі відмови у виконанні Електронного розрахункового документа – 
шляхом його невиконання. Банк повідомляє про це Клієнта засобами Системи 
«StarAccess» із зазначенням дати та причини повернення без виконання Елек-
тронного розрахункового документа.

Причина невиконання розрахункового та/або касового документа зазнача-
ється з посиланням на статтю закону України та/або пункт нормативно-право-
вого акта НБУ, та/або пункт Договору, відповідно до яких розрахунковий доку-
мент не може бути виконано, якщо це вимагається Законодавством.

Повернення без виконання паперових розрахункових та/або касових доку-
ментів Клієнта здійснюється при здійсненні ініціювання операції Клієнтом в ка-
сі Банку або одночасно з наданням Клієнту Виписки з Рахунку згідно з умова-
ми Договору.

У разі затримання виконання операції відповідно до умов Договору Банк по-
відомляє Клієнта засобами Системи «StarAccess» та/або в інший спосіб.

2.4. Виписки.
Банк щоденно формує Виписку за умови наявності руху грошових коштів 

на відповідному Рахунку. Виписка у паперовій формі надається Клієнту за пер-
шою його вимогою, але не раніше наступного робочого дня за днем прове-
дення операцій за Рахунком. Виписка може бути надана особам, зазначеним 
у картці зі зразками підписів Клієнта, або уповноваженій особі Клієнта на під-
ставі довіреності. 

Банк здійснює передачу/повернення Клієнту його розрахункових докумен-
тів, у тому числі Електронних розрахункових документів, що підтверджують 
списання/зарахування грошових коштів з/на Рахунку/ок або інших документів, 
особисто Клієнту (його уповноваженій особі) або разом із Випискою в день її 
надання Клієнту, якщо інше не передбачено умовами Договору. 

2.5. Помилковий переказ.
У випадку помилкового зарахування Банком грошових коштів на Рахунок(-и) 

з вини Банку, Клієнт доручає Банку, а Банк має право в першу чергу списати 
меморіальним ордером із Рахунку(-ів) такі помилково зараховані грошові ко-
шти і перерахувати їх належному отримувачу, а Клієнт гарантує, що не буде ма-
ти вимог щодо відшкодування збитків.

Не врегульовані Договором питання щодо повернення помилково списаних/
зарахованих грошових коштів з/на Рахунку/ок, що йому не належать, вирішу-
ються у порядку, визначеному Законодавством.

2.6. Чекова книжка.
Банк оформлює чекову книжку Клієнтові на підставі відповідної заяви Клі-

єнта. Клієнт має право отримати чекову книжку протягом 30 календарних днів 
з дати подання до Банку вказаної заяви. У випадку неотримання Клієнтом че-
кової книжки протягом зазначеного строку така чекова книжка вважається не-
дійсною, не видається Клієнту та підлягає знищенню у встановленому Законо-
давством порядку.  

2.7. Порядок отримання готівкових коштів та здавання Клієнтом готівкової 
виручки.

2.7.1. За необхідності отримання готівкових коштів, Клієнт до 13:00 години 
робочого дня, що передує дню отримання готівкових коштів, подає до Банку 
заявку на одержання готівкових коштів.

2.7.2. Здавання Клієнтом готівкової виручки для її зарахування на Рахунок(-ки) 
може здійснюватись за вибором Клієнта:

— щодня (у день надходження готівки до каси Клієнта);
— наступного за днем надходження готівки до каси Клієнта дня;
— не рідше ніж один раз на п’ять робочих днів.
Готівкову виручку Банк зараховує на Рахунок(-ки) в день надходження, як-

що вона надійшла протягом операційного часу та наступного  робочого дня, як-
що вона надійшла після операційного часу.

Порядок здавання готівкової виручки до уповноваженого Банку визначаєть-
ся Клієнтом самостійно: за допомогою служби інкасації або самостійно Клієн-
том у денну/вечірню касу Банку.

2.7.3. Встановлення ліміту каси проводиться Клієнтом самостійно, відповід-
но до вимог Законодавства. 

Якщо Клієнт в окремі дні не має перевищення ліміту каси, то він може в ці дні 
не здавати в установлені строки готівку до Банку.

У разі, якщо Клієнт працює у вихідні та святкові дні і через відсутність відпо-
відної домовленості з Банком на інкасацію не має змоги здати одержану ним 
за ці дні готівку, то вона має здаватися Клієнтом до Банку протягом операцій-
ного часу наступного робочого дня. 

2.7.4. За ініціативою Клієнта строки здавання готівкової виручки можуть пе-
реглядатися. Документи Клієнта, на підставі яких переглянуто строк здаван-
ня готівкової виручки, додаються до Договору та повинні бути підписані Клі-
єнтом (уповноваженою ним особою). Клієнт несе відповідальність за досто-
вірність документів, наданих до Банку, та відповідних показників, що зазначе-
ні у цих документах. 

2.8. Особливості обслуговування Рахунків для зарахування страхових ко-
штів. 

2.8.1. У разі відкриття Клієнтом, що є роботодавцем, окремого Рахунку для 
зарахування страхових коштів, Клієнт підтверджує, що він ознайомлений з осо-
бливостями використання такого Рахунку та коштів на ньому, зокрема, але не 
обмежуючись:

— страхові кошти, зараховані на такий Рахунок, можуть бути використані 
Клієнтом виключно на надання матеріального забезпечення та соціальних по-
слуг застрахованим особам відповідно до закону;

— страхові кошти, зараховані на такий Рахунок, не можуть бути спрямовані 
на задоволення вимог кредиторів, на стягнення на підставі виконавчих та інших 
документів, за якими здійснюється стягнення відповідно до закону.

2.8.2. Клієнт зобов’язується невідкладно письмово повідомити Банк щодо 
порушення стосовно нього справи про банкрутство шляхом направлення лис-
та на адресу Банка для листування. Сторони домовились, що в разі надходжен-
ня такого повідомлення або наявності у Банка відомостей, що підтверджують 
факт порушення провадження щодо банкрутства Клієнта, страхові кошти по-
вертаються до відповідної районної, міжрайонної чи міської виконавчої дирек-
ції відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездат-
ності.

2.8.3. Банк не здійснює контроль за використанням Клієнтом страхових ко-
штів з Рахунку для зарахування страхових коштів.

2.9. Несанкціонований овердрафт.
У разі виникнення Несанкціонованого овердрафту на відповідному(-их) 

Рахунку(-ах), Клієнт зобов’язаний погасити суму Несанкціонованого овер-
драфту та сплатити проценти за користування ним згідно з Тарифами, що ді-
яли на момент виникнення такої заборгованості, до 25 (двадцять п’ятого) чис-
ла місяця, наступного за місяцем виникнення Несанкціонованого овердрафту.

Для погашення Несанкціонованого овердрафту встановлюється наступна 
черговість: 

1) проценти за несанкціонований овердрафт;
2) несанкціонований овердрафт;
3) інші погашення.
2.10. Закриття Рахунку(-ів).
2.10.1. За ініціативою Клієнта: закриття Рахунку(-ів) здійснюється на підста-

ві заяви Клієнта про закриття Рахунку(-ів).
2.10.2. За ініціативою Банку: Банк має право закрити будь-який Рахунок або 

всі Рахунки, відкриті в рамках Договору РКО, та/або розірвати Договір у випад-
ку відсутності руху та/або залишку коштів на Рахунку(-ах) Клієнта протягом 6 
(шести) місяців, а також в інших випадках, передбачених Договором. 

Про закриття рахунку Банк письмово повідомляє Клієнта не пізніше ніж за 
14 (чотирнадцять) календарних днів.

2.10.3. Для закриття Рахунку(-ів) всі наявні залишки грошових коштів пере-
раховуються на рахунок в іншому банку, вказаному Клієнтом, або на відповід-
ний внутрішньобанківський рахунок і можуть бути отримані Клієнтом за його 
першою вимогою з урахуванням вимог Законодавства та Договору. 

На наступний робочий день після перерахування коштів відповідно до умов 
цього пункту Банк закриває Рахунок/ки. У випадку, якщо закриваються всі Ра-
хунки, відкриті в рамках Договору РКО, то Договір РКО вважається розірваним  
за умови повного погашення заборгованості Клієнта перед Банком та відсут-
ності залишку коштів на Рахунках.

Якщо на Рахунку Клієнта встановлений Ліміт Овердрафту, Клієнт 
зобов’язаний погасити заборгованість за Овердрафтом не пізніше дати закрит-
тя такого Рахунку в порядку, передбаченому Договором.

Розірвання Договору за ініціативою Банку здійснюється в порядку, встанов-
леному Договором.

2.11. Відповідальність Сторін.
2.11.1. Клієнт несе відповідальність за достовірність змісту оформленого 

ним розрахункового документа, за відповідність інформації, зазначеної в ньо-
му, суті операції, за дотримання режиму його Рахунку та інших вимог Законо-
давства, а також за повноту і своєчасність сплати Клієнтом податків, зборів/
страхових внесків (обов’язкових платежів). 

2.11.2. За несвоєчасне списання/зарахування грошових коштів з/на Рахун-
ку/ок, якщо це відбулося з вини Банку у разі порушення ним умов Договору, 
останній сплачує Клієнту пеню у розмірі 0,01% від суми простроченого платежу 
за кожен день прострочення, але не більше 0,1% від суми переказу.

2.11.3. Банк не несе відповідальності перед Клієнтом та/або третіми особа-
ми за затримку в проведенні операції та/або відмову надати Клієнту послугу та/
або провести операцію, якщо вони не передбачені Тарифами Банку чи у Банку 
відсутні технічні можливості на їх проведення/надання та/або якщо надання по-
слуги та/або проведення операції неможливе не з вини Банку та/або у інших ви-
падках, передбачених цим Договором. Клієнт гарантує, що не матиме претен-
зій до Банку якщо у проведенні операції було відмовлено або її проведення бу-
ло затримано відповідно до умов Договору. 

Клієнт завчасно повідомляє своїх контрагентів про можливі випадки за-
тримки виконання операції або відмови у проведенні операції, що передбаче-
ні цим Договором.

2.11.4. Банк у випадках, передбачених Договором, не несе відповідальнос-
ті за відмову надати Клієнту послугу та/або провести операцію та/або викона-
ти надані Клієнтом розрахункові чи касові документи за Договором, що при-
звело до порушення строків та/або повноти перерахування податків, зборів 
(обов’язкових платежів) до бюджетів або державних цільових фондів, вста-
новлених Законодавством.

2.11.5. Банк не несе відповідальності за операції проведені за Рахунком(-ами) 
та їх наслідки, якщо можливість проведення зазначених операцій виникла не 
з вини Банку.

Розділ 3. ТАРИФИ, ТАРИФНІ ПАКЕТИ ТА ПРОЦЕНТИ НА ЗАЛИШОК КОШТІВ  
НА РАХУНКУ

3.1. Порядок оплати послуг Банку з Розрахунково-касового обслуговування.
3.1.1. Перелік, умови та вартість надання послуг (проведення операцій) за 

Рахунком(-ами) визначаються Тарифами Банку. 
3.1.2. Клієнт оплачує Банку Разові комісії у момент надання послуги (прове-

дення операції), та Періодичні комісії – у день нарахування цих комісій згідно з 
Тарифами Банку та Договором. 

У разі недостатності грошових коштів на Рахунку(-ах) для оплати Періодич-
ної комісії Клієнт повинен забезпечити її погашення протягом 7 (семи) кален-
дарних днів з дня її нарахування згідно з умовами  Договору.

Для Бюджетних організацій Банк надає Клієнту рахунок для сплати Разових 
та Періодичних комісії протягом 3-х календарних днів з дня надання одноразо-
вої послуги та/або нарахування Періодичної комісії, а Клієнт протягом 7 (семи) 
календарних днів з дня надання послуги та/або нарахування Періодичної комі-
сії, сплачує комісію за встановленими в рахунку реквізитами. 

Факт ознайомлення Клієнта з Тарифами та факт обрання Клієнтом тих чи ін-
ших Тарифів засвідчується Договором або Додатковою угодою, укладеною у 
випадках, визначених Договором.

3.2. Проценти на залишок коштів на Рахунку(-ах).
На залишок грошових коштів на Рахунку(-ах) у національній та/або інозем-

ній валюті Банк може нараховувати проценти. Проценти сплачуються Банком 
щомісячно, в останній робочий день місяця, а в разі закриття Рахунку(-ів) - в 
робочий день Банку, який передує дню закриття Рахунку(-ів). 

3.3. Порядок зміни Тарифів та/або Тарифного пакету та/або розміру про-
центної ставки по оплаті залишку грошових коштів на Рахунку(-ах).

3.3.1. Банк має право самостійно змінювати (встановлювати) Тарифи та/або 
Тарифний пакет та/або розмір процентної ставки по оплаті залишку грошових 
коштів на Рахунку(-ах). 

Банк змінює Тарифи (перелік Тарифів, умови та/або вартість послуги/опе-
рації) та/або Тарифний пакет та/або розмір процентів по оплаті залишків гро-
шових коштів на Рахунку(-ах), повідомляючи про це Клієнта шляхом внесення 
відповідної інформації у Виписки та/або розміщення відповідних повідомлень 
на дошках оголошень у приміщеннях установ Банку та/або іншим засобом не 
пізніше ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до вступу в силу цих змін. 

У разі незгоди Клієнта зі зміною Тарифів та/або Тарифного пакету та/або 
розміру процентів по оплаті залишків грошових коштів на Рахунку(-ах), він 
зобов’язаний до дати вступу в силу нових Тарифів та/або Тарифного пакету 
та/або розміру процентів по оплаті залишків грошових коштів на Рахунку(-ах) 
письмово повідомити про це Банк, для вирішення питання про розірвання До-
говору й закриття Рахунку(-ів). 

Факт неподання Клієнтом письмового повідомлення про незгоду обслуго-
вуватись на нових умовах до дати вступу в дію цих умов та проведення Клі-
єнтом операції за Рахунком(-ми) після вступу в силу нових Тарифів та/або Та-
рифного пакету та/або розміру процентів по оплаті залишку(-ів) грошових ко-
штів на Рахунку(-ах), підтверджує згоду Клієнта на його обслуговування у Бан-
ку за новими Тарифами та/або Тарифним пакетом та/або розміром процентів 

по оплаті залишку грошових коштів на Рахунку(-ах), якщо інше не передбаче-
но Договором.

Клієнт має право ініціювати зміну раніше обраного Тарифного пакету на ін-
ший діючий в Банку Тарифний пакет. Зміна Тарифного пакету здійснюється на 
підставі укладеної між Банком та Клієнтом відповідної додаткової угоди до До-
говору та є платною послугою Банку, але Банк має право відмовити Клієнту в 
зміні Тарифного пакету шляхом не підписання такої додаткової угоди.

3.3.2. Клієнт має право ініціювати зміну вартості окремого Тарифу за окре-
мою послугою (операцією) Банку та/або розміру процентів по оплаті залишку 
грошових коштів на окремому Рахунку, але ці зміни можливі тільки за згодою 
Банку, при цьому зміна вартості окремої послуги (операції) та/або розміру про-
центів по оплаті залишку грошових коштів на окремому Рахунку здійснюється 
на підставі укладеної між Банком та Клієнтом відповідної Додаткової угоди до 
Договору і зміна Тарифного пакету не відбувається.

У разі проведення за ініціативою Банку зміни Тарифів та/або Тарифного па-
кету та/або розміру процентів по оплаті залишку грошових коштів на Рахунку(-ах), 
відповідно до вимог, визначених цим пунктом, дія укладеної за ініціативою Клі-
єнта відповідної додаткової угоди до Договору щодо встановлення індивіду-
ального розміру Тарифу та/або розміру процентів по оплаті залишків грошо-
вих коштів на Рахунку(-ах) припиняється, якщо інше не обумовлено норматив-
ними документами Банку, або додатковою угодою до Договору.
Розділ 4. ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРОДУКТІВ КЛІЄНТА В СИСТЕМІ «STARACCESS»

4.1. Система «StarAccess» дозволяє Клієнту здійснювати дистанційне управ-
ління Продуктами Клієнта.

4.2. Обслуговування Клієнта в Системі «StarAccess» здійснюється в порядку, 
встановленому Договором та Інструкціями. 

4.3. Для підключення та використання Системи «StarAccess» Клієнт має 
здійснити первинну реєстрацію  в Системі «StarAccess» згідно з Інструкціями 
та подати до Банку 2 (два) примірники роздрукованого Сертифікату Відкритого 
ключа для кожного Таємного ключа Клієнта, засвідчені підписом уповноваже-
ної особи Клієнта та його печаткою (за необхідності), якщо інший порядок не 
передбачено Інструкціями та за умови, що такий порядок не суперечить Зако-
нодавству. В дату підключення Клієнта до Системи «StarAccess» та першої ак-
тивації Відкритого ключа Клієнта Банк робить відповідну відмітку у Сертифікаті 
Відкритого ключа. З дати, зазначеної Банком у першому Сертифікаті Відкрито-
го ключа, Договір набирає чинності в частині умов обслуговування Системою 
«StarAccess» та в частині роботи з Електронними документами. 

4.4. Здійсненням дій щодо підключення до Системи «StarAccess» Клієнт під-
тверджує:

— що Відкритий ключ Клієнта, вказаний у наданих Банку і засвідчених під-
писом уповноваженої особи Клієнта Сертифікатів відкритих ключів Клієнта, на-
лежить Клієнту, та

— що до початку роботи в Системі «StarAccess» він особисто ознайомився 
з Інструкціями і зобов’язується їх виконувати;

— що він  визнає достатнім метод захисту Електронних документів з вико-
ристанням криптографічних засобів, зокрема ЕЦП, що накладається на розра-
хунковий Електронний документ за допомогою Системи «StarAccess».

4.5. Банк має право вносити зміни до Інструкцій. У випадку внесення змін 
Банк розміщує відповідне повідомлення та Інструкцію (з урахуванням змін) 
на сайті Банку. Користування Клієнтом системою «StarAccess» після внесення 
змін до Інструкцій вважається згодою Клієнта щодо продовження обслугову-
вання за Договором з урахуванням внесених змін до Інструкцій. 

4.6. Дистанційне обслуговування Продуктів за допомогою Системи 
«StarAccess» передбачає направлення Клієнтом до Банку Електронних доку-
ментів щодо надання послуг (проведення операцій) за Продуктами та їх об-
робку Банком, а також відправлення відповідних повідомлень Банком Клієнту. 

4.7. Розрахункові документи, заяви Клієнта, інші Електронні документи, що 
направляються Клієнтом у Банк із використанням Системи «StarAccess», по-
винні:

— містити усі обов’язкові реквізити, що визначені вимогами Законодав-
ства; та

— містити ЕЦП уповноважених осіб Клієнта згідно з документами, наданими 
Клієнтом Банку відповідно до умов Договору; та

— бути сформовані та/або подані та/або підтверджені додатковими засоба-
ми захисту, якщо їх використання передбачено умовами Договору. 

Розрахункові та інші Електронні документи Банком не розглядаються та в 
обробку не приймаються, якщо:

— на такі документи не накладено необхідну кількість ЕЦП Клієнта, або 
— ЕЦП не вірна, або 
— є підозра щодо компрометації ключової інформації, або 
— такі документи сформовані/подані без використання додаткових засобів 

захисту або вони не підтверджені Додатковими засобами захисту, якщо це пе-
редбачено умовами Договору.

4.8. Розрахункові та інші Електронні документи, на які не накладено необ-
хідну кількість ЕЦП Клієнта, або ЕЦП не вірна, чи є підозра щодо компрометації 
ключової інформації, Банком не розглядаються та в обробку не приймаються.

4.9. Клієнту не дозволяється формувати Електронні розрахункові докумен-
ти на підставі розрахункових документів, що мають додатки (реєстри чеків, ре-
єстри документів по акредитиву та ін.), а також формувати Електронні розра-
хункові документи на підставі платіжних вимог. Зазначені документи повинні 
надаватися до Банку на паперових носіях.

4.10. Для забезпечення конфіденційності інформації, що пересилається за 
допомогою Системи «StarAccess» та яка у відповідності до Законодавства є 
конфіденційною або такою, що містить банківську таємницю, така інформація 
повинна пересилатись в захищеному вигляді (з використанням криптографіч-
них або інших засобів захисту інформації, що відповідають вимогам Законо-
давства). Клієнт погоджується з тим, що деяка фінансова та інша конфіденцій-
на інформація, яка передається з використанням Системи «StarAccess» та не 
містить банківської таємниці та/або не дозволяє ідентифікувати Клієнта, може 
передаватись незахищеними каналами зв’язку, на що Клієнт надає дозвіл Бан-
ку, який підтверджується підписом під відповідним Договором, що був укладе-
ний між Клієнтом та Банком.

4.11. Сторони домовились, що Електронний документ (в тому числі розра-
хунковий), який передається Системою «StarAccess» та підписаний ЕЦП упо-
вноважених осіб Клієнта, підтверджений/захищений іншими Додатковими за-
собами захисту, якщо такі використовуються згідно з Договором, та наданий 
Клієнтом Банку на підставі Договору, є рівним за юридичною силою докумен-
ту на паперовому носії (в тому числі розрахунковому), підписаному власноруч-
ним підписом Клієнта (його уповноваженими особами). Електронні докумен-
ти без ЕЦП Клієнта не мають юридичної сили, Банком не розглядаються і не 
приймаються.

4.12. Відповідальність за достовірність інформації, що міститься в рекві-
зитах Електронного документа, несе особа, яка підписала цей документ своїм 
ЕЦП, при цьому Сторони визнають, що підробка ЕЦП Клієнта (його уповнова-
женої особи)  неможлива без знання інформації про Таємний ключ.

4.13. Сторони визнають достатнім для ідентифікації Клієнта (його уповнова-
женої особи) та підтвердження цілісності даних в електронній формі засіб ЕЦП, 
який використовується в Системі «StarAccess» при передачі Електронних доку-
ментів від Клієнта у Банк з використанням засобів, сертифікованих ДСТСЗІ СБУ 
або його правонаступників у галузі ліцензування криптографічної діяльності. 

4.14. З метою забезпечення додаткової безпеки обслуговування Продуктів 
Клієнта може здійснюватись з використанням додаткових засобів захисту, зо-
крема шляхом використання ОТР.

4.14.1. На підставі Заяви на активацію ОТР Банк активує останньому в Сис-
темі «StarAccess» функцію підтвердження ОТР. 

4.14.2. Заява на активацію ОТР подається Клієнтом  до обслуговуючого від-
ділення Банку та в ній зазначаються:

а) порядок формування ОТР шляхом (за вибором Клієнта):
— надсилання Інформаційних повідомлень, що містять ОТР, на номери мо-

більних телефонів, вказані Клієнтом у Заяві на активацію ОТР, або 
— формування за допомогою генератора одноразового паролю ОТР (токе-

на). Така послуга оплачується згідно з Тарифами Банку. 
б) перелік уповноважених осіб із зазначенням їх номерів телефонів, на які 

будуть надсилатись інформаційні повідомлення, що містять ОТР, або серійно-
го номеру токена, що  наданий такій уповноваженій особі.

4.14.3. Клієнт зобов’язується забезпечити збереження ОТР таким чином, 
щоб виключити його використання не уповноваженими на це особами, а та-
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кож негайно повідомляти Банк про зміну переліку уповноважених осіб та/або 
їх номерів телефонів. 

4.14.4. У випадках компрометації токена та/або номеру мобільного теле-
фону, на який надсилається ОТР, в тому числі несанкціонованого доступу, йо-
го втрати, викрадання або в разі виникнення такої підозри чи загрози, Клієнт 
зобов’язується негайно повідомити про це Банк будь-яким зручним способом 
з метою блокування діючого Сертифіката Відкритого ключа Клієнта та вжити 
заходи щодо припинення використання ОТР.

4.14.5. Для зміни переліку уповноважених осіб та/або номерів їх номе-
рів телефонів, на які надсилаються Інформаційні повідомлення, що містять 
ОТР, та/або зміни серійних номерів токенів та/або на деактивацію ОТР Клієнт 
зобов’язується негайно подати до Банку відповідну Заяву на активацію або За-
яву на деактивацію ОТР.

4.14.6. Банк не несе відповідальності:
— за несанкціоноване використання ОТР, якщо Банк не був належним чи-

ном повідомлений про компрометацію токена та/або номеру мобільного теле-
фону, на який надсилається ОТР, та/або зміну  переліку уповноважених осіб та/
або їх номерів телефонів.

— за не доставку Інформаційних повідомлень та/або доставку Інформацій-
них повідомлень із затримками.

— за технічний стан та функціонування токена після його передачі Клієнту, 
а також не приймає назад та/або не обмінює токен.

4.15. У разі невикористання або відмови від використання Клієнтом Додат-
кових засобів захисту, що надаються Банком для обслуговування Системою 
«StarAccess», або якщо Клієнтом було встановлено ліміт на максимальну суму 
операції, що здійснюється через Систему «StarAccess» без використання До-
даткових засобів захисту, Клієнт підтверджує, що він повністю розуміє можли-
ві негативні наслідки, що можуть статися внаслідок невикористання Додатко-
вих засобів захисту або внаслідок здійснення операції без використання Додат-
кових засобів захисту на суму, що не перевищує встановлений Клієнтом ліміт, 
в тому числі, але не обмежуючись, якщо негативні наслідки сталися в результа-
ті шахрайських дій, компрометації ключової інформації тощо. Клієнт також під-
тверджує, що не має та не буде мати до Банку будь-яких претензій та/або не бу-
де вимагати від нього відшкодування будь-яких збитків, які сталися та/або ста-
нуться в результаті таких негативних наслідків.

4.16. Сторони визнають як єдину шкалу часу при роботі з Системою 
«StarAccess» київський час. Контрольним є час системних годинників апарат-
них засобів Банку.

4.17. Використання Клієнтом Cистеми «StarAccess» не виключає можливос-
ті оброблення Банком документів Клієнта (в тому числі розрахункових) на па-
перових носіях відповідно до умов Договору.

4.18. У випадку надходження до Банку декількох Електронних документів 
(в тому числі розрахункових) ідентичного змісту за одним номером докумен-
ту та/або одночасного надходження до Банку декількох документів ідентично-
го змісту у паперовій та/або електронній формі, Банк приймає кожний окремий 
документ до виконання або відмовляє у виконанні, згідно з вимогами Договору 
та/або договорів, що обслуговуються Системою «StarAccess», якщо інше не бу-
де визначено у Інструкціях та/або додаткових угодах до Договору. Відповідаль-
ність за одночасне надання розрахункових документів у письмовій та/або елек-
тронній формі несе Клієнт. 

4.19. У випадках компрометації ключової інформації, в тому числі несанк-
ціонованого доступу, втрати, викрадання Носіїв ключової інформації або в ра-
зі виникнення такої підозри чи загрози, Клієнт негайно припиняє проведен-
ня електронних платежів та здійснення інших операцій за допомогою Систе-
ми «StarAccess», вживає заходи щодо блокування скомпрометованої ключової 
інформації та повідомляє про це Банк будь-яким зручним способом, а також 
письмово в найкоротший термін. Для продовження обслуговування Системою 
«StarAccess», Клієнт має подати новий Сертифікат Відкритого ключа у поряд-
ку, передбаченому Договором.

4.20. На підставі інструкцій Клієнта, викладених письмово, інформація щодо 
стану банківського рахунку, оборотів за ним, інша інформація щодо руху гро-
шових коштів на Рахунку(-ах) та щодо Продуктів Клієнта, може бути надана ін-
шій уповноваженій на те особі.

4.21. Якщо між Банком та Клієнтом укладено інший договір щодо дистанцій-
ного обслуговування Системою «StarAccess», то положення цього Розділу за-
стосовуються з урахуванням особливостей зазначеного договору.

4.22. Банк не несе відповідальності за технічний стан комп’ютерного та ін-
шого устаткування Клієнта, низьку якість роботи апаратури АТС Клієнта та/або 
ліній зв’язку, якість каналів Інтернет у Клієнта та/або припинення використан-
ня системи через відключення електроенергії та/або ушкодження ліній зв’язку, 
за збої та фінансові збитки Клієнту, що можливі в результаті використання Клі-
єнтом неліцензійного програмного забезпечення, та/або у випадку зараження 
програмного забезпечення вірусами та/або у випадку відсутності зв’язку з Бан-
ком не з вини Банку.

4.23. Клієнт несе відповідальність за забезпечення схоронності Носіїв клю-
чової інформації, паролів користувачів Системи «StarAccess» та контроль стро-
ків дії ключової інформації та своєчасну її перегенерацію.

Розділ 5. ОВЕРДРАФТ
5.1. Порядок надання та використання Овердрафту.
5.1.1. На підставі Договору про надання Овердрафту Банк встановлює Лі-

міт Овердрафту на Рахунку Клієнта. Розмір Ліміту Овердрафту, його валюта, 
строк, Рахунок, на якому встановлюється Овердрафт, процентна ставка та інші 
умови зазначаються у Договорі про надання Овердрафту.  

Використання Клієнтом Овердрафту здійснюється в межах Ліміту Овер-
драфту шляхом проведення платежів з Рахунка, на якому встановлено Овер-
драфт, у разі недостатності власних коштів Клієнта на такому Рахунку (дебету-
вання поточного Рахунку Клієнта). Якщо проведення платежу передбачає спла-
ту комісії, то така комісія може бути списана Банком в порядку договірного 
списання, передбаченого Договором.

За рахунок Овердрафту не виконується примусове та/або договірне списан-
ня коштів з Рахунку Клієнту на користь третьої особи, крім випадків, встанов-
лених Договором.  

Протягом дії Договору про надання Овердрафту заборгованість за викорис-
таним Овердрафтом не повинна перевищувати встановлений Ліміт Овердраф-
ту.

5.1.2. Банк має право відмовити у проведенні платежу за рахунок Ліміту 
Овердрафту без пояснення причин відмови Клієнту, таким чином зобов’язання 
Банка щодо  надання Овердрафту є відкличними.

5.1.3. Овердрафт забезпечується всім належним Клієнту майном і кошта-
ми, на які може бути звернене стягнення в порядку, установленому Законо-
давством, а також іншим забезпеченням, якщо воно надано для забезпечення 
зобов’язань за Договором про надання Овердрафту.

5.2. Порядок погашення Овердрафту.
5.2.1. Якщо інше не встановлено Договором, заборгованість за Овердраф-

том повинна бути погашена: 
— протягом 30 календарних днів з дня проведення платежу за рахунок 

Овердрафту. Якщо останній день цього строку припадає на вихідний, свят-
ковий або неробочий день, то останнім днем погашення вважається робочий 
день, що передує вихідному, святковому або неробочому  дню;

— у випадку закінчення строку Овердрафту, в останній робочий день, що 
передує дню закінчення строку Овердрафту, в тому числі, якщо день закінчен-
ня строку Овердрафту припадає на вихідний, святковий або неробочий день.

5.2.2. Овердрафт вважається погашеним:
— якщо сума надходжень на Рахунок, на якому встановлено Овердрафт, 

протягом 30 календарних днів, від дня надання Овердрафту, була не менш ніж 
дебетовий залишок коштів на кінець останнього дня, що передує 30-денно-
му періоду, 

— якщо на кінець останнього робочого дня, що передує дню закінчення 
строку Овердрафту або при настанні терміну погашення Овердрафта згідно з 
вимогами Договору, відсутній дебетовий залишок на Рахунку, на якому вста-
новлено Овердрафт, та відсутня заборгованість за Овердрафтом на інших ра-
хунках, на яких за умовами Договору  може враховуватись заборгованість за 
Овердрафтом.

Погашення заборгованості Клієнта здійснюється протягом операційного дня 
з поточних надходжень коштів на Рахунок, на якому встановлено Овердрафт, 
або з будь-яких інших надходжень на інші рахунки, на яких за умовами цього 
Договору  може враховуватись заборгованість за Овердрафтом.

5.2.3. Для погашення грошових  зобов’язань за Договором про надання 
Овердрафту встановлюється наступна черговість: 

• для Клієнтів,  які мають прострочену заборгованість за Договором,  що ви-
никла до 16.03.2015 р.:

1) прострочені комісії;
2) нараховані до сплати строкові комісії;
3) прострочені проценти за Овердрафтом;
4) нараховані до сплати строкові проценти за Овердрафтом;
5) прострочена заборгованість за використаним лімітом Овердрафту;
6) строкова заборгованість за використаним лімітом Овердрафту; 
7) штрафні санкції за Договором;
8) інша заборгованість за Договором.
• для Клієнтів, які мають заборгованість за Договором про надання Овер-

драфту, що виникла після 16.03.2015 р. : 
1) Строкова та/або Прострочена сума Овердрафту;
2) Прострочені проценти;
3) Прострочені комісії;
4) Строкові комісії; 
5) Строкові проценти;
6) інша заборгованість за Договором.
У випадку перерахування Клієнтом грошових коштів на погашення забор-

гованості у порушення вищевказаної черговості, Банк вправі самостійно пере-
розподілити кошти Клієнта, що надійшли, у відповідності із зазначеною черго-
вістю, шляхом проведення відповідних бухгалтерських проводок за відповід-
ними рахунками.

5.3. Зміна Ліміту Овердрафту. 
5.3.1. Банк має право зменшити Ліміт Овердрафту, направивши Клієнту 

письмове повідомлення не пізніше ніж за 7 календарних днів до дати встанов-
лення зменшеного Ліміту Овердрафту, у наступних випадках:

— погіршення фінансового стану Клієнта; та/або 
— порушення Клієнтом умов  Договору; та/або
— зменшення щомісячного обсягу надходжень на Рахунок.
Письмове повідомлення про зменшення Ліміту Овердрафту вважається 

здійсненим з дати його відправлення Банком. У такому повідомленні Банк за-
значає розмір зменшеного Ліміту Овердрафту та дату його встановлення. У 
цьому випадку додаткова угода про зменшення Ліміту Овердрафту Сторонами 
не укладається. Про зменшення ліміту Овердрафту Клієнт може бути додатко-
во повідомлений через Систему «StarAccess» та/або в інший спосіб. 

У разі надання забезпечення виконання зобов’язань за Договором про на-
дання Овердрафту третьою особою, зменшення Ліміту Овердрафту не потре-
бує погодження з такою третьою особою.

5.3.2. Банк має право відновити Ліміту Овердрафту в межах попередньо-
го встановленого Ліміту Овердрафту, про що направляє Клієнту письмове по-
відомлення із зазначенням дати відновлення Ліміту Овердрафту. Якщо до да-
ти відновлення Ліміту Овердрафту Банк не отримав від Клієнта письмової від-
мови щодо відновлення Ліміту Овердрафту, вважається, що Клієнт погодився 
на таке відновлення.  

5.3.3. За наявності у Клієнта умов для збільшення Ліміту Овердрафту, Банк 
має право пропонувати Клієнту збільшення ліміту Овердрафту. У разі згоди 
Клієнта, Сторони укладають відповідну додаткову угоду до Договору про на-
дання Овердрафту. 

У разі надання Забезпечення за Договором про надання Овердрафту тре-
тьою особою, збільшення Ліміту Овердрафта понад попереднього Ліміту Овер-
драфту потребує погодження третьою особою та Клієнт зобов’язаний забезпе-
чити укладення відповідної додаткової угоди до договору/договорів, згідно з 
яким/якими утворюється Забезпечення за Договором про надання Овердраф-
ту, або надати додаткове Забезпечення, прийнятне для Банку. У разі порушен-
ня Клієнтом зазначеного зобов’язання збільшення Ліміту Овердрафта не здій-
снюється.

5.4. Плата за користування Овердрафтом.
5.4.1. Комісії.
За користування Овердрафтом Клієнт сплачує Банку одну або декілька з 

нижче наведений комісій:  
• Комісія за надання Овердрафту, що нараховується Банком і сплачується 

Клієнтом в день встановлення Ліміту Овердрафту. 
• Комісія за управління Овердрафтом, що розраховується як відсоток від 

розміру Ліміту Овердрафту на дату нарахування цієї комісії. Ця комісія нарахо-
вується щомісячно, в останній робочий день місяця за період з останнього ка-
лендарного дня попереднього місяця по передостанній календарний день по-
точного місяця. Комісія сплачується протягом 7 календарних днів з дати її на-
рахування.

У випадку анулювання Ліміту Овердрафту, комісія за управління Лімітом 
Овердрафта за місяць, у якому Ліміт Овердрафту було анульовано, розрахо-
вується як відсоток від розміру Ліміту Овердрафту на дату, що передує даті 
анулювання Ліміту Овердрафту.  При цьому комісія нараховується за період 
з останнього календарного дня попереднього місяця по день, що передує даті 
анулювання Ліміту Овердрафту. 

• Комісія за управління Овердрафтом, що розраховується як відсоток від су-
ми максимальної заборгованості Клієнта за Овердрафтом в поточному місяці. 
Ця комісія нараховується щомісячно, в останній робочий день місяця за пері-
од з  останнього календарного дня попереднього місяця по передостанній ка-
лендарний день поточного місяця. Комісія сплачується протягом 30 календар-
них днів з дати її нарахування.

• Комісія за управління Овердрафтом (за невикористаний Ліміт Овердраф-
ту), що розраховується за кожен день наявності невикористаного Ліміту Овер-
драфту за методом «факт/360». Нарахування цієї комісії здійснюється щомі-
сячно, в останній робочий день місяця за період з останнього календарного дня 
попереднього місяця по передостанній календарний день поточного місяця. 
Комісія сплачується протягом 7 (семи)  календарних днів з дати її нарахування.

Перелік комісій, що підлягають сплаті, та їх розмір визначаються Договором 
про надання Овердрафту.

Комісії нараховуються у національній валюті, а у разі надання Овердрафту 
в іноземній валюті, розмір комісії розраховується за курсом НБУ на дату їх на-
рахування.

5.4.2. Проценти.
За користування Овердрафтом Клієнт сплачує Банку проценти у розмірі фік-

сованої процентної ставки. Розмір процентної ставки для Строкової суми Овер-
драфту зазначається в Договорі про надання Овердрафту.   

Нарахування процентів на Строкову суму Овердрафту здійснюється з дня та 
години проведення платежу за рахунок Овердрафту до дня та години погашен-
ня Клієнтом заборгованості за Овердрафтом (включно). 

Базою нарахування процентів за Строковою сумою Овердрафту є заборго-
ваність, що утворилась на Рахунку на кінець кожної години з урахуванням кіль-
кості днів, розрахованих за методом «факт/360» (метод ”факт/360” передба-
чає, що для розрахунку використовується фактична кількість днів у місяці та 
360 днів у році).

Нарахування процентів на Строкову суму Овердрафту здійснюється в остан-
ній робочий день кожного місяця, наступним чином:

— перший раз – за період із відповідної години дня надання Овердрафту по 
останню годину дня включно, що передує останньому календарному дню у по-
точному місяці; 

— в подальшому – із останнього календарного дня попереднього місяця по 
день, що передує останньому календарному дню у поточному місяці;

— у разі закінчення строку Овердрафту – із останнього календарного дня 
попереднього місяця  по годину остаточного погашення заборгованості. 

Якщо день нарахування процентів припадає на вихідний, святковий або не-
робочий день, днем нарахування процентів вважається робочий день, що пере-
дує вихідному, святковому або неробочому дню.

Проценти сплачуються Клієнтом на рахунок Банку, зазначений у Договорі 
про надання Овердрафту, протягом 30 календарних днів із дня їх нарахування, 
а у разі закінчення строку користування Овердрафтом  – в день їх нарахування, 
в тому числі шляхом здійснення Банком договірного списання за рахунок на-
явних на Рахунку(-ах) коштів та/або за рахунок доступного Ліміту Овердрафту 
та можуть бути погашені тільки в повному обсязі (часткове погашення нарахо-
ваних до сплати строкових процентів не здійснюється).

Прострочені проценти за Овердрафтом погашаються виключно за рахунок 
наявних на Рахунку Клієнта коштів та можуть бути погашені як частково, так і 
в повному обсязі.

5.5. Припинення надання Овердрафту, анулювання Ліміту Овердрафту та 
зміна строку Овердрафту.

5.5.1. Надання Овердрафту припиняється, термін повернення Овердрафту 
вважається таким, що настав, Овердрафт – таким, що підлягає поверненню, а 
Ліміт Овердрафту скасовується у повному розмірі:

а) з дня виникнення прострочення виконання Клієнтом будь-яких грошових 
зобов’язань за Договором про надання Овердрафту;

б) з 14-го  календарного дня з дати відправлення Банком повідомлення 
про розірвання Договору та/або закриття Рахунку, на якому встановлено Ліміт 
Овердрафту, в порядку, передбаченому Договором;

в) з дня подання Клієнтом до Банку заяви про закриття Рахунку, на якому 
встановлено Ліміт Овердрафту, або отримання Банком письмової незгоди Клі-
єнта зі змінами до Договору;

г) з дня застосування до Клієнта обмежень права щодо розпорядження ко-
штами на Рахунках, в тому числі: 

— арешту будь-якої суми коштів Клієнта на будь-яких його рахунках, та/або
— надходження до Банку розрахункових документів на примусове списання 

всіх або частини коштів Клієнта, та/або
— будь-яких інших дій державних органів та/або кредиторів Клієнта стосов-

но обмежень права Клієнта щодо розпоряджання його коштами.
З моменту застосування до Клієнта обмежень щодо права розпоряджан-

ня коштами, визначених підпунктом «г» цього пункту Банк, припиняє надання 
Овердрафту(-ів) та обліковує заборгованість за Овердрафтом на рахунках об-
ліку кредитної заборгованості.  В такому випадку протягом 30 календарних днів 
з дати перенесення заборгованості Клієнта на рахунки обліку кредитної забор-
гованості на суму заборгованості Клієнта за Овердрафтом нараховується про-
центна ставка, що діє для Строкової суми Овердрафту. Починаючи з 31-го ка-
лендарного дня з дати перенесення заборгованості Клієнта на рахунки облі-
ку кредитної заборгованості за Овердрафтом нараховуються процента ставка 
у подвійному розмірі від ставки, що діє для Строкової суми Овердрафту. В разі 
погашення Клієнтом простроченої заборгованості за Овердрафтом, відновлен-
ня Ліміту Овердрафту за Договором може бути здійснено за ініціативою Банку 
в порядку, передбаченому Правилами.

5.5.2. Направивши Клієнту письмове повідомлення, Банк має право визнати 
термін повернення всього використаного Овердрафту таким, що настав, ану-
лювати Ліміт Овердрафту, перенести наявну заборгованість за використаним 
Овердрафтом, процентами і комісіями у повному обсязі на відповідні рахунки 
з обліку простроченої кредитної заборгованості, а також, якщо на думку Бан-
ка це є доцільним, вживати будь-які судові або позасудові дії на 15-й  кален-
дарний день з дати відправлення Банком відповідного письмового повідомлен-
ня Клієнту у випадку: 

а) порушення Клієнтом будь-яких зобов’язань за Договором про надання 
Овердрафту (крім грошових); та/або

б) порушення зобов’язань Клієнта щодо надання  забезпечення або погір-
шення стану Забезпечення або порушення умов договору, що створює Забез-
печення за Договором про надання Овердрафту, або здійснення будь-якою 
особою неправомірних дій по відношенню до предмету Забезпечення; та/або 

в) будь-яка заява або гарантія, надана Клієнтом у цьому Договорі, не є до-
стовірною на момент її надання або повторення; 

г) настання будь-якої події або обставини, що має Істотний негативний 
вплив; 

д) якщо наявність правовідносин з Клієнтом суперечить нормам законодав-
ства України та/або Законодавства з принципом екстратериторіальності; та/або 

ж) в інших випадках, встановлених цим Договором або додатковими уго-
дами до нього.

5.6. Прострочена заборгованість за Овердрафтом.
У разі порушення термінів/строків погашення грошових зобов’язань Клієн-

та за Договором про надання Овердрафтом вся наявна заборгованість Клієнта 
переноситься на рахунки з обліку кредитної заборгованості і підлягає погашен-
ню згідно з вимогами Договору. 

За користування Овердрафтом понад встановлений Договором термін/
строк встановлюється процентна ставка у подвійному розмірі від ставки, що 
діє для Строкової суми Овердрафту на дату виникнення прострочення. Такий 
розмір процентної ставки застосовується до Простроченої суми Овердрафту 
з дня виникнення прострочення (крім випадків, передбачених Договором), до 
дня повного погашення Клієнтом такої заборгованості. В такому разі нараху-
вання процентів за Простроченою сумою Овердрафту здійснюється щоденно 
із дня перенесення такої заборгованості на рахунки з обліку кредитної забор-
гованості до дня остаточного погашення заборгованості. Базою нарахування є 
сума заборгованості за використаною Клієнтом сумою Ліміту Овердрафту, що 
обліковується на рахунках для обліку простроченої кредитної заборгованості.

5.7. Відповідальність Сторін. 
За порушення Клієнтом термінів погашення будь-яких своїх грошових 

зобов`язань, передбачених Договором про надання Овердрафту, зокрема, тер-
мінів/строків погашення заборгованості за Овердрафтом, Клієнт зобов’язаний 
сплатити за першою вимогою Банку пеню в розмірі подвійної облікової ставки 
НБУ від суми простроченого платежу за кожен день прострочення, включаючи 
день погашення заборгованості. Якщо сума простроченого платежу виражена 
в іноземній валюті, то розмір пені визначається від гривневого еквіваленту су-
ми простроченого платежу, який розраховується за офіційним обмінним кур-
сом НБУ гривні до валюти заборгованості станом на дату нарахування пені. Пе-
ня розраховується за методом ”факт/365” (метод ”факт/365” передбачає, що 
для розрахунку використовується фактична кількість днів у місяці, але умовно 
в році 365 днів). Якщо Овердрафт/Кредит надано в іноземній валюті, пеня на-
раховується в національній валюті за курсом НБУ на дату її нарахування. Розмір 
пені не може перевищувати розмір, встановлений Законодавством.

Розділ 6. КРЕДИТ
6.1. Порядок надання Кредиту.
6.1.1. На підставі Кредитного договору Банк надає Клієнту Кредит, а Клієнт 

зобов’язується прийняти, належним чином використовувати і повернути Кре-
дит Банку та сплатити плату за користування ним у порядку та на умовах, ви-
значених Кредитним договором. 

Клієнт має право отримати кредитні кошти у вигляді Кредиту, тобто одним 
Траншем, або у вигляді Кредитної лінії, тобто одним або декількома Траншами 
в межах Ліміту Кредитної лінії.

Сума Кредиту або Ліміт Кредитної Лінії встановлюється у Кредитному до-
говорі. 

Кредит забезпечується всім належним Клієнту майном і коштами, на які мо-
же бути звернене стягнення в порядку, установленому Законодавством, а та-
кож іншим Забезпеченням, якщо воно надано для забезпечення зобов’язань за 
Кредитним договором.

6.1.2. Порядок надання Траншів в рамках Кредитної лінії та порядок подо-
вження строку Траншів.

6.1.2.1. З метою отримання Траншу Клієнт надає Банку Заяву на видачу 
Траншу, в якій зазначає бажану суму Траншу, дату його отримання та попе-
редньо погоджений з Банком строк погашення Траншу (якщо такий строк не 
встановлено в Договорі). Заява на видачу Траншу подається не пізніше ніж о 
17:00 (за київським часом) у Дату надання Траншу:

— на паперовому носії в двох примірниках, підписаних Клієнтом (його упо-
вноваженою особою) за адресою для листування, зазначеною у Кредитному 
договору;

— якщо Кредитний договір передбачає можливість подання Заяв на вида-
чу Траншів в електронній формі, то така Заява на видачу Траншу повинна бу-
ти підписана ЕЦП Клієнта.

6.1.2.2. Транш надається за умови, що:
— Банк отримав належним чином складену та підписану Клієнтом (його 

уповноваженою особою) Заяву на видачу Траншу за формою і змістом, при-
йнятними для Банка, та

— отримання Клієнтом Траншу не призведе до порушень Кредитного до-
говору, та

— на дату надання Траншу відсутні будь-які порушення умов договору, згід-
но з яким надано Забезпечення за Кредитним договором, та

— на дату надання Траншу Клієнт належним чином виконує всі свої 
зобов’язання за Кредитним договором та всі заяви та гарантії, надані Клієнтом 
відповідно до Договору є дійсними та правдивими, та

— Банк акцептував Заяву на видачу Траншу у порядку, встановленому До-
говором.
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6.1.2.3. Банк приймає рішення про акцептування чи не акцептування Заяви 
на видачу Траншу на власний розсуд, тобто зобов’язання Банку за Кредитним 
договором є відкличними.

Акцептування Заяви на видачу Траншу здійснюється Банком шляхом:
— її підписання уповноваженою особою та скріплення печаткою Банку, як-

що Заява на видачу Траншу подається на паперовому носії. Один примірник ак-
цептованої таким чином Заяви на видачу Траншу повертається Клієнту; 

— надання Траншу в Дату надання Траншу у порядку, встановленому Кре-
дитним договором, якщо Заява на видачу Траншу подається в електронній 
формі. Про акцептування або відмову в акцептуванні Заяви на видачу Траншу 
Банк також повідомляє Клієнта через Систему «StarAccess».

Заява на видачу Траншу, у випадку її акцепту Банком, стає Угодою про на-
дання Траншу та є окремою кредитною угодою, на неї розповсюджуються всі 
умови Договору, становить його невід’ємну частину.

6.1.2.4. Якщо Кредитний договір передбачає надання Кредитної лінії, строк 
Траншу може бути подовжено на підставі Заяви на пролонгацію Траншу, яка 
подається Клієнтом Банку не пізніше ніж о 17:00 годині (за київським часом) в 
Дату погашення Траншу: 

— на паперовому носії в двох примірниках, підписаних уповноваженим 
представником за адресою для листування, зазначеною у Кредитному дого-
ворі;

— якщо Кредитний договір передбачає можливість подання Заяв на прона-
цію Траншів в електронній формі, то така Заява на пролонгацію Траншу пови-
нна бути підписана ЕЦП Клієнта.

Банк приймає рішення про акцептування чи відмову в акцептуванні Заяви на 
пролонгацію Траншу на власний розсуд.

Строк Траншу вважається подовженим у разі акцепту Банком Заяви на про-
лонгацію Траншу шляхом:

— підписання Заяви на пролонгацію Траншу уповноваженою особою та 
скріплення печаткою Банку, якщо така Заява подається на паперовому носії. 
Один примірник акцептованої таким чином Заяви на пролонгацію Траншу по-
вертається Клієнту; або

— повідомлення Банком Клієнта про акцептування Заяви на пролонгацію 
Траншу через Систему «StarAccess», якщо така Заява подається в електронній 
формі.

Акцептована Заява на пролонгацію Траншу є невід’ємною частиною Догово-
ру та на неї розповсюджуються всі його умови.

6.1.2.5. У разі подання Клієнтом принаймні однієї Заяви на видачу Траншу 
та/або Заяви на пролонгацію Траншу в електронній формі Сторони складають 
Акт, який направляється Банком Клієнту електронною поштою до 10-го числа 
кожного місяця. Клієнт зобов’язується підписати 2 примірники Акту та надати 
їх Банку протягом 2 робочих днів. Після підписання Банком Акту один його при-
мірник повертається Клієнту.  

6.2. Зміна Ліміту Кредитної лінії. 
6.2.1. Банк має право зменшити Ліміт Кредитної лінії, направивши Клієнту 

письмове повідомлення не пізніше ніж за 7 календарних днів до дати встанов-
лення зменшеного Ліміту Кредитної лінії, у наступних випадках:

— погіршення фінансового стану Клієнта; та/або 
— порушення Клієнтом умов  Договору; та/або
— зменшення щомісячного обсягу надходжень на Рахунок(-ки).
Письмове повідомлення про зменшення Ліміту Кредитної лінії вважається 

здійсненим з дати його відправлення Банком. У такому повідомленні Банк за-
значає розмір зменшеного Ліміту Кредитної лінії та дату його встановлення. У 
цьому випадку додаткова угода про зменшення Ліміту Кредитної лінії Сторо-
нами не укладається. Про зменшення Ліміту Кредитної лінії Клієнт може бу-
ти додатково повідомлений через Систему «StarAccess» та/або в інший спосіб. 

У разі надання Забезпечення за Кредитним договором третьою особою, 
зменшення Ліміту Кредитної лінії не потребує погодження з такою третьою 
особою.

Клієнт зобов’язаний до дати встановлення нового Ліміту Кредитної лінії 
(включно) зменшити заборгованість за основним боргом Кредиту до розміру 
нового Ліміту Кредитної лінії. У разі порушення вказаної вимоги різниця між 
основним боргом за Кредитом та новим розміром Ліміту Кредитної лінії вважа-
ється простроченою сумою основного боргу з наступного робочого дня після 
дати встановлення нового Ліміту Кредитної лінії.

6.2.2. Банк має право відновити Ліміт Кредитної лінії в межах попереднього 
встановленого Ліміту Кредитної лінії, про що направляє Клієнту письмове пові-
домлення із зазначенням дати відновлення Ліміту Кредитної лінії. Якщо до дати 
відновлення Ліміту Кредитної лінії Банк не отримав від Клієнта письмової від-
мови щодо відновлення Ліміту Кредитної лінії, вважається, що Клієнт погодив-
ся на таке відновлення.  

6.2.3. За наявності у Клієнта умов для збільшення Ліміту Кредитної лінії, 
Банк має право пропонувати Клієнту збільшення Ліміту Кредитної лінії. У ра-
зі згоди Клієнта, Сторони укладають відповідну додаткову угоду до Кредитно-
го договору. 

У разі надання Забезпечення за Кредитним договором третьою особою, 
збільшення Ліміту Кредитної лінії понад Ліміт Кредитної лінії, зазначено-
го у Кредитному договорі, потребує погодження третьою особою та Клієнт 
зобов’язаний забезпечити укладення відповідної додаткової угоди до догово-
ру/договорів, згідно з яким/якими утворюється Забезпечення за Договором 
про надання Овердрафту, або надати додаткове Забезпечення, прийнятне для 
Банку. У разі порушення Клієнтом зазначеного зобов’язання збільшення Ліміту 
Кредитної лінії не здійснюється.

6.3. Плата за користування Кредитом.
За користування Кредитом/Траншем Клієнт сплачує проценти. Процент-

на ставка для Строкової суми Кредиту/Траншу  встановлюється відповідно до 
Кредитного договору.

6.3.1. Нарахування процентів за Строковою сумою Кредиту/Траншу, а та-
кож комісії за управління лімітом кредитування (за невикористаний ліміт), як-
що вона передбачена Кредитним договором, здійснюється в останній робочий 
день кожного місяця та в день повного погашення Кредиту/Траншу за методом 
«факт/360» (метод «факт/360» передбачає, що для розрахунку використову-
ється фактична кількість днів у місяці, але умовно в році 360 днів) на суму кре-
дитних коштів, що надані Клієнту і які ще не повернуті останнім у власність Бан-
ку, за період з дня фактичного надання Кредиту/Траншу, а в подальшому – з 
першого календарного дня поточного місяця, до останнього календарного дня 
поточного місяця або до дати повного погашення Кредиту/Траншу, якщо таке 
погашення здійснюється у поточному місяці.

Для розрахунку процентів день надання та день погашення Кредиту/Траншу 
вважається одним днем.

Клієнт зобов`язується сплачувати нараховані проценти у строк з 1 по 10 чис-
ло (включно) кожного місяця, наступного за тим, за який вони були нарахова-
ні, та в день повернення Кредиту/Траншу, якщо інше не передбачено Кредит-
ним договором.

Якщо останній день строку/термін сплати процентів припадає на вихідний, 
святковий або неробочий день, в такому випадку останнім днем строку спла-
ти процентів вважається перший робочий день, що слідує за таким вихідним, 
святковим або неробочим днем.

6.3.2. Особливості нарахування та сплати процентів за Ануїтетною схемою.
Якщо Кредитним договором передбачена Ануїтетна схема погашення, то на-

рахування процентів за Строковою сумою Кредиту/Траншу здійснюється щомі-
сяця за методом «30/360» (метод розрахунку процентів, за яким кількість днів 
у місяці визначається умовно 30, а кількість днів у році умовна – 360 днів) на 
суму кредитних коштів, що надані Клієнту і які ще не повернуті останнім у влас-
ність Банку, у два етапи:

• в останній робочий день поточного місяця:
— за період з дня надання Кредиту/Траншу по останній календарний день 

місяця включно (в місяць надання Кредиту/Траншу); 
— з дня сплати Ануїтетного платежу у поточному місяці по останній кален-

дарний день місяця включно (в наступні місяці);
• в день сплати Ануїтетного платежу – з першого календарного дня поточ-

ного місяця по день, що передує дню сплати Ануїтетного платежу (день сплати 
Ануїтетного платежу в розрахунок не включається). 

Проценти сплачуються шляхом сплати Ануїтетних платежів відповідно до 
умов Договору.

6.3.3. Клієнт сплачує Банку комісії, визначені Кредитним договором. Комі-
сії нараховуються у національній валюті, а для Кредитів, наданих в іноземній 
валюті, розмір комісії розраховується за курсом НБУ на дату  їх нарахування. 

6.4. Погашення Кредиту.

6.4.1. Клієнт зобов`язується повертати суму Кредиту/Траншу та сплачувати 
проценти, комісії, штрафи та інші платежі за реквізитами, визначеними відпо-
відно до Кредитного договору. 

Кредит/Транш вважається повернутим в момент зарахування грошової су-
ми в повному обсязі на відповідний рахунок Банку. Повернення Кредиту/Тран-
шу повинно бути здійснено в тій самій валюті, в якій було отримано Кредит/від-
повідний Транш.

Для погашення грошових  зобов’язань за Кредитним договором встановлю-
ється наступна черговість:

1) Прострочені комісії (якщо буде мати місце прострочення);
2) Строкові комісії;
3) Прострочені проценти (якщо буде мати місце прострочення);
4) Строкові проценти;
5) Прострочена сума Кредиту/Траншу (якщо буде мати місце прострочення);
6) Строкова сума Кредиту/Траншу; 
7) штрафні санкції за Договором;
8) повне або часткове дострокове погашення Кредиту/Траншу.
У випадку перерахування Клієнтом грошових коштів на погашення заборго-

ваності у порушення вищевказаної черговості, Банк вправі самостійно перероз-
поділити кошти Клієнта, що надійшли, згідно із зазначеною черговістю, шля-
хом проведення відповідних бухгалтерських проводок за відповідними рахун-
ками.

6.4.2. Особливості погашення Кредиту за Ануїтетною схемою.
6.4.2.1. Якщо Кредитним договором передбачена Ануїтетна схема погашен-

ня, то Кредит погашається шляхом сплати Ануїтетних платежів, розмір яких 
зазначений в Кредитному договорі, та розрахований з урахуванням процент-
ної ставки, встановленої для Строкової суми Кредиту. У випадку встановлен-
ня відповідно до умов Кредитного договору іншого розміру процентної став-
ки до всієї та/або частини заборгованості, розмір Ануїтетного платежу, почина-
ючи з першого платежу після встановлення іншого розміру процентної ставки, 
змінюється з урахуванням встановленого розміру процентної ставки. Така змі-
на розміру Ануїтетного платежу не потребує укладення додаткових угод до До-
говору. Розмір останнього Ануїтетного платежу може відрізнятися від розміру 
Ануїтетного платежу встановленого цим пунктом Договору, і буде складатися 
із суми фактичної заборгованості за Кредитом/Траншем, що залишилася після 
сплати Клієнтом всіх попередніх Ануїтетних платежів.

6.4.2.2. У випадку внесення Клієнтом суми чергового Ануїтетного платежу 
за Кредитним договором раніше Дня сплати Ануїтетного платежу, шляхом пе-
рерахування суми такого платежу за дорученням Клієнта з його поточного ра-
хунку або зарахування Клієнтом суми такого платежу на рахунок Банку, зазна-
чений у відповідному Кредитному договорі, вона зараховується на погашен-
ня заборгованості за Кредитом в День сплати наступного Ануїтетного платежу.

Достроковим погашенням Кредиту вважається здійснення Клієнтом пога-
шення заборгованості за Кредитним договором в День сплати Ануїтетного пла-
тежу в сумі, яка перевищує розмір такого платежу, встановлений відповідним 
Кредитним договором. Сумою дострокового погашення буде вважатися різни-
ця між сумою коштів, перерахованих на погашення, і сумою Ануїтетного пла-
тежу. 

У разі дострокового часткового погашення Кредиту сума грошових коштів, 
сплачених Клієнтом, зараховується Банком в рахунок погашення заборгова-
ності Клієнта за Кредитом шляхом коригування останнього Ануїтетного пла-
тежу. 

Здійснення дострокового часткового погашення Кредиту у поточному пла-
тіжному періоді не звільняє Клієнта від сплати чергового Ануїтетного платежу 
в установлений День сплати Ануїтетного платежу.

6.5. Припинення надання Кредиту та зміна строку Кредиту.
Банк має право, направивши Клієнту письмове повідомлення, визнати тер-

мін повернення всього Кредиту таким, що настав, анулювати Ліміт Кредитної 
лінії (якщо Кредитним договором передбачено надання Кредитної лінії), а та-
кож, якщо на думку Банка це є доцільним, вживати будь-які судові або позасу-
дові дії на 15-й календарний день з дати відправлення зазначеного письмового 
повідомлення у випадку настання будь-якої подій: 

а) порушення Клієнтом термінів/строків виконання грошових зобов’язань 
та/або порушення будь-яких інших зобов’язань за Кредитним договором;

б) погіршення фінансового стану Клієнта, зокрема при порушенні проти 
нього справи про банкрутство, або за наявності інших обставин, які явно свід-
чать про погіршення фінансового стану Клієнта, в тому числі у майбутньому; 

в) порушення будь-яких зобов’язань Клієнта за будь-якими іншими угода-
ми, що укладені або будуть укладені в майбутньому між Банком та Клієнтом;

д) порушення зобов’язань Клієнта щодо надання  забезпечення або погір-
шення стану забезпечення, або порушення умов договору, що створює Забез-
печення за Кредитним договором, або здійснення будь-якою особою неправо-
мірних дій по відношенню до предмету Забезпечення; та/або

є) зміни без письмової згоди Банку особи, що володіє більше ніж 10% у ста-
тутному капіталі Клієнта; та/або

ж) виявлення нецільового використання кредитних коштів; та/або
в) будь-яка заява або гарантія, надана Клієнтом в рамках Договору, не є дос 

товірною на момент її надання або повторення; та/або
г) настання будь-якої події або обставини, що має Істотний негативний 

вплив; та/або
д) якщо наявність правовідносин з Клієнтом суперечить нормам законодав-

ства України та/або Законодавства з принципом екстратериторіальності; та/або 
з) у інших випадках, встановлених Кредитним договором.
6.6. Прострочена заборгованість.
За користування Кредитом понад встановлений Кредитним договором 

строк/термін встановлюється процентна ставка у подвійному розмірі від став-
ки, що діє для Строкової суми Кредиту/Траншу на дату виникнення такого про-
строчення. Такий розмір процентної ставки застосовується до всієї Простроче-
ної суми Кредиту/Траншу.

Нарахування подвійної процентної ставки на Прострочену суму Кредиту/
Траншу починається з дати виникнення прострочення, а саме з наступного дня 
після дня несплати або не повної сплати платежу, встановленого Кредитним 
договором, до дати повного погашення такої заборгованості.

6.7. Відповідальність Сторін. 
За порушення Клієнтом термінів погашення будь-яких своїх грошових 

зобов`язань, передбачених Кредитним Договором, зокрема, термінів/строків 
погашення заборгованості за Кредитом, Клієнт зобов’язаний сплатити за пер-
шою вимогою Банку пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми 
простроченого платежу за кожен день прострочення, включаючи день пога-
шення заборгованості. Якщо сума простроченого платежу виражена в інозем-
ній валюті, то розмір пені визначається від гривневого еквіваленту суми про-
строченого платежу, який розраховується за офіційним обмінним курсом НБУ 
гривні до валюти заборгованості станом на дату нарахування пені. Пеня розра-
ховується за методом «факт/365» (метод «факт/365» передбачає, що для роз-
рахунку використовується фактична кількість днів у місяці, але умовно в році 
365 днів). Якщо Кредит надано в іноземній валюті, пеня нараховується в наці-
ональній валюті за курсом НБУ на дату її нарахування. Розмір пені не може пе-
ревищувати розмір, встановлений Законодавством.

Розділ 7. ПОРЯДОК НАДАННЯ/ВІДКРИТТЯ, ПРИЙНЯТТЯ/АВІЗУВАННЯ  
І ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОКУМЕНТАРНИХ ОПЕРАЦІЙ

7.1. Порядок надання Документарної операції.
7.1.1. Документарна операція надається/відкривається Банком Клієнту на 

підставі окремого Договору про здійснення Документарної операції та в поряд-
ку, визначеному таким Договором та цими Правилами.

Договір про відкриття покритого акредитиву може бути укладений Сторона-
ми шляхом подання Клієнтом заяви на відкриття покритого акредитиву та ак-
цептування її Банком у порядку, встановленому Законодаством.

7.1.2. Документарна операція може бути надана/відкрита Банком за таких 
умов: 

— надання Заяви про Документарну операцію в трьох оригінальних ідентич-
них примірниках, підписаних Клієнтом (уповноваженою особою), та

— надання Банку належним чином засвідченої копії Контракту та інших до-
кументів на вимогу Банку, та

— умови Документарної операції відповідають умовам Контракту, а умови 
Контракту щодо порядку розрахунків та сум є прийнятними для Банку, та

— відсутність порушення Клієнтом своїх зобов’язань за Договором про 
здійснення Документарної операції, та

— відкриття/здійснення Документарної операції не призведе до порушен-
ня обмежень, установлених Законодавством або Законодавством з принципом 
екстратеріторіальності, та

— відсутність подій/обставин, що мають Істотний негативний вплив, та
— всі надані Клієнтом заяви та гарантії за Договором, відповідають дійснос-

ті на дату надання Заяви про Документарну операцію.  
7.1.3. Гарантія може бути надана Банком як в паперовій, так і в електронній 

формі, а саме у вигляді електронного документа або шляхом направлення те-
лекомунікаційних повідомлень системами  SWIFT або TELEX,  або електронною  
поштою НБУ. 

7.1.4. Якщо гарантія надається Банком в електронній формі, то вона засвід-
чується накладеним ЕЦП уповноваженої особи Банку, що скріплений електро-
нною печаткою Банку (надалі – «ЕЦП печатки Банку»). Накладення ЕЦП уповно-
важеної особи Банку та ЕЦП печатки Банку на гарантію здійснюється Банком 
за допомогою програмного комплексу користувача центру сертифікації ключів 
«ІІТ Користувач ЦСК-1» АТ «УкрСиббанк». 

При цьому укладення Договору свідчить, що Клієнт визнає достатнім для 
підтвердження походження, в тому числі  ідентифікації підписувача, та ціліс-
ності даних в електронній формі метод захисту інформації, викладеної у гаран-
тії, за допомогою надійних засобів ЕЦП, що використовуються при засвідченні 
гарантії, наданої в електронній формі.

Підписанням Договору Сторони визнають та надають свою беззаперечну зго-
ду на те, що у випадку надання Банком гарантії у електронній формі, що засвід-
чена ЕЦП Банку, яка може бути підтверджена та перевірена онлайн на веб-сайті 
Центрального засвідчувального органу за посиланням – http://czo.gov.ua/verify, 
така гарантія має рівну юридичну силу документу на паперовому носії, підписа-
ному власноручним підписом уповноваженої особи Банку та скріпленому печат-
кою Банку.

7.2. Винагорода Банку та компенсації.
7.2.1. За відкриття/надання, обслуговування і виконання Документарних 

операцій Клієнт сплачує Банку комісійну винагороду на умовах, визначених 
Договором. 

7.2.2. Клієнт зобов’язаний компенсувати (відшкодувати) Банку комісії інших 
банків, які беруть участь у Документарній операції, в повному обсязі (у разі 
участі інших банків). 

7.2.3. Комісійна винагорода Банку та сума грошової компенсації (відшкоду-
вання) сплачених Банком комісій інших банків нараховуються і сплачуються в 
національній валюті України у сумі, визначеній за офіційним курсом інозем-
них валют і гривні, установлених НБУ (для будь-якої іноземної валюти) на да-
ту нарахування такої комісійної винагороди або грошової компенсації (відшко-
дування), або, на розсуд Банку, за іншим курсом, визначеним Банком на ро-
зумних засадах.

7.2.4. Про суми комісійної винагороди Банку та грошової компенсації (від-
шкодування) сплачених Банком комісій інших банків Банк повідомляє Клієнта 
шляхом направлення повідомлення електронною поштою та вручає письмове 
повідомлення Клієнту (кур’єром чи відповідальним працівником Банка) або на-
правляє Клієнту відповідне повідомлення простим листом.

7.3. Формування грошового покриття у разі надання непокритої Докумен-
тарної операції.

7.3.1. У випадку настання однієї або декількох нижче зазначених обставин 
Клієнт протягом 7 робочих днів зобов’язується сформувати грошове покриття 
в валюті Документарної  операції, у таких розмірах:

— 25% від суми Документарної операції у випадку погіршення фінансово-
го стану Клієнта;

— 25% від суми Документарної операції у випадку порушення Клієнтом 
умов Контракту (крім випадків, коли бенефіціаром за Документарною опера-
цією є туристичний оператор/агентство);

— 15% від суми Документарної операції за надання Клієнтом в заставу ін-
шим кредиторам активів, вартість яких перевищує 10% суми Документарної 
операції (або еквівалент в національній чи іноземній валюті за офіційним кур-
сом НБУ на день укладення Договору про здійснення Документарної операції) 
без попередньої письмової згоди Банку;

а також, якщо за Договором про здійснення Документарної операції нада-
но Забезпечення:

— 100% від суми Документарної операції у випадку здійснення без попере-
дньої письмової згоди Банку наступної застави предмета Забезпечення, та/або 
дій, пов’язаних зі зміною права власності на предмет Забезпечення, та/або дій, 
пов’язаних з передачею вказаного майна третім особам, у тому числі права ко-
ристування (якщо за Договором про здійснення Документарної операції нада-
но Забезпечення);

— 15% від суми Документарної операції за надання заставодавцем (якщо 
Забезпечення надано третьою особою) в заставу іншим кредиторам активів 
(окрім предмета Забезпечення), вартість яких перевищує 10% суми Докумен-
тарної операції (або еквівалент в національній чи іноземній валюті за офіцій-
ним курсом НБУ на день укладення цього Договору) без попередньої письмо-
вої згоди Банку;

— 100% від суми Документарної операції у випадку загибелі та/або змен-
шення вартості та/або якості предмету Забезпечення та ненадання протягом 7 
робочих днів аналогічної за вартістю та якістю заміни предмета Забезпечення 
або ненадання додаткового Забезпечення на суму зменшення вартості/якості 
предмету Забезпечення;

— 25% від суми Документарної операції у випадку порушення зобов’язань 
щодо належного страхування предмету Забезпечення.

7.3.2. Загальна сума грошового покриття, яку зобов`язаний сформувати 
Клієнт у перелічених випадках, не повинна перевищувати 100 % від суми До-
кументарної операції.    

7.4. Погашення заборгованості.
Погашення грошових зобов’язань Клієнта за Договором про здійснення До-

кументарної операції здійснюється у такій черговості:
1) Прострочена сума Регресу, Прострочені комісії в цілому за Договором;
2) Строкова сума Регресу, Строкові комісії в цілому за Договором; 
3) штрафні санкції та інші платежі в цілому за Договором.
У випадку перерахування грошових коштів на погашення зобов’язань у ва-

люті, відмінній від валюти зобов’язання, що відповідно до Договору має вищу 
черговість, погашення зобов’язань здійснюється відповідно до черговості, що 
встановлена Договором, виключно у валюті, що надійшла. 

Черговість, визначена Договором, має переважну силу перед будь-якими 
вказівками Клієнта або третіх осіб, якщо Банк не погодився на інше.

7.5. Відповідальність Сторін.
7.5.1. За порушення Клієнтом термінів погашення Регресу, нарахова-

них комісій за Договором  про здійснення Документарної операції Клієнт 
зобов’язаний сплатити на користь Банку суму Регресу/нарахованих комісій з 
урахуванням встановленого Законодавством індексу інфляції за весь час про-
строчення, а також пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ на дату спла-
ти пені від простроченої суми за кожен день прострочення  платежу.

7.5.2. За кожен випадок порушення Клієнтом вимог Договору щодо надання 
фінансової документації, надання інформації про зміну відомостей про  Клієн-
та або щодо заборони вчинення дій, які відповідно до Договору вчиняються за 
попередньою згодою Банку, зобов’язаний сплатити Банку штраф у сумі  5000 
(п’ять тисяч) гривень.

7.5.3. За кожен випадок порушення Клієнтом зобов`язань щодо форму-
вання грошового покриття, Клієнт зобов’язаний сплатити Банку штраф у су-
мі  5000 (п’ять тисяч) гривень.

7.6. Авізування та обслуговування вхідних Документарних операцій
Банк здійснює авізування та обслуговування вхідних Документарних 

операцій відповідно до порядку, встановленого Законодавство, а Клієнт 
зобов’язується сплатити винагороду Банку згідно з Тарифами. 

Розділ 8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
8.1. Банк має право:
8.1.1. Використовувати грошові кошти на Рахунку(-ах) Клієнта, гарантую-

чи право Клієнта безперешкодно розпоряджатися цими грошовими коштами.
8.1.2. Відмовити Клієнту у наданні послуги за Договором у випадку пору-

шення Клієнтом умов Договору, а також в інших випадках передбачених До-
говором. 

8.1.3. Відмовити в здійсненні/забезпеченні розрахункових та/або касових 
операцій Клієнта у випадках, передбачених Договором, та/або за наявності 
фактів, що свідчать про порушення Клієнтом Законодавства, банківських пра-
вил оформлення платіжних інструментів та/або у випадку виникнення сумні-
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вів у дійсності розрахункових або касових документів та/або законності про-
ведення операцій, що підлягають фінансовому моніторингу відповідно до За-
конодавства.

8.1.4. Вимагати від Клієнта надати повну інформацію про експортні, імпорт-
ні, лізингові та інші зовнішньоекономічні операції, розрахунки за якими здій-
снюються через Рахунок(-ки) в Банку, а також вимагати звітність, передбачену 
нормативними актами НБУ (за залученими від нерезидента грошовими кошта-
ми, тощо) відповідно до вимог Законодавства, для виконання Банком функції 
агента валютного контролю та інші документа та/або відомості.

8.1.5. Списувати грошові кошти з Рахунку(-ів) за дорученням Клієнта (у то-
му числі шляхом договірного списання) та/або на підставі платіжних вимог стя-
гувачів у порядку та випадках, передбачених Законодавством та/або умовами 
Договору.

При цьому у випадку списання грошових коштів на підставі платіжних вимог 
стягувачів, в разі необхідності здійснення купівлі, продажу іноземної валюти та/
або конвертації наявних грошових коштів з однієї валюти в іншу, сплата необ-
хідних комісій за проведення відповідних платежів на день здійснення платежу 
відшкодовуються за рахунок Клієнта.

8.1.6. Вимагати від Клієнта надання документів і відомостей, необхідних для 
з’ясування його особи, суті діяльності, фінансового стану, суті операції тощо.

8.1.7. Затримувати або не допускати до обробки електронні документи Клі-
єнта та інформаційні запити, якщо останнім не дотримані правила їх оформ-
лення та/або передачі, та/або процедура їх захисту або якщо існують сумніви в 
їх дійсності чи/або цілісності та достовірності, чи/або авторства до з’ясування з 
Клієнтом питань, що виникли.

8.1.8. Запроваджувати нові програмно-технічні та технологічні засоби з ме-
тою поліпшення функціонування Системи «StarAccess».

8.1.9. Надавати Клієнту необов’язкові Додаткові засоби захисту на вибір Клі-
єнта та запроваджувати обов’язкові Додаткові засоби захисту, якщо їх надання 
(перший раз) є безоплатним. Про запровадження обов’язкових Додаткових за-
собів захисту Банк повідомляє Клієнта Системою «StarAccess».

8.1.10. Відкликати/тимчасово заблоковувати Cертифікат Відкритого ключа 
Клієнта, в разі порушення Клієнтом правил використання/зберігання ключо-
вої інформації або наявності інформації про компрометацію Таємних ключів.

8.1.11. У випадку не погашення будь-якої заборгованості за Овердрафтом 
та/або Кредитом у встановлені Договорами терміни/строки Банк видавати на-
каз про примусову оплату боргу за Договором відповідно до Законодавства.

8.1.12. Перевіряти в офісі і на складах Клієнта (поручителів (у тому числі 
майнових) і гарантів) забезпечення виконання зобов’язань Клієнта за Догово-
ром про надання Овердрафту та/або Кредитного договору, цільове викорис-
тання Кредиту/Овердрафту, попередню перевірку заставних можливостей за-
ставодавця, іпотекодавця, поручителя, гаранта, предметів застави.

8.1.13. Відмовити в наданні Кредиту/Овердрафту частково або в повному 
обсязі у разі порушення процедури визнання Клієнта банкрутом або за наяв-
ності інших обставин, які явно свідчать про те, що наданий Клієнту Кредит/
Овердрафту своєчасно не буде повернений, а також в інших випадках, перед-
бачених цим Договором. 

8.1.14. Користуватись іншими правами, передбаченими Законодавством та/
або Договором.

8.2. Банк зобов’язаний:
8.2.1. Належним чином виконувати умови Договору та вимоги Законодав-

ства. 
8.2.2. Надавати Клієнту консультації з приводу його Розрахунково-касово-

го обслуговування в Банку.
8.2.3. За умови здійснення Клієнтом первинної реєстрації в Системі 

«StarAccess» і надання до Банку оформленого належним чином Сертифіка-
та Відкритого ключа Клієнта (двох примірниках), підключити Клієнта до Сис-
теми «StarAccess»  та здійснювати його обслуговування згідно з Договором. 

8.2.4. За вимогою Клієнта блокувати в Системі «StarAccess» діючий актив-
ний Відкритий ключ Клієнта та зареєструвати новий Відкритий ключ Клієнта 
після надання до Банку 2 (двох) примірників роздрукованого Сертифікату но-
вого Відкритого ключа Клієнта, що засвідчені його підписом та печаткою (за 
необхідності). 

8.3. Клієнт має право:
8.3.1. Розпоряджатися грошовими коштами, що є на його Рахунку(-ах) на 

власний розсуд, за винятком випадків обмеження права Клієнта на розпоря-
дження грошовими коштами згідно з вимогами Законодавства та/або випад-
ків, встановлених Договором. 

8.3.2. Зазначити в платіжному дорученні дату валютування, яка не може пе-
ревищувати строків, встановлених Законодавством.

8.3.3. У випадках, передбачених Законодавством, отримувати готівкові ко-
шти на підставі касової заявки, наданої до Банку на одержання готівкових ко-
штів, в сумі, строк та за умови наявності грошових коштів на Рахунку(-ах) згід-
но з умовами Договору.

8.3.4. Ознайомитись з Тарифами Банку та вимагати від Банку надання об-
раних Тарифів.

8.3.5. В разі незгоди із зміною Банком Тарифів та/або Тарифних пакетів та/
або інших умов обслуговування, відмовитись від послуг Банку та розірвати До-
говір.

8.4. Клієнт зобов’язаний:
8.4.1. Належним чином виконувати умови Договору, вимоги Законодавства, 

внутрішніх правил Банку.
Клієнти, які є представництвами іноземних юридичних осіб та відкрили в 

Банку Рахунок типу Н, та Клієнти, які є відокремленими підрозділами, які від-
крили в Банку Рахунок в іноземній валюті, здійснюють видаткові операції з та-
ких Рахунків згідно з кошторисом та несуть відповідальність за належне вико-
ристання коштів з таких Рахунків.

8.4.2. Не пізніше наступного робочого дня після дня отримання Виписки по-
відомляти Банк про всі помічені неточності та помилки у виписках з Рахунку(-ів)  
та/або інших документах про невизнання (не підтвердження) підсумкового 
сальдо Рахунку(-ів). 

8.4.3. Повідомляти Банк про зарахування на Рахунок(-и) грошових коштів, 
що йому не належать, і протягом 3 робочих днів з дня надходження грошо-
вих коштів на Рахунок(-и) надати Банку платіжне доручення на перерахуван-
ня грошових коштів належному отримувачу, якщо інше не передбачено умо-
вами Договору.

8.4.4. Здійснювати оплату послуг (операцій) Банку в порядку та на умовах, 
визначених Договором. 

8.4.5. Письмово повідомити Банк про зміну юридичної і фактичної адре-
си, номерів телефонів, змінах у складі виконавчого(их) органу(ів), щодо інших 
змін у відомостях про Клієнта в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань в триденний строк з 
моменту проведення таких змін і в той же строк надати зміни в статутні доку-
менти Клієнта і зміни в документи, що регламентують повноваження членів ви-
конавчого органа Клієнта.

8.4.6. Надавати необхідні документи та/або іншу інформацію для здійснен-
ня Банком функцій агента валютного контролю відповідно до Законодавства 
не пізніше ніж протягом 3 (трьох) календарних днів з дня отримання вимо-
ги від Банку. 

8.4.7. За вимогою Банку надавати в повному обсязі достовірну інформацію, 
необхідну для проведення ідентифікації та вивчення Клієнта, уточнення інфор-
мації щодо ідентифікації та вивчення Клієнта, з’ясування його особи, суті ді-
яльності і фінансового стану, надавати документи та/або відомості, що підтвер-
джують інформацію щодо фінансової операції в тому числі контрактів та інших 
документів за експортно-імпортною операцією та/або інші документи відповід-
но до вимог Законодавства та/або умов Договору.

8.4.8. Підтверджувати сальдо Рахунку(-ів) на 01 січня кожного року. Неотри-
мання Банком підтвердження про залишки грошових коштів на Рахунку(-ах) 
протягом місяця вважається підтвердженням сальдо з боку Клієнта.

8.4.9. Подавати до Банку розрахункові документи та/або касові документи 
з метою отримання/проведення послуг/операцій Банку за Договором за умо-
ви наявності на Рахунку залишку грошових коштів, достатнього для виконан-
ня поданого Клієнтом розрахункового та/або касового документу, одночасної 
сплати Банку Разової комісії за надання такої послуги та погашення заборгова-
ності по сплаті Періодичної та/або Разової комісії у повному обсязі за наявнос-
ті такої заборгованості. 

8.4.10. Забезпечити збереження Таємного ключа Клієнта на зовнішньому 
носії та паролів доступу до Системи «StarAccess» таким чином, щоб виключити 
їх використання не уповноваженими на це особами. 

8.4.11. При використанні Системи «StarAccess» неухильно виконувати вимо-
ги та дотримуватися всіх рекомендацій Банку з питань інформаційної безпеки, 
що наведені в Інструкціях, усіх технічних, організаційних, правових та інших ви-
мог, встановлених Банком по роботі із Системою «StarAccess».

8.4.12. Своєчасно блокувати ключі співробітників Клієнта та інших осіб, які 
не мають права її використання.

8.4.13. У разі запровадження Банком обов’язкових Додаткових засобів за-
хисту, підписати необхідні документи для отримання Додаткових засобів за-
хисту протягом 30 календарних днів з дати відправлення Банком відповідно-
го повідомлення Системою «StarAccess», якщо це передбачено таким повідо-
мленням, та належним чином використовувати Додаткові засоби захисту з да-
ти їх запровадження.

8.4.14. Письмово повідомляти Банк про наявність або отримання спеціаль-
них або ексклюзивних прав для здійснення діяльності,  яка є предметом регу-
лювання Законодавства про здійснення державних закупівель. Повідомлення 
про отримання зазначених спеціальних або ексклюзивних прав здійснюється 
Клієнтом не пізніше наступного робочого дня з дати їх отримання.

8.5. Клієнти, з якими укладено Кредитний договір та/або Договір про надан-
ня Овердрафту та/або Договір про здійснення Документарної операції, додат-
ково зобов’язуються: 

8.5.1. Надавати наступні фінансові документи:
8.5.1.1. Щоквартально не пізніше перших 30 (тридцяти) днів місяця, наступ-

ного за звітним кварталом, та не пізніше перших 60 (шістдесяти) днів кварталу 
після закінчення кожного фінансового року:

• баланс Клієнта з розшифровкою статей балансу, частка яких за сумою 
складає більше 10% (десяти процентів) валюти балансу;

• звіт про фінансові результати;  
• банківську довідку про рух грошових коштів за поточними рахунками Клі-

єнта в інших банках за звітний період;
• довідку про відсутність/наявність заборгованості Клієнта за кредитами в 

інших банках;
• перелік сум та контрагентів, дебіторської та кредиторської заборгованос-

ті на звітну дату;
• довідку з інформацією про реквізити усіх рахунків, відкритих Клієнтом в ін-

ших банках як на момент укладення цього Договору, так і відкритих Клієнтом 
впродовж дії Кредитного договору/Договору про надання Овердрафту.

8.5.1.2. Протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання Кре-
диту/Траншу (в рамках  Кредитного договору) – документи, що підтверджують 
цільове використання Кредиту/Траншу (накладні, акти виконаних робіт, акти 
приймання-передачі та інші документи).

8.5.1.3. Протягом 2 календарних днів з дати вимоги Банку – установлену бух-
галтерську та податкову звітність та інші документи, визначені Банком; 

Факт надання Клієнтом Банку бухгалтерської та податкової звітності під-
тверджується відміткою відповідної посадової особи Банка на супровідному 
листі або копіях наданих документів із зазначенням дати їх надання.

8.5.1.4. Щорічно не пізніше 28 лютого кожного року (якщо Клієнт є юридич-
ною особою) – розшифровку даних форми № 2 «Звіт про фінансові результа-
ти» (графа 2000) або форми № 2-м (№2-мс) «Звіт про фінансові результати» 
(графа 2000) своєї річної фінансової звітності за останній звітний період щодо 
структури  доходів підприємства за формою, прийнятною для Банку, звіт про 
рух грошових коштів, а також Форму № 3 (за прямим або непрямим методом), 
якщо складання такою форми Клієнтом передбачено для Законодавством. 

8.5.1.5. Щорічно не пізніше 28 лютого кожного року – річну фінансову звіт-
ність Компаній Групи, якщо Клієнт є юридичною особою, що входить до Гру-
пи Компаній.

8.5.2. Надати Банку інформацію про всіх пов’язаних осіб Клієнта, які є ін-
сайдерами стосовно Банку у формі, що визначається Банком, та відшкодувати 
збитки, заподіяні Банку, у тому числі фінансові санкції, застосовані контролю-
ючими органами до Банку, за порушення ним відповідних нормативів, допуще-
них Банком з вини Клієнта, що не надав або надав Банкові інформацію в непо-
вному обсязі або недостовірну чи оформлену неналежним чином інформацію.

8.5.3. Без попередньої письмової згоди Банку не вчиняти дії щодо:
— передачі в заставу активів, що є предметом застави, яка забезпечує вико-

нання зобов’язань за Договором;
— передачі в заставу (за одним або декількома правочинів) інших активів 

Клієнта, сукупна вартість яких перевищує 10% суми Ліміту Овердрафту/Креди-
ту/Документарної операції або Ліміту за Договором про здійснення Докумен-
тарної операції (за офіційним курсом НБУ на день укладення відповідного До-
говору);

— надання поруки по забезпеченню зобов’язань інших суб’єктів господарю-
вання та/або фізичних осіб;

— дій з реорганізації Клієнта та/або заснування нових юридичних осіб та/
або ліквідації Клієнта;

— не залучати кредитні кошти інших кредиторів та не отримувати в лізинг 
будь-яке майно; 

— зміни особи, що володіє більше ніж 10% у статутному капіталі Клієнта.
— Повідомляти Банк про зміни (і надавати засвідчені копії відповідних до-

кументів):
✓� у складі виконавчого органу Клієнта – не пізніше трьох робочих днів з 

дати прийняття відповідного рішення уповноваженим органом управлін-
ня Клієнта;

✓  його адреси для листування, номерів телефонів, адреси електронної 
пошти – не пізніше трьох робочих днів з дати виникнення цих змін;

✓  місцезнаходження Клієнта та/або в установчих документах Клієнта – 
не пізніше трьох робочих днів з дати державної реєстрації відповід-
них змін.

8.5.4. Докладати всіх необхідних зусиль та здійснювати всі необхідні дії для 
недопущення настання таких подій/обставин, що мають Істотний негативний 
вплив (а у разі настання будь-якої з них – повідомляти про це Банк негайно, але 
в будь-якому випадку не пізніше 3-х робочих днів з дати їх настання або з дати, 
коли Клієнту стало про них відомо), зокрема:

— повне або часткове припинення Клієнтом діяльності або прийняття рі-
шення про примусову ліквідацію Клієнта;

— настання будь-якої події або обставини, на підставі якої суд відповідно до 
Законодавства може прийняти рішення про припинення Клієнта;

— зміна предмета діяльності Клієнта, відкликання або анулювання дозвіль-
ного документа Клієнта або внесення до нього змін;

— будь-яка заборгованість Клієнта перед Банком не сплачена у належні 
строки або була оголошена чи іншим чином стала такою, що підлягає сплаті 
раніше встановленого терміну погашення, або будь-який кредитор Клієнта на-
був право оголосити або оголосив будь-яку заборгованість Клієнта такою, що 
підлягає сплаті раніше встановленого терміну погашення;

— порушення щодо Клієнта або учасника Групи (якщо Клієнт входить до 
складу Групи) процедури банкрутства, судового відновлення платоспромож-
ності або примусової ліквідації;

— початок добровільного врегулювання або провадження щодо розподі-
лу майна, або подібного провадження, розпочатого щодо Клієнта або учасни-
ка Групи (якщо Клієнт входить до складу Групи) на території будь-якої країни;

— вчинення Клієнтом будь-яких дій щодо реструктуризації фінансової за-
боргованості перед Банком або іншими кредиторами, сума якої становить при-
наймні 10 % (десять відсотків) загальної вартості активів за даними останньої 
фінансової звітності Клієнта, або накладення мораторію щодо погашення фі-
нансової заборгованості Клієнта, або переведення боргу Клієнта;

— початок звернення стягнення будь-яким зобов’язанням на активи Клієн-
та, сукупна вартість яких становить не менше 10 % (десять відсотків) від суми 
Ліміту Овердрафту/Кредиту/Документарної операції або Ліміту за Договором 
про здійснення Документарної операції (якщо така сума виражена в іноземній 
валюті, то вона перераховується за офіційним курсом іноземних валют і гривні, 
установленим НБУ на момент укладення відповідно Договору);

— настання будь-якої події або обставини, включаючи будь-який поточний 
або потенційний юридичний або судовий спір щодо Клієнта та/або будь-якого 
учасника Групи (якщо Клієнт входить до складу Групи), що негативно впливає 
та/або може вплинути на виконання Клієнтом умов Договору;

— відбулася або може відбутися зміна контролю стосовно Клієнта або Гру-
пи (якщо Клієнт входить до складу Групи), і для цих цілей зміна контролю озна-
чає такі обставини:

✓  якщо Материнська компанія Клієнта припиняє контролювати, прямо і 
опосередковано, не менше ніж розмір частки голосів у вищому орга-

ні управління Клієнта, що був наявний на момент укладення відповід-
ного Договору, та/або

✓  зміна складу власників (учасників) Клієнта та/або Групи (якщо Клієнт 
входить до складу Групи), та/або

✓ зміна виконавчого органу Клієнта, та/або
✓  якщо будь-яка особа або група осіб набувають можливість прямо чи 

опосередковано контролювати діяльність Клієнта;
— якщо наявність правовідносин з Клієнтом суперечить нормам Законодав-

ства та/або Законодавства з принципом екстратериторіальності тощо.
8.5.5. Якщо з Клієнтом укладено Кредитний договір та/або  Договір про на-

дання Овердрафту:
8.5.5.1. Використовувати Овердрафт/Кредит на зазначені в Договорі цілі і 

належним чином повернути використаний Овердрафт/Кредит, сплатити про-
центи за користування Овердрафтом/Кредитом та інші платежі, визначені До-
говором.

8.5.5.2. З метою підтвердження свого фінансового стану на рівні, достатньо-
му для забезпечення виконання зобов’язань за Договором про надання Овер-
драфту/Кредитного договору Клієнт повинен щомісячно упродовж дії відпо-
відного Договору, починаючи з першого числа місяця, наступного після укла-
дення Договору, забезпечувати надходження на будь-які свої Рахунки у Банку 
у сумі, зазначеній у відповідному Договорі. Надходження на Рахунки в інозем-
ній валюті для цілей розрахунку сум згідно з цим пунктом перераховуються в 
гривню за курсом НБУ, що діяв на дату надходження. 

Під надходженнями розуміються будь-які зараховані на Рахунки Клієнта в 
Банку кошти, окрім: 

• кошти, одержані від купівлі/продажу іноземної валюти на МВРУ, окрім над-
ходжень у гривні від обов’язкового продажу іноземної валюти відповідно до 
вимог Законодавства,

• кошти, перераховані з транзитних, депозитних та позичкових рахунків Клі-
єнта,

• кошти, перераховані з одного поточного рахунка Клієнта на його інший ра-
хунок,

• кошти, які були внесені до статутного фонду Клієнта,
• кошти фінансової  допомоги, внесені на рахунок Клієнта третьою особою,
• кошти, які надійшли на рахунок Клієнта від пов’язаних осіб,
• кошти, перераховані з поточних рахунків Клієнта в інших банках, що про-

тягом розрахункового місяця були перераховані з поточних рахунків Клієнта в 
Банку на поточні рахунки Клієнта в інших банках,

• кошти, повернені Клієнту у зв’язку з невиконанням умов договору(-ів), 
укладеного(-их) Клієнтом.

Під поточними рахунками в цьому пункті Сторони розуміють будь-який по-
точний рахунок Клієнта, відкритий в Банку (враховуючи відділення, філії та ін-
ші структурні підрозділи Банку) в будь-якій валюті.

8.5.5.3. Допускати або забезпечити доступ для співробітників Банку або йо-
го довірених осіб для проведення перевірок з питань цільового використання 
Овердрафту/Кредиту, та з питань фінансового стану Клієнта, аналізу його пла-
тоспроможності, для перевірки предмету Забезпечення, а також надавати всі 
необхідні документи для проведення вказаних перевірок. 

8.5.6. Якщо з Клієнтом укладено Договір про здійснення Документарної 
операції:

8.5.6.1. Належним чином сплатити Банку Регрес та виконати належним чи-
ном свої зобов’язання за Договором про здійснення Документарної операції. 

8.5.6.2. Належним чином виконувати перед Бенефіціаром (а якщо Докумен-
тарною операцією є контргарантія, – перед особою, на користь якої видано га-
рантію), а також надавати Банку за першою його вимогою документи, що ре-
гулюють взаємовідносини між Клієнтом і Бенефіціаром (а якщо Документар-
ною операцією є контргарантія, – перед особою, на користь якої видано гаран-
тію), в тому числі документи, що підтверджують виконання Клієнтом своїх від-
повідних зобов’язань.

8.5.6.3. Без попередньої письмової згоди Банку не вносити до Контракту змі-
ни, що стосуються суттєвих умов Контракту, зокрема умов поставки товарів/
робіт/послуг, строків та порядку розрахунків за Контрактом, реквізитів сторін 
Контракту та інших строків (виконання зобов’язань за Контрактом, дії Контр-
акту та інших).

8.5.7. Якщо за Договором надається Забезпечення, Клієнт додатково 
зобов’язується:

8.5.7.1. Без попередньої письмової згоди Банку не вчиняти дії щодо пе-
редачі в заставу активів, що є предметом застави, яка забезпечує виконання 
зобов’язань за Договором (якщо такий укладено відповідний договір застави);

8.5.7.2. Негайно повідомляти (рекомендованим листом про вручення) Банк 
про претензії третіх осіб та/або судові спори з третіми особами стосовно пред-
мета застави.

8.5.7.3. Не пізніше дати укладення договору застави, за яким у заставу пе-
редається майно (далі – предмет застави) з метою забезпечення виконання 
зобов`язань Клієнта за Договором про надання Овердрафту/Кредитного до-
говору/Договору про здійснення Документарної операції,  забезпечити безпе-
рервне щорічне страхування предмету застави на користь Банку в письмово 
узгодженій з Банком страховій компанії на строк, що є довшим від строку на-
дання Овердрафту/Кредиту/ Договору про здійснення Документарної операції 
не менше ніж на 90 (дев`яносто) календарних днів від настання таких страхових 
ризиків: на випадок пошкодження, втрати або знищення майна.

8.5.7.4. Докладати всіх необхідних зусиль та здійснювати всі необхідні дії 
для недопущення настання таких подій/обставин, що мають Істотний негатив-
ний вплив щодо Забезпечення (а у разі настання будь-якої з них – повідомля-
ти про це Банк негайно, але в будь-якому випадку не пізніше трьох робочих 
днів з дати їх настання або з дати, коли Клієнту стало про них відомо), зокрема:

— здійснення Клієнтом або третьою особою без письмової згоди Бан-
ку будь-яких дій щодо предмета Забезпечення, що суперечать Договору або 
окремому Договору забезпечення, а також вчинення дій або настання обста-
вин, що спричинили або можуть спричинити втрату Забезпечення або пред-
мета Забезпечення або зменшення його вартості, або неможливість реалізації 
Банком своїх прав за відповідним Договором забезпечення;

— здійснення Клієнтом або третьою особою будь-яких дій щодо грошово-
го покриття, що спричинили або можуть спричинити втрату такого Грошово-
го покриття;

— порушення Клієнтом або третьою особою умов Договорів забезпечення.
Розділ 9. ДОГОВІРНЕ СПИСАННЯ

9.1. Клієнт доручає Банку, а Банк має право здійснювати договірне списан-
ня грошових коштів з Рахунку(-ів) Клієнта, в порядку, визначеному Договором 
або іншими договорами між Банком та Клієнтом, у валюті та сумі існуючої за-
боргованості перед Банком за зобов’язаннями та/або надані послуги за Дого-
вором та/або іншими договорами, укладеними між Банком і Клієнтом.

При цьому у разі застосування Банком права договірного списання, розпо-
рядження Клієнта щодо договірного списання має пріоритет по відношенню до 
інших розрахункових документів Клієнта. 

9.2. Клієнт має право доручити Банку здійснити договірне списання грошо-
вих коштів зі своїх Рахунків на свою користь або на користь третьої особи. Дата 
та сума договірного списання, реквізити рахунків та інші умови здійснення та-
кого списання зазначаються Клієнтом у додатковій угоді до Договору РКО та/
або іншого договору щодо надання банківських послуг.

9.3. Банк здійснює договірне списання грошових коштів з Рахунку(-ів) з ура-
хуванням вимог Законодавства щодо переказування грошових коштів та за 
умови:

• відсутності обмежень права Клієнта щодо розпорядження грошовими ко-
штами на Рахунку(-ах) (арешт, заборона тощо); та 

• відсутності інших обмежень (зокрема режиму рахунку) у відповідності до 
Договору, Законодавства; та

• достатності грошових коштів на Рахунку(-ах) для здійснення договірного 
списання і сплати Клієнтом вартості послуг Банку згідно з Тарифами. Часткове 
списання грошових коштів з Рахунку(-ів) Банком не здійснюється.

9.4. Якщо дата договірного списання грошових коштів припадає на вихід-
ний, святковий або неробочий день, в такому випадку датою договірного спи-
сання грошових коштів вважається перший робочий день, що слідує за таким 
вихідним, святковим або неробочим днем.

9.5. Відповідальність за відповідність інформації про отримувача коштів, су-
ті операції, за якою здійснюється переказ, здійснений шляхом договірного спи-
сання, несе Клієнт, який у разі її невідповідності має відшкодовувати Банку за-
вдану внаслідок цього шкоду. 
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9.6. Для погашення існуючої перед Банком заборгованості за Договором 
Клієнт доручає Банку, а Банк має право списати грошові кошти з будь-якого 
рахунку Клієнта в національній та/або іноземній валюті, відкритого в Банку, в 
тому числі в майбутньому:

• в сумі та валюті такої фактичної заборгованості Клієнта, або 
• в сумі еквівалентній заборгованості Клієнта і витрат Банку (комісій, збо-

рів, тощо, передбачених Законодавством на момент здійснення операції), які 
пов’язані з купівлею/продажем/обміном (конвертацією) валюти на МВРУ та/
або її обміном на МВР, у випадку, якщо грошових коштів на рахунку(-ах) Клієн-
та у валюті фактичної заборгованості недостатньо для погашення такої забор-
гованості. У цих випадках Клієнт доручає Банку здійснювати за рахунок Клієн-
та купівлю/продаж/обмін іноземної валюти на МВРУ та/або на МВР у сумі такої 
заборгованості Клієнта за курсом, встановленим Банком для цього типу опера-
цій (тобто за курсом уповноваженого банку). 

9.7. Клієнт доручає Банку здійснювати погашення строкової заборгованості 
за Договором з рахунку, зазначеному у відповідному Договорі. 

9.8. Не здійснення Банком договірного списання не звільняє Клієнта від його 
обов’язку належним чином погашати заборгованість за Договором. 

9.9. Договірне списання коштів для погашення простроченої заборгованості 
за Договором здійснюється з дати прострочення виконання будь-якого грошо-
вого зобов`язання за Договором. 

9.10. Договірне списання коштів для погашення строкової заборгованості 
за Кредитом здійснюється одночасно з початком останнього операційного дня 
строку для погашення такої заборгованості. А у разі якщо останній день пога-
шення строкової заборгованості припадає на перший робочий день місяця, то 
договірне списання такої заборгованості буде здійснено наступного робочого 
дня як строкова.

При цьому у разі, коли останній день строку для погашення Строкової суми 
Кредиту настає  раніше останнього дня строку для сплати Строкових процентів, 
договірне списання Строкових процентів здійснюється в день погашення Стро-
кової суми Кредиту з урахуванням черговості погашення заборгованості, вста-
новленої Договором.

9.11. У разі самостійного погашення Клієнтом заборгованості за Кредитом/
Овердрафтом після здійснення Банком договірного списання кошти Клієнта 
спрямовуються на погашення іншої заборгованості, що залишилась, відповід-
но до умов Договору.

9.12. У випадку, якщо день договірного списання коштів припадає на вихід-
ний, святковий або неробочий день, днем договірного списання коштів вважа-
ється перший робочий день, що слідує за таким вихідним, святковим або неро-
бочим днем. Банк не здійснює договірне списання з поточних рахунків Клієнта 
в перший робочий день кожного місяця.

Розділ 10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ
10.1. За порушення зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідаль-

ність відповідно до Законодавства, крім випадків, встановлених Договором. 
10.2. Банк не несе відповідальність за:
— затримку надання послуг операторами поштового зв’язку або 

кур’єрською компанією;
— неотримання або несвоєчасне отримання Клієнтом письмової кореспон-

денції, направленої на його адресу, що вказана у Договорі, у випадку зміни рек-
візитів та/або місцезнаходження (місця проживання) Клієнта без попереднього 
повідомлення Банку про такі зміни, в порядку, визначеному Договором.

10.3. Банк не несе відповідальності за розголошення ним інформації щодо 
ідентифікації Клієнта та/або суті фінансових операцій Клієнта третім особам за 
умови дотримання вимог, передбачених Договором.

10.4. Спори, що виникають протягом дії Договору, вирішуються шляхом пе-
реговорів. У разі недосягнення згоди – у судовому порядку. 

Розділ 11. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
11.1. Сторони домовилися про те, що текст Договору, будь-які матеріали, ін-

формація, що його стосуються, є конфіденційними і не можуть передаватися 
третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони Договору, крім 
випадків, передбачених Законодавством та/або Договором.

11.2. Уклавши Договір, Клієнт надає Банку свою згоду та право збирати, збе-
рігати протягом необмеженого часу, обробляти, використовувати, поширюва-
ти, передавати і отримувати інформацію (дані про Клієнта, відомі Банку та/або 
третім особам, у зв’язку з укладенням та виконанням Договору, у тому числі 
банківську та комерційну таємницю та/або персональні дані Клієнта, якщо він 
є фізичною особою):

— яка відповідно до Законодавства входить до складу кредитної історії (у 
тому числі інформації, що міститься у державних реєстрах та інших базах да-
них публічного використання) – до/від/через бюро кредитних історій, які ство-
рені та здійснюють діяльність відповідно до Законодавства України, у порядку, 
визначеному Законом України «Про організацію формування та обігу кредит-
них історій». Інформація про назву та адресу бюро кредитних історій, до яких 
АТ «УкрСиббанк» буде передавати інформацію для формування кредитних іс-
торій, опублікована в газеті «Голос України», а також на офіційному сайті Банку 
www.my.ukrsibbank.com. Сторони також домовилися, що Клієнт згоден з тим, 
що Банк має право надати необхідну інформацію щодо формування кредитної 
історії іншим особам, яким ця інформація необхідна для виконання своїх функ-
цій або надання послуг Банку в обсязі, який буде визначено Банком самостійно 
з урахуванням вимог Законодавства України;

— необхідну при передачі/отриманні інформації до/від/через Єдину інфор-
маційну систему «Реєстр Клієнтів»; 

— необхідну при внесенні інформації про боржника до реєстрів обтяжень 
при укладенні договорів забезпечення виконання зобов’язань за Договором;

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

— необхідну при укладенні договорів щодо відступлення права вимоги, та/
або переведення боргу за даним Договором, та/або укладення інших цивільно-
правових угод відповідно до Законодавства – до відповідних фізичних та юри-
дичних осіб, що є стороною такого договору;

— у випадку звернення банків – нерезидентів, що мають кореспондентські 
відносини з Банком та через які здійснюються фінансові операції Клієнта, із 
офіційними запитами до Банку щодо надання інформації стосовно ідентифі-
кації Клієнта, а саме: документів і відомостей, необхідних для з’ясування осо-
би Клієнта, суті його діяльності та фінансового стану тощо, та/або інформа-
ції щодо суті здійснюваної Клієнтом фінансової операції, яку обслуговує такий 
банк – нерезидент;

— необхідну третім особам для забезпечення виконання ними своїх функцій 
або надання послуг Банку, включаючи, але не обмежуючись послугами з від-
повідального зберігання документів, ведення архівів, проведення заходів щодо 
впорядкування існуючої заборгованості Клієнта, проведення акцій, та/або ро-
зіграшів, та/або програм лояльності тощо відповідно до укладених між таки-
ми особами (організаціями) та Банком договорів за умови, що передбачені до-
говорами функції та/або послуги стосуються основної діяльності Банку, яку він 
здійснює на підставі отриманих банківської ліцензії та письмових дозволів, та/
або спрямовані на виконання умов Договору та/або договорів, за якими нада-
ється забезпечення виконання зобов’язань за Договором;

— необхідну в інших випадках, у відповідності до вимог Законодавства та/
або внутрішніх положень Банку та/або Законодавства з принципом екстрате-
риторіальності виконання санкційних та/або інших заходів у сфері фінансово-
го моніторингу, в тому числі санкцій Служби контролю за іноземними актива-
ми США (OFAC), вимог Закону США «Щодо оподаткування іноземних рахунків» 
(FATCA) тощо. 

Передача та/або поширення вищезазначеної інформації про Клієнта можли-
ві тільки на зазначені у цьому пункті цілі, та тільки особам, яким надано необ-
хідні повноваження на отримання відповідної інформації згідно з нормами За-
конодавства та/або Законодавства з принципом екстратериторіальності та/або 
відповідних угод (при їх наявності і необхідності укладення), та/або виконання 
санкційних та/або інших заходів у сфері фінансового моніторингу.

Клієнт надає згоду на передачу інформації про нього згідно з цим пунктом 
каналами зв’язку, що використовуються Банком для передачі такої інформа-
ції  і є захищеними.

11.3. Банк має право інформувати Клієнта про стан обслуговування заборго-
ваності за Договором, строки здійснення чергових платежів, надавати Клієнту 
іншу інформацію, у тому числі конфіденційну або таку, що містить банківську 
таємницю щодо Клієнта та/або персональні дані Клієнта, шляхом надсилання  
Інформаційних повідомлень на телефонний номер Клієнта, наданий останнім 
до Банку, або іншим шляхом з урахуванням вимог Законодавства.

Банк не несе відповідальність за своєчасність та доставку Інформаційних 
повідомлень. Доставка Інформаційних повідомлень не є гарантованою і може 
бути не здійснена або здійснена із затримкою, зокрема на період обслуговуван-
ня транспортної мережі операторів, або у випадках її збоїв, або якщо абонент 
знаходиться поза зоною дії мереж тощо.

11.4. Банк інформує Клієнта, про те що Банк входить до складу групи BNP 
Paribas Group (Франція), а Клієнт усвідомлює та згоден з тим, що будь-яка ін-
формація отримана Банком стосовно Клієнта може використовуватись всере-
дині групи BNP Paribas Group (Франція).

11.5. Банк зобов’язується належним чином зберігати інформацію, що стано-
вить банківську таємницю, та несе відповідальність за її збереження у порядку, 
встановленому законодавством України.

11.6. Своїм підписом під Договором Клієнт засвідчує, що він розуміє та по-
годжується з режимом використання інформації, що зазначений у цьому пунк-
ті, а також що він належним чином повідомлений про можливість включен-
ня персональних даних Клієнта, якщо він є фізичною особою, що стали або 
стануть відомі Банку у ході виконання Договору, до будь-якої бази персональ-
них даних АТ «УкрСиббанк». При цьому Сторони погодили, що Клієнт не мати-
ме до Банку жодних претензій в разі вчинення останнім будь-якої дії, зазначе-
ної в цьому пункті.

Розділ 12. ЗАЯВИ ТА ГАРАНТІЇ
12.1. Підписанням Договору Банк підтверджує:
— що Банк має необхідні для укладання Договору ліцензії та дозволи;
— що Договір підписаний з боку Банку уповноваженою на те особою і під-

писання Договору не є перевищенням її повноважень.
12.2. Підписанням  Договору Клієнт підтверджує:
— Клієнт є компанією або фізичною особою-підприємцем, або само зайня-

тою особою, що належним чином заснована/зареєстрована та діє відповідно 
до Законодавства, а також володіє всіма необхідними документами (ліцензії, 
дозволи тощо), що необхідні для укладення та виконання Договору (і Контр-
актів, якщо з ним укладено Договір про здійснення Документарної операції) 
та для здійснення ним своєї діяльності, та володіє своїми активами на закон-
них підставах;

— Клієнт (його представник) має всі необхідні повноваження, в тому числі 
від учасників (акціонерів, засновників, співвласників) та інших органів управ-
ління Клієнта, необхідні для укладання та виконання цього Договору (і Контр-
актів, якщо з ним укладено Договір про здійснення Документарної операції);

— Клієнт повністю розуміє всі умови Договору, свої права та обов’язки за 
Договором і погоджується з ними; 

— свою здатність виконувати умови Договору;
— укладення цього Договору (і Контрактів, якщо з Клієнтом укладено Дого-

вір про здійснення Документарної операції) та пов’язаних з ними документів і 
виконання зобов’язань за цим Договором та Контрактами не порушують та не 
суперечать законам, іншим нормативно-правовим актам, судовим рішенням, 
установчим документам Клієнта, положенням договорів та зобов’язанням, що 
мають для Клієнта обов’язкову силу, та не створюють підстав для звернення 
стягнення на будь-який актив Клієнта;

— відсутні будь-які перешкоди для виконання Договору (і Контрактів, якщо 
з Клієнтом укладено Договір про здійснення Документарної операції) та Клієнт 
здатен виконувати їх умови;

— не існує жодної події/обставини, що мають Істотний негативний вплив;
— надані Клієнтом Банку документи не містять будь-яких недостовірних ві-

домостей, складені та/або отримані в порядку, передбаченому відповідним за-
конодавством;

— немає жодної підстави для ліквідації Клієнта з передбачених Законодав-
ством підстав;

— що він знаходиться за адресою  місцезнаходження, зазначеною у До-
говорі.

— якщо з Клієнтом укладено Кредитний договір та/або Договір про надан-
ня Овердрафту та/або Договір про здійснення Документарної операції, Клієнт 
також підтверджує:

— що на день укладення Договору відсутні будь-які судові розслідування 
(спори), розслідування з боку державних органів, що можуть істотно та/або не-
гативно впливати на фінансовий стан та кредитоспроможність Клієнта;

— що Клієнт розуміє та погоджується прийняти на себе ризики коливань 
курсів іноземної валюти у випадку отримання Кредиту та/або Овердрафту та/
або Документарної операції в іноземній валюті;

— що він має в своєму розпорядженні власні або орендовані основні засоби 
або інше майно, яке необхідне для здійснення його діяльності,  які генерують 
грошові потоки в об’ємах, необхідних для виконання грошових зобов’язань за 
Кредитним договором та/або Договором про надання овердрафту та/або Дого-
вору про здійснення Документарної операції, а також персонал, необхідний для 
здійснення операційної діяльності.

У разі настання обставин, які призвели або можуть призвести до порушення 
заяв і гарантій Клієнта, Клієнт повинен негайно повідомити про це Банк, але не 
пізніше ніж протягом 2 (двох) календарних днів з дати їх настання.

Розділ 13. ІНШІ УМОВИ
13.1. Банк самостійно веде облік і здійснює розрахунки заборгованості Клі-

єнта відповідно до вимог НБУ та умов Договору. У випадку наявності супере-
чок між Сторонами в якості  письмових доказів невиконання зобов’язань Клієн-
та, що мають пріоритетне значення, приймаються Виписки, первинні докумен-
ти (розрахункові документи Клієнта), дані балансу, надані Банком тощо, якщо 
Клієнт не доведе  недійсність наданих Банком документів або не надасть інших 
доказів виконання зобов’язань.

13.2. Якщо інше не передбачено Договором, будь-яке повідомлення, яке від-
повідно до Договору може або повинно бути надане однією Стороною іншій 
Стороні, повинно бути оформлено письмово, підписане від імені Сторони, яка 
надає повідомлення, і здійснюється:

(1) шляхом його направлення рекомендованим листом з описом вкладення 
та повідомленням про вручення або доставкою кур’єрською службою, у кож-
ному випадку – на адресу Сторони, якій таке повідомлення адресоване, що ви-
значена як адреса для листування у цьому Договорі, якщо відповідна Сторона 
не повідомила іншу Сторону про іншу адресу для листування; або

(2) шляхом його вручення особисто представникові іншої Сторони.
Підтвердженням факту відправлення повідомлення є поштова квитанція або 

інший поштовий документ, що підтверджує факт відправки або вручення або 
отримання повідомлення.

Будь-яке повідомлення електронною поштою, яке відповідно до Договору 
надсилається однією Стороною іншій Стороні, повинно бути надіслане на адре-
су електронної пошти Сторони, якій таке повідомлення адресоване, вказану у 
відповідному Договорі, якщо відповідна Сторона не повідомила іншу Сторо-
ну про іншу адресу електронної пошти. Таке повідомлення електронною по-
штою має виключно інформаційний характер та жодним чином не впливає на 
права, обов’язки Сторін та не створює і не змінює правовідносини між Сторо-
нами в частині, якої стосується таке повідомлення, якщо інше не передбачено 
Договором та за виключенням випадків надання Клієнту Гарантії у електронній 
формі на адресу електронної пошти Клієнта на умовах та у порядку, передба-
чених Договором.

13.3. Клієнт повідомлений, що відповідно до вимог Законодавства Фонд га-
рантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) гарантує кожному вкладнику 
відшкодування коштів за його вкладом, але не більше суми граничного розмі-
ру відшкодування коштів за вкладами, яка визначена Законодавством та за-
значена на офіційній сторінці  Фонду в мережі Інтернет  http://www.fg.gov.ua/.

Своїм підписом у Договорі РКО Клієнт засвідчує, що до укладання цього 
Договору РКО Клієнт ознайомлений з умовами, за яких Фонд не відшкодо-
вує кошти за вкладами, та які, в тому числі зазначені в статті 26 Закону Украї-
ни «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», статті 52 Закону Укра-
їни «Про банки і банківську діяльність», в Довідці про систему гарантуван-
ня вкладів фізичних осіб та на офіційній сторінці  Фонду в мережі Інтернет   
http://www.fg.gov.ua/.

Клієнт  повідомлений, що проценти за договором припиняються нарахову-
ватись у день початку процедури виведення Фондом банку з ринку (у разі при-
йняття Національним банком України рішення про відкликання банківської лі-
цензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 За-
кону 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 вкла-

дами відбувається в національній валюті України після перерахування суми 
вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Наці-
ональним банком України на день початку процедури виведення Фондом бан-
ку з ринку та введення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 Зако-
ну України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (у разі прийнят-
тя Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцен-
зії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Зако-
ну України «Про банки і банківську діяльність», – за офіційним курсом гривні 
до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день по-
чатку ліквідації банку).

Клієнт ознайомлений з Довідкою про систему гарантування вкладів фізич-
них осіб, про що свідчить його підпис в Договорі РКО.

13.4. Сторони домовились про встановлення договірного строку позовної 
давності 5 (п’ять) років.

13.5. Місцем укладання та виконання Договору вважається адреса Банку, 
що визначена у відповідному Договорі як адреса Банку для листування. 

Розділ 14. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ, ЗМІНИ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
14.1. Правила є загальнодоступними, розроблені на невизначений строк 

та набирають чинності з дати вказаної при їх розміщення в газеті «Урядо-
вий кур’єр» або іншому офіційному друкованому виданні, а також на сайті  
www.my.ukrsibbank.com та/або на інформаційних дошках у відділеннях Банку. 

14.2. Правила можуть бути скасовані або до них Банком можуть бути внесе-
ні зміни, про що Банк повідомляє шляхом розміщення змін до Правил або Пра-
вил в новій редакції в газеті «Голос України» чи іншому офіційному друкова-
ному виданні або на сайті www.my.ukrsibbank.com, або на інформаційних до-
шках у відділеннях Банку, або у виписках з Рахунку. У повідомленні про зміни 
до Правил або про викладення Правил у новій редакції зазначаються  Дата пу-
блікації 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 змі-

ни не погіршують умови обслуговування Клієнта (зокрема, зміни до Правил 
не призводять до додаткових витрат Клієнта, не збільшують його відповідаль-
ності, спрямовані на захист його прав або інтересів, підвищення безпеки здій-
снення операцій або передачі інформації за Договором) та/або якщо зміни до 
Правил передбачають надання нової послуги/сервісу та Клієнт бажає отрима-
ти таку послугу/сервіс, та/або якщо такі зміни зумовлені вимогами Законодав-
ства України;

б) з Дати початку дії змін до Правил, але не раніше, ніж через 14 (чотир-
надцять) календарних днів з Дати публікації змін до Правил, вказаної у повідо-
мленні, – у всіх інших випадках.

Укладаючи Договір, Клієнт погоджується з порядком зміни умов цих Пра-
вил 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 Догово-
ру після набрання ними чинності. 

У разі незгоди зі змінами до Правил Клієнт зобов’язаний письмово повідо-
мити про це Банк, для вирішення питання про розірвання Договору. Проведен-
ня операцій згідно з Договором, після вступу в силу змін до Правил, підтвер-
джує 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.

14.3. Договір набирає чинності з моменту його укладення.
14.4. Договір РКО, Договір про надання Овердрафту, Кредитний договір, До-

говір про здійснення Документарної операції укладаються у відповідній кіль-
кості примірників для кожної Сторони, які мають однакову юридичну силу, по 
одному для кожної Сторони. Примірники Договору про надання Овердрафту та 
Кредитного договору, Договору про надання  Документарної операції є іден-
тичними. Примірники Договору РКО є ідентичними за виключенням реквізитів 
«Відмітки банку», які заповнюються тільки в примірнику Договору РКО Банку. 
Обидва примірники Договору РКО мають однакову юридичну силу.

14.5. Всі Додатки до Договору є невід’ємною частиною Договору.
14.6. Сторони, керуючись принципом свободи договору, домовились, що 

після укладення Договору, кожна із Сторін зобов`язується завізувати кожну 
сторінку аркушу, на якій викладено умови Договору, шляхом підписання кож-
ної сторінки уповноваженою особою відповідної Сторони.

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

му аркуші, та/або
• при укладенні цього Договору Сторони домовилися про його нотаріаль-

не посвідчення.
14.7. Будь-який окремий Договір може бути розірвано та/або надання по-

слуги може бути припинено  за ініціативою Банку у наступних випадках:
— 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 об-

межуючись проводить операції, проведення яких через Банк, на думку Банку, 
призводить або може призвести до порушення норм Законодавства та/або За-
конодавства з принципом екстратериторіальності та/або міжнародних санкцій, 
в тому числі щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних зло-
чинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження 
зброї масового знищення, та/або 

— у випадку, якщо Клієнт веде ризикову діяльність, зокрема, але не об-
межуючись, 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 дум-
ку Банку, призводить або може призвести до порушення норм Законодавства 
та/або Законодавства з принципом екстратериторіальності та/або міжнародних 
санкцій, в тому числі, щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, одержа-
них злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсю-
дження зброї масового знищення, та/або 

— у випадку наявності чи можливості настання будь-якої події, результа-
ту 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 Гру-
пи BNP Paribas та/або призводить або може призвести до будь-яких інших не-
гативних наслідків для Банку та/або Групи BNP Paribas, та/або у випадку втра-
ти Банком комерційного інтересу щодо подальшої співпраці з  Клієнтом, та/або

— у випадку технічної неможливості обслуговування Клієнта в подальшому,
— у разі порушення Клієнтом умов Договору; та/або 
— якщо наявність правовідносин з Клієнтом суперечить нормам Законодав-

ства та/або Законодавства з принципом екстратериторіальності; та/або 
— в інших випадках, передбачених Договором та/або Правилами. 
Зобов’язання Сторін за Договором припиняються, у повному обсязі, як-

що інше не витікає з умов Договору (а у впиадку розірвання Договору РКО – 
Рахунок(-ки) закривається(-ються)) у дату зазначену Банком у повідомленні, 
яке направляється Клієнту, але не раніше, ніж через 14 (чотирнадцять) кален-
дарних днів з дати відправлення такого письмового повідомлення. У разі наяв-
ності непогашеної заборгованості перед Банком, Банк може вимагати сплати 
такої заборгованості в порядку та на умовах, зазначених у повідомленні, а  Клі-
єнт зобов’язаний  погасити заборгованість перед Банком у порядку та на умо-
вах, зазначених у повідомленні. В такому разі зобов’язання, щодо погашен-
ня заборгованості перед Банком існують до повного  їх виконання Клієнтом.

При цьому достатньою підставою для розірвання Договору є відповідне по-
силання Банку на цей пункт Договору у повідомленні без надання додаткових 
пояснень щодо обставин його розірвання.

Сторони домовились, що повідомлення може бути паперовим або електро-
нним 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 фак-
симіле уповноваженої особи Банку наступного зразка:

Заступник Голови Правління АТ «УкрСиббанк»                                   Лежнін К. П.

Заступник Голови Правління АТ «УкрСиббанк»                                  С. М. Панов

Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в офіційному 
друкованому виданні,  а саме  01.06.2018  року.
Дата початку дії змін до Правил 16.06.2018  року.
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Волинська +10  +15 +23  +28
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Чернівецька +10  +15 +23  +28
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Oбласть Нiч День
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Полтавська +4    +9 +18  +23
Дніпропетровська +6  +11 +20  +25
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Миколаївська +9  +14 +22  +27
Херсонська +7  +12 +21  +26
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Харківська +3    +8 +18  +23
Донецька +4    +9 +18  +23
Луганська +2    +7 +18  +23
Крим +9  +14 +21  +26
Київ +9  +11 +24  +26
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Львів відзначає 
День трамвая

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

Є Й ТАКЕ СВЯТО. Львівському трамваю виповнилося 124 ро-
ки. Останнього дня травня 1894 року у Львові вперше став пе-
ревозити пасажирів електричний трамвай. В Україні він був дру-
гим після київського. Довжина ліній тоді становила 8,3 кіломе-
тра. Тепер для працівників комунального підприємства «Львів-
електротранс» 31 травня — свято: День львівського трамвая. 
За інформацією прес-служби міської ради, вчора на маршрут 
виїхав незвичний екскурсійний трамвай, який провіз гостей ці-
кавими вулицями Львова доби Австро-Угорської імперії, коли й 
почав уперше курсувати в місті електротранспорт. Працівників 
підприємства, які впродовж останнього року ефективно та сум-
лінно працювали, святкового дня відзначать подяками.

Пікнік — рекордсмен?
Павло КУЩ, 

«Урядовий кур’єр» 

МІЖНАЦІОНАЛЬНА ТОЛОКА. Днями жителі Маріуполя на 
Донеччині вирішили вкотре нагадати, що у приморському місті 
здавна мирно живуть представники багатьох національностей. 
Масовий захід, який провели в Міському саду, зветься «Міжна-
ціональний пікнік», а участь у ньому взяли представники більш 
як 20 національностей і діаспор Приазов’я. 

Програма велелюдного дійства була дуже строкатою і трохи 
нагадувала палітру: вражали різноманіттям національних кос-
тюмів представники всіх народностей — жителів Маріуполя. За 
задумом організаторів, а це міська центральна бібліотека іме-
ні В. Короленка та громадська організація «Студія соціальної вза-
ємодії «Ми поруч», пікнік запропонував усім учасникам цікаві за-
ходи. Серед них етнографічне дефіле — демонстрація національ-
них костюмів, участь в іграх народів світу, відвідини «бібліотеч-
ної галявини», де чекають книжки письменників — представни-
ків національностей Приазов’я, інтерактивні фотозони для люби-
телів селфі. Певна річ, подбали й про дітей, для яких тут перед-
бачили розважальні й пізнавальні ігри, анімацію, моделювання з 
повітряних куль. А ще всі учасники і гості дійства у Міському саду 
претендували потрапити на сторінки Книги рекордів Гіннеса як ті, 
що змогли зібрати найбільш багатонаціональний пікнік в Україні. 
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ЗВУКИ І ФАРБА. Ідею 
створення портрета вели-
кої людини і відомого музи-
канта, який трагічно заги-
нув три роки тому, харків-
ські художники виношува-
ли давно. І наприкінці трав-
ня на причілку будинку на 
вулиці Р имарській неподалік 
Харківської філармонії, де 
Кузьма Скрябін уперше ви-
ступав перед харків’янами, 
з’явився мурал, присвяче-
ний культовому українсько-
му співакові, письменнико-
ві, телеведучому, продюсе-
рові й актору, лідерові гур-
ту «Скрябін» Анд рієві Кузь-
менку.

Як розповів технічний ди-
ректор творчої групи Kailas-V 
й автор мурала Андрій Паль-
валь, портрет Кузьми нама-
лювали за тиждень. На йо-
го створення було витрачено 
майже 200 балончиків фарби. 
Найскладнішими у створенні 
мурала були перші три дні, ко-
ли доводилося малювати вго-
рі за допомогою підіймальної 
техніки. Ескіз художник ство-
рював за фотографією, яку 
схвалила мама Андрія Кузь-
менка. 

Це вже друга робота 2018 
року в межах II Фестивалю 
графіті Kharkiv Mural Fеst. 
У місті планують запросити 
ще кілька художників зі сві-
товими іменами.

На галявинах Вінниці гуляють зайці й лосі
Олег ЧЕБАН, 

«Урядовий кур’єр»

КРАСА НАВКОЛО. Нині 
верхню і нижню частини про-
спекту Юності у Вінниці при-
крашають 11 топіарів. Пере-
хожі нерідко зупиняються, 
щоб помилуватися своєрід-
ними зеленими скульптура-
ми, створеними з трьох де-
сятків живих кущів туї і мета-
левого каркасу. Досвід цьо-
го виду паркового мистецтва 
він ничани перейняли за кор-

доном, адаптувавши деякі 
елементи до місцевих реалій. 
«Торік ми створили одну таку 
фігуру на Європейській пло-
щі. Це було слоненя, яке спо-
добалося городянам. Місь-
кий голова Сергій Моргу-
нов запропонував прикраси-
ти такими фігурами проспект 
Юності. Ми вивчили досвід 
колег із Польщі, трохи його 
вдосконалили. У спеціально 
зроблені металеві конструк-
ції у формі тварин та людей 
висадили туї. Щодня їх поли-

вають, а якщо якесь із дерев 
захворіє, його можна заміни-
ти», — пояснив керівник КП 
«Подільський інформаційно-
туристичний центр» Володи-
мир Ходацький. 

Топіари, які надають місь-
ким вулицям своєрідного ко-
лориту, вирощуватимуть і в ін-
ших куточках міста. Принагід-
но зауважимо, що працівники 
КП «Вінницязеленбуд» добре 
дбають про зелені насаджен-
ня. Оновлюють їх і висаджу-
ють нові. 

«За останні три роки у міс-
ті в рази збільшилася кількість 
дерев. Якщо у 2015 році ми 
посадили 125 дерев і 1200 ку-
щів самшиту, спіреї й барба-
рису, то у 2016-му — 287 де-
рев та 5300 різних кущів. А то-
рік нам вдалося висадити май-
же тисячу дерев і 9 тисяч ку-
щів. Здебільшого це клени, 
липи, ялини, а подекуди саку-
ри», — розповів заступник ди-
ректора з агротехнічних пи-
тань КП «Він ницязеленбуд» 
М икола Залєцький. 

Чия «швидка» швидша?
Роман КИРЕЙ, 

«Урядовий кур’єр»

РАЛІ. Черкаси на три дні 
стали майданчиком Всеукра-
їнських змагань бригад екс-
треної медичної допомоги з 
міжнародною участю «Чер-
каські медичні ралі 2018». 
Участь у чемпіонаті загалом 
візьмуть 40 команд із різних 
міст України та з Польщі й 
Литви. Розпочалися змаган-
ня 30 травня на Соборній пло-
щі обласного центру. «Швид-
кі» змагалися в різних точ-
ках міста. Оцінювали учасни-
ків українські й іноземні спеці-
алісти. Підсумки ралі підбива-
ють 1 червня.

Як пояснив директор де-
партаменту охорони здоров’я 
і медичних послуг Черкась-
кої міськради Олег Стадник, 
змагання зазвичай відбува-
ються у тому місті, яке ста-

ло переможцем торік. Оскіль-
ки торішню перемогу виборо-
ла к оманда з Черкас, то те-
пер захід проводять саме тут. 

П’ять років тому Черкаську 
міську станцію швидкої допо-
моги передано у підпорядку-
вання області, тому організа-

торами заходу стали управ-
ління охорони здоров’я облас-
ної державної адміністрації, а 
також Міністерство охорони 
здоров’я України.

Сутність змагання в тому, 
що учасникові дають своєрід-
ний виклик-маршрут. Водій, 
користуючись навігатором, 
їде за ним. Наприкінці марш-
руту є «постраждалі» з певни-
ми легендами. Потрібно вста-
новити діагноз, виконати ма-
ніпуляції і транспортування. 
Потім виконане завдання оці-
нюють у балах.

Паралельно з медичними 
ралі в Черкасах проходить на-
уково-практична конференція 
з міжнародною участю «Реа-
лії сьогодення екстреної ме-
дичної допомоги та медици-
ни катастроф в Україні. Дер-
мато-венерологічна допомога 
в умовах надзвичайних ситуа-
цій мирного та воєнного часу».

Учасники змагань сповнені професійного азарту 
й упевненості у високих результатах
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