ПОСТАТІ

ДОЛІ ЛЮДСЬКІ
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7 квітня — 100 років із дня
народження Омеляна Пріцака,
організатора і директора Українського
наукового інституту Гарвардського
університету (США)

Країна відзначатиме
90-річчя літературознавця,
поета, політв’язня
радянського режиму
Івана Світличного

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

№67 (6430)

ЦІНА ДОГОВІРНА

ЦИТАТА ДНЯ

Г’Ю МІНГАРЕЛЛІ:
«Якщо подивитися,
що було зроблено
в Україні у правосудді
за останні
п’ять років,
прогрес справді
істотний».

Чи стане Сумщина
фруктово-ягідним
регіоном?

Глава Представництва ЄС в Україні про те, що більше
реформ у цій царині відбулося з 2014 по 2019 рік,
ніж до 2014-го

США підставлять
плече проти кібератак

Фото з сайту nedelya.info

СУБОТА, 6 КВІТНЯ 2019 РОКУ

У ПАРТНЕРСТВІ. Америка активно спостерігає за ситуацією із загрозами, які відчуває Україна у кіберпросторі, особливо в період виборів, і підтверджує важливість спільної
протидії їм. Кіберзагрози неможливо обмежити географічними кордонами. Наслідки кібератаки відчувають в усьому
світі. США готові співпрацювати, щоб запобігти їм. Це заступник Державного секретаря США з питань міжнародної
безпеки та контролю над озброєнням Андреа Томпсон заявила під час зустрічі у Вашингтоні з віце-прем’єр-міністром
з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванною Климпуш-Цинцадзе і Послом України у США Валерієм Чалим. Як повідомляє служба віце-прем’єра, Іванна
Климпуш-Цинцадзе висловила вдячність американській стороні за постійну безпекову допомогу, яку вона надає для посилення українського флоту. Віце-прем’єр наголосила на готовності України розпочати закупівлю американських товарів оборонного призначення і продовжувати реформування
сектору безпеки і оборони.

ЦИФРА ДНЯ

2200 моряків

із країн НАТО й України беруть участь
у морських навчаннях «Морський
щит-2019», які проходять
із 5 по 13 квітня в Чорному морі

АПК. Останніми роками в області спостерігають стійку

тенденцію до збільшення виробництва і підвищення якості
місцевої садовини

ОПЕРАТИВНО

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

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

.................................................................

ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

.................

Триває
передплата
на 2019 рік.
Передплату
приймають
усі відділення
зв’язку
Укрпошти.
Також її можна
оформити
на сайті:
ДП «Преса»
www.presa.ua
УДППЗ
«Укрпошта»
www.ukrposhta.ua
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КОМПЕТЕНТНО
на запитання читачів
відповідають авторитетні
спеціалісти: урядовці, юристи,
учені, лікарі

.................................................................

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ
4 820103 080053

для інших
для ветеранів
війни, пенсіонерів, передплатників
та підприємств
чорнобильців,
і організацій
студентів

на 1 місяць . . . . . . . . 30 грн . . . . . . . . . . . . 52 грн
на 3 місяці . . . . . . . . . 90 грн . . . . . . . . . . 156 грн
на півроку . . . . . 180 грн . . . . . . . . . . 312 грн
Соціальний
Передплатний
передплатний
індекс
61035
індекс 40227

встановлені Національним банком України на

УВАГА!
Послуга
за приймання
передплати
на 2019 рік –
безкоштовна.
У Києві
газету
також можна
придбати
в кіосках
«Союздрук»

5 квітня 2019 року

USD 2702.2033
EUR 3031.6019
RUB 4.1364
/ AU 349016.58 AG 4097.89
PT 232929.92 PD 379929.78
за 100 доларів США
за 100 євро
за 10 рублів
за 10 тройських унцій
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УРЯДОВИЙ КУР’ЄР

www.ukurier.gov.ua

ДОКУМЕНТИ
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 3 квітня 2019 р. № 275
Київ

Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 р. № 328

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 р. № 328 «Про
затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо захисту і забезпечення прав та інтересів, соціальної
реабілітації осіб, позбавлених особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації
на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації
у зв’язку з громадською або політичною діяльністю таких осіб, а також підтримки
зазначених осіб та членів їх сімей, у тому числі відшкодування витрат, пов’язаних
з їх відвідуванням, надання особам, позбавленим особистої свободи, та членам
їх сімей правової допомоги, медичних та соціальних послуг, здійснення виплат
державних стипендій імені Левка Лук’яненка» (Офіційний вісник України, 2018 р.,
№ 37, ст. 1291, № 86, ст. 2829, № 100, ст. 3311) зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 квітня 2019 р. № 275
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 квітня 2018 р. № 328
1. Назву та постановляючи частину постанови після слів «соціальних послуг»
доповнити словами «, а також деокупаційних заходів».
2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
здійснення заходів щодо захисту і забезпечення прав та інтересів, соціальної реабілітації осіб, позбавлених особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на
тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у
зв’язку з громадською або політичною діяльністю таких осіб, а також підтримки
зазначених осіб та членів їх сімей, у тому числі відшкодування витрат, пов’язаних
з їх відвідуванням, надання особам, позбавленим особистої свободи, та членам їх
сімей правової допомоги, медичних та соціальних послуг, здійснення виплат державних стипендій імені Левка Лук’яненка, затвердженому зазначеною постановою:
1) назву Порядку після слів «соціальних послуг» доповнити словами «, а також
деокупаційних заходів»;
2) пункт 1 викласти в такій редакції:
«1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених МТОТ у
державному бюджеті за програмою «Заходи щодо захисту і забезпечення прав та
інтересів, соціальної реабілітації осіб, позбавлених особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади
Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території
Російської Федерації у зв’язку з громадською або політичною діяльністю вказаних

осіб, а також підтримки зазначених осіб та членів їхніх сімей, у тому числі відшкодування витрат, пов’язаних із їх відвідуванням, надання особам, позбавленим особистої свободи, та членам їхніх сімей правової допомоги, медичних та соціальних
послуг, а також інші деокупаційні заходи, виплату державних стипендій імені Левка Лук’яненка» (далі — бюджетні кошти).»;
3) доповнити пункт 2 після слів «соціальних послуг» словами «, а також деокупаційних заходів»;
4) пункт 5 доповнити підпунктом 6 такого змісту:
«6) здійснення деокупаційних заходів.»;
5) пункт 51 після слів «міжнародного гуманітарного права» доповнити словами
«, громадська та/або політична діяльність яких не спрямована на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України»;
6) доповнити Порядок пунктами 84, 91 і 92 такого змісту:
«84. Бюджетні кошти за напрямом, зазначеним у підпункті 6 пункту 5 цього Порядку, використовуються для:
проведення наукових, соціологічних та інформаційно-аналітичних досліджень;
вироблення наукових і стратегічних підходів щодо деокупації тимчасово окупованих територій України;
залучення вітчизняних та закордонних фахівців і експертів для збору, підготовки, аналізу та систематизації інформації та доказів про факти порушення прав громадян України на тимчасово окупованих територіях України; розроблення відповідних стратегій і концепцій для захисту інтересів України у судах та інших міжнародних інституціях, розроблення та впровадження міжнародного переговорного механізму для деокупації тимчасово окупованих територій України (у тому числі витрати на юридичні послуги та послуги з перекладу);
організації та проведення за участю вітчизняних та закордонних фахівців і експертів конференцій, форумів, засідань за круглим столом, інших заходів щодо ситуації, пов’язаної з тимчасовою окупацією частини території України, напрацювання
шляхів деокупації такої території (у тому числі оплата послуг з оренди приміщень,
забезпечення учасників необхідними матеріалами та інших послуг, безпосередньо
пов’язаних з проведенням заходів, представницьких видатків, оплата проїзду і проживання вітчизняних та закордонних фахівців і експертів);
участі у міжнародних заходах з метою інформування міжнародної спільноти
про пошук шляхів відновлення територіальної цілісності України та обговорення
із спільнотою відповідних питань (у тому числі витрати на відрядження за кордон
учасників заходів);
збору та/або поширення інформації про ситуацію на тимчасово окупованих територіях України, зокрема результатів моніторингів, звітів, аналітичних оглядів у
провідних світових та вітчизняних засобах масової інформації, Інтернеті, друкованих засобах масової інформації тощо (у тому числі оплата послуг щодо отримання знімків тимчасово окупованих територій України за допомогою космічного зондування та їх розшифровки).
Бюджетні кошти використовуються у межах відповідних бюджетних призначень
згідно з планом заходів, що розробляється та затверджується МТОТ.»;
«91. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.
Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.
92. Не допускається спрямування бюджетних коштів на:
1) здійснення заходів, придбання товарів, виконання робіт, надання послуг, не
пов’язаних з напрямами використання бюджетних коштів, що визначені пунктом
5 цього Порядку;

2) здійснення видатків, що передбачені іншими бюджетними програмами;
3) оплату посередницьких послуг;
4) здійснення заходів, метою яких є отримання прибутку.».

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 3 квітня 2019 р. № 293
Київ

Деякі питання діяльності акціонерного товариства
«Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити, що акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»:
здійснює на умовах та в порядку, визначених Кабінетом Міністрів України, продаж/постачання природного газу постачальникам для потреб побутових споживачів,
побутовим споживачам, релігійним організаціям (крім обсягів, що використовуються
для провадження їх виробничо-комерційної діяльності), державному підприємству
України «Міжнародний дитячий центр «Артек», виробникам теплової енергії, які фінансуються за рахунок державного чи місцевого бюджету, що використовують природний газ з метою гарячого водопостачання і опалення приміщень житлового фонду та гуртожитків, які належать їм на праві власності або іншому речовому праві, виробникам теплової енергії, які фінансуються за рахунок державного чи місцевого бюджету, що використовують природний газ з метою опалення службових та виробничих приміщень, які належать їм на праві власності або іншому речовому праві, виробникам теплової енергії — об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку,
житлово-будівельним кооперативам та суб’єктам господарювання, що використовують природний газ з метою гарячого водопостачання і опалення приміщень, які належать їм на праві власності або іншому речовому праві, виробникам теплової енергії, що використовують природний газ для виробництва електричної енергії, виробникам теплової енергії, управління майном яких здійснюється суб’єктами господарювання, які залучені Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, відповідно до статті
21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку
та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», для всіх категорій використання природного газу за ціною, що визначається як середня арифметична ціна газу, за якою акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія
«Нафтогаз України» пропонує газ промисловим споживачам за умови передоплати
у попередньому до місяця постачання газовому місяці, але не вищою, ніж ціна, встановлена Кабінетом Міністрів України;
забезпечує придбання природного газу у господарських товариств акціонерне товариство «Укргазвидобування» та публічне акціонерне товариство «Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» за ціною, що визначається відповідно до абзацу другого цього пункту, за вирахуванням торговельної надбавки (націнки) на рівні 1,917 відсотка такої ціни.
2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування і застосовується з 1 квітня 2019 року.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
Дарницький районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Ільїна Едуарда Миколайовича, 04.05.1968 року народження
(який зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Стаханов, вул. Юних Ленінців, 5-А, кв. 94, та проживав у м. Києві по
вул. Лятошинського, 8, кв. 43), у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України в судове засідання, що
призначене на 16 квітня 2019 року о 15 год. 00 хв.
Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт
або документ, що посвідчує особу.
Судове засідання в кримінальному провадженні відбудеться в
приміщенні Дарницького районного суду м. Києва за адресою:
м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13.
У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде
здійснюватись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя П. Л. Коляденко

Голосіївський районний суд міста Києва викликає обвинуваченого Гулевича Юрія Григоровича (останнє відоме місце проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Балаклавська, 117, кв. 64), за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче
судове засідання, яке відбудеться о 12 годині 00 хвилин 15
квітня 2019 року.
Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.
Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Голосіївського районного суду міста Києва за адресою: 03127,
м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-А, каб. 12 (головуючий
суддя Валігура Д. М.).
Відповідно до вимог ст. 323 КПК України, з моменту опублікування оголошення, обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з його змістом.
Шевченківський районний суд м. Києва викликає в підготовче судове засідання, яке відбудеться о 10 годині 00 хвилин
15 квітня 2019 року в приміщенні суду за
адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А, каб. № 507, обвинувачену Блоху Олену
Володимирівну, 11 травня 1969 року народження, у рамках кримінального провадження № 22014000000000263, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 липня 2014 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК
України.
У разі неявки обвинуваченої до суду,
оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження
буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження.
Суддя М. С. Антонюк

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРГІДРОСПЕЦБУД»
повідомляє про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог Позачерговими загальними зборами акціонерів товариства 11.03.2019 р. прийнято рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «УКРГІДРОСПЕЦБУД» (код за ЄДРПОУ 01416470,
місцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. Гарматна, буд. 6) шляхом реорганізації через перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРГІДРОСПЕЦБУД».
Кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства, діяльність якого припиняється внаслідок перетворення, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів
після надіслання йому повідомлення про припинення товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення
на вибір товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов’язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов’язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією
частиною, до товариства з письмовою вимогою, вважається,
що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій
щодо зобов’язань перед ним.
Після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторів комісія з припинення складає передавальний акт, який
має містити положення про правонаступництво щодо всіх
зобов’язань юридичної особи, що припиняється, стосовно задоволення вимог кредиторів та боржників, включаючи
зобов’язання, які оспорюються сторонами.
Голова Комісії з припинення Харів А. І., 11.03.2019 р.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в судове засідання, яке відбудеться о 10 годині 30 хвилин 19 квітня 2019 року в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб.
№ 601, обвинувачену Петрову Юлію Вікторівну, 16 листопада 1975 року народження, у рамках кримінального провадження № 42016000000002779, внесеного до
Єдиного реєстру досудових розслідувань
7 жовтня 2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.
У разі неявки обвинуваченої до суду,
оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження
буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження.
Суддя Є. О. Мартинов

Шевченківський районний суд міста Києва за адресою:
м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-а, викликає на 07.05.2019 р.
об 11.00 год. відповідача Станкевича Олександра Олександровича у справі за позовом Паламарчук Олесі Василівни
до Станкевича Олександра Олександровича про розірвання
шлюбу.
Відповідач викликається в судове засідання, у разі неявки
справа розглядатиметься в його відсутність.
Суддя І. О. Макаренко

До уваги учасників Товариства
з обмеженою відповідальністю «Вишевичі»
(ідентифікаційний код юридичної особи
39333809)

Ухвалою господарського суду Житомирської області по справі №906/104/17 від 05.03.2019 р. затверджено план санації Товариства з обмеженою
відповідальністю «Вишевичі» (надалі — Товариство), умовами якого передбачено збільшення статутного капіталу Товариства на суму 3 250 000,00
грн, задля відновлення платоспроможності Товариства. На виконання цього плану санації керуючий
санацією Товариства арбітражний керуючий Прядко A. M. першочергово пропонує учасникам Товариства придбати частку в статутному капіталі Товариства (зробити додатковий вклад до статутного капіталу Товариства) пропорційно до частки, належної учаснику Товариства. У разі відмови учасників
Товариства від придбання частки в статутному капіталі Товариства (зробити додатковий вклад до статутного капіталу Товариства), або ненадання відповіді на цю пропозицію протягом 1 (одного) місяця з
дня публікації цього оголошення в газеті «Урядовий
кур’єр», керуючий санацією Товариства запропонує
придбати частку в статутному капіталі Товариства
(зробити додатковий вклад до статутного капіталу
Товариства) Сільськогосподарському товариству з
обмеженою відповідальністю «Агрокомплекс-98»,
яке є інвестором у справі № 906/104/17 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Вишевичі».
Свої відповіді, пропозиції з цього питання прошу направляти керуючому санацією ТОВ «Вишевичі» арбітражному керуючому Прядку A. M. за адресою: а/с 59, м. Київ, 03039.

У
провадженні
Шевченківського районного суду м. Києва перебуває
кримінальне
провадження
№ 1-кп/761/978/2018 за обвинуваченням Хакімзянова Ігоря Євгеновича за ч.
1 ст. 258-5 КК України, згідно з Єдиним
державним реєстром досудових розслідувань за №22014000000000357 від
15.08.2014 року, розгляд якого здійснюється в порядку спеціального судового
провадження.
Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судовий розгляд по
вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться 16.04.2019 року о 12
год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва за адресою:
03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А,
каб. №511, в яке викликається обвинувачений Хакімзянов Ігор Євгенович, який
проживає за адресою: Донецька область,
м. Макіївка, вул. Уборевича, буд. 17,
кв. 17.
Суддя О. А. Голуб

Запрошення до участі у тендерній процедурі
Компанія «NIRAS» запрошує зацікавлених постачальників подавати пропозиції на торги UA-NIRAS-MB-2019-1.03
«Постачання мобільних центрів надання адміністративних
послуг» для шести територіальних громад України. Пропозиції мають бути подані на електронну поштову скриньку:
ulead.procurements@niras.com не пізніше 18.00 год. 25 квітня 2019 року (за київським часом).
Документація і детальна інформація англійською мовою –
https://tsnap.ulead.org.ua/en/announcements/

Слідчим відділом ГУНП в АР Крим та
м. Севастополі проводиться досудове розслідування в кримінальних провадженнях
№ 22018011000000021 за підозрою Шульги О. А. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 260, ч. 3 ст. 110
КК України та № 22017011000000007 за підозрою Сивака Г.А. у вчиненні кримінальних
правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 260,
ч. 3 ст. 110 КК України.
Повідомляємо, що в рамках вказаних
кримінальних проваджень Шульгу Олега
Анатолійовича, 31.03.1969 р.н. (АР Крим,
м. Севастополь, пр. Комбріга Потапова, 25,
кв. 58) та Сивака Геннадія Анатолійовича,
20.11.1969 р.н. (Херсонська область, м. Генічеськ, пров. Пушкіна, 26) повідомлено про
підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 260, ч. 3 ст. 110
КК України.
У зв’язку з цим, підозрюваним Шульзі О.А.
та Сиваку Г.А. 11, 12 та 13.04.2019 р. необхідно прибути із захисниками до СВ ГУНП в АР
Крим та м. Севастополі (м. Одеса, вул. Преображенська, 44, слідчий Шевчук) для проведення слідчих та процесуальних дій.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як потерпілого КАРПЕНКА Олександра Миколайовича (к/п №
12012000000000029), у кримінальному
провадженні за обвинуваченням Шепелева Олександра Олександровича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3
ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366,
ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 289 КК України та повідомляє, що підготовче судове засідання
відбудеться 16 квітня 2019 року об 11 год.
00 хв. у приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за адресою: м.
Київ, вул. Жилянська, 142, каб. 23-а.
У разі неявки потерпілого до суду, оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю потерпілого.
Суддя Л. Г. Косик

У зв’язку з втратою,
вважати свідоцтво
про реєстрацію
Представництва «Маклеодс
Фармасьютікалз Лімітед», реєстраційний номер ПІ-3378 від
4 листопада 2004 року, видане
Міністерством
економіки та з питань
європейської інтеграції
України, недійсним.

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кримінальне провадження № 1-кп/761/1547/2019 за
обвинуваченням Грицаєнка Віталія Олеговича за ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209, ч. 4
ст. 358 КК України, згідно з Єдиним державним реєстром досудових розслідувань за №42018000000003068 від
10.12.2018 року, розгляд якого здійснюється в порядку спеціального судового
провадження.
Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судовий розгляд по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться 19.04.2019 року о 14 год.
00 хв. у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва за адресою: 03057,
м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А, каб. №511,
в яке викликається обвинувачений Грицаєнко Віталій Олегович, який проживає за
адресою: Запорізька область, м. Оріхів,
вул. Тельмана, буд. 39, кв. 2.
Суддя О. А. Голуб

Документи
на право власності
на квартиру за адресою:
м. Київ, вул. Озерна,
буд. 10, кв. 57,
на ім’я Горлушко Надії
Федорівни та Горлушка
Володимира Олексійовича,
вважати втраченими.

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

Втрачені документи на
ім’я Гуйван Наталія Іванівна: посвідчення адвоката
АІ 737289, водійське посвідчення СЕВ 029381 та технічний паспорт на автомобіль марки Сadillac Escalade
ДНЗ АА 6324 ТО
вважати недійсними.

6 квітня 2019 року, субота, № 67
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ОГОЛОШЕННЯ
Інформаційне повідомлення АТ «УКРСИББАНК»
АТ «УКРСИББАНК» повідомляє про введення в дію
ПРАВИЛ (ДОГОВІРНИХ УМОВ) ОБСЛУГОВУВАННЯ
БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ ТА ДИСТАНЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
КЛІЄНТІВ КОРПОРАТИВНОГО БІЗНЕСУ АТ «УКРСИББАНК»
(надалі — Правила) в наступній редакції:
«ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ) ОБСЛУГОВУВАННЯ
БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ ТА ДИСТАНЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
КЛІЄНТІВ КОРПОРАТИВНОГО БІЗНЕСУ АТ «УКРСИББАНК»
Ці «Правила (договірні умови) обслуговування банківського рахунку та дистанційного обслуговування клієнтів корпоративного бізнесу АТ
«УКРСИББАНК» (за текстом іменуються — Правила) є пропозицією до
укладення договору на умовах, що встановлені Банком, і застосовуються для врегулювання відносин за укладеними між Банком та Клієнтами
договорами, які містять посилання на ці Правила.
Правила не застосовуються до врегулювання відносин за будь-якими
іншими договорами, стороною яких є АТ «УКРСИББАНК», окрім зазначеного вище.
Ці Правила встановлюють умови обслуговування для суб’єктів господарювання, відокремлених підрозділів юридичних осіб, представництв –
клієнтів корпоративного бізнесу АТ «УКРСИББАНК» щодо:
— порядку відкриття, обслуговування, закриття поточного(-их)
рахунку(-ів) та/або
— порядку надання послуг за допомогою системи дистанційного обслуговування.
Ці Правила є обов’язковими для виконання всіма Сторонами Договору, як Банком, так і Клієнтом, якщо інше не встановлено Договором.
ТЕРМІНИ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ У ТЕКСТІ ПРАВИЛ, ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В НАСТУПНОМУ ЗНАЧЕННІ:
Відкритий ключ — відкритий ключ у значенні Закону «Про електронні довірчі послуги».
Група BNP Paribas Group — юридична особа «BNP Paribas S.A.»,
створена та діюча за законодавством Франції та зареєстрована в Торговому реєстрі компаній Франції (Париж) під номером 662042449, а також її члени, зокрема юридичні особи (включаючи їх філії та структурні підрозділи), в яких BNP Paribas S.A. є акціонером (учасником) та/або
які прямо або опосередковано контролюються «BNP Paribas S.A.» через володіння акціями або частками у статутних капіталах незалежно від
фактичного розміру частки та/або шляхом договірного або фактичного контролю.
Договір — Договір банківського рахунку з усіма додатками, у т.ч. Тарифами, укладеними додатковими угодами, Заявами (в тому числі надісланими Клієнтом через СДО), які акцептовані Банком відповідно до
умов Договору, разом з цими Правилами, а також договір (додаткова
угода або будь-який інший документ), на підставі якого відповідний договір було переведено на ці Правила.
Договір банківського рахунку — Договір банківського рахунку та
дистанційного обслуговування (з Правилами), укладений між Банком та
Клієнтом на умовах цих Правил, без додатків.
Договір, що обслуговується за допомогою СДО — Договір та/або
вкладний, кредитний або інший договір, укладений або що буде укладений між Банком та Клієнтом, з метою обслуговування якого використовується СДО.
Додаткові засоби захисту — засоби захисту, які застосовуються/можуть бути застосовані для додаткового захисту та/або перевірки належності інформації, яка формується, передається та/або обробляється в
електронній формі за допомогою СДО.
Електронний документ — документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, захищений КЕП та/або Додатковими засобами захисту та представлений у форматі, придатному для відповідних програмних ресурсів, за допомогою яких створюється Електронний
документ; може бути сформований, переданий, збережений і відтворений електронними засобами у візуальну форму чи на папері. Електронний документ має однакову юридичну силу з паперовим документом.
КЕП — кваліфікований електронний підпис у значенні Закону «Про
електронні довірчі послуги».
Законодавство — чинне законодавство України та нормативно-правові акти Національного банку України і органів виконавчої влади.
Законодавство з принципом екстратериторіальності — нормативноправові акти США, Європейського Союзу та інших країн світу, а також
розпорядчі 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 країн, де присутня BNP Paribas Group, розміщено
на сайті https://ukrsibbank.com), політики та правила Групи BNP Paribas
Group, в тому числі направлені на впровадження нормативно-правових
актів, вказаних в цьому визначенні.
Заява на зміну Тарифного пакета — заява за встановленою Банком
формою, що подається Клієнтом Банку за допомогою СДО для зміни
раніше обраного Тарифного пакета на інший Тарифний пакет, що діє у
Банку на момент подання Заяви, у порядку, встановленому Договором.
Заява на встановлення індивідуального Тарифу — заява за встановленою Банком формою, що подається Клієнтом Банку за допомогою
СДО для встановлення індивідуальної вартості надання окремого виду
послуг (проведення окремого виду операцій) та/або для встановлення
додаткової комісії за розрахунково-касове обслуговування Рахунку у порядку, встановленому Договором.
Заява про нарахування процентів — заява за встановленою Банком
формою, що подається Клієнтом Банку за допомогою СДО для нарахування процентів за користування Банком грошовими коштами, що знаходяться на Рахунку, у порядку, встановленому Договором.
Інструкції — інструкції користувача щодо роботи із СДО, які розміщені в мережі Інтернет за адресою: https://corporate.ukrsibbank.com/ або за
іншою адресою, що буде повідомлена Клієнту Банком через СДО або в
інший спосіб. Інструкції є невід’ємною частиною Договору.
Носій ключової інформації — зовнішній носій інформації для зберігання і використання ключа.
Періодична комісія — комісія за розрахункове обслуговування Рахунку, яку Клієнт оплачує відповідно до діючих Тарифів Банку у визначений термін за певний період обслуговування Банком Рахунку.
Продукт — поточні банківські рахунки, відкриті згідно з Договором,
вкладні рахунки Клієнта, відкриті за вкладними договорами, а також
кредити та/або інші послуги/набір послуг, що надаються Клієнту Банком.
Обслуговуюче відділення — відділення Банку, на якому здійснюється повний перелік розрахунково-касових операцій за Рахунком, передбачений Законодавством.
Особистий ключ — особистий ключ у значенні Закону «Про електронні довірчі послуги».
Регіональне відділення — відділення Банку, на якому може здійснюватися обмежений перелік розрахунково-касових операцій за Рахунком.

Регіональним відділенням може бути будь-яке відділення Банку, окрім
Обслуговуючого відділення.
Разова комісія — комісія за одноразову послугу Банку, яку Клієнт
сплачує одночасно із проведенням відповідної операції за Рахунком та/
або наданням послуги відповідно до умов Договору та діючих Тарифів.
Рахунок — поточний рахунок, відкритий Банком Клієнту згідно з умовами Договору та зазначений у відповідній додатковій угоді до Договору банківського рахунку. Якщо за Договором відкрито декілька поточних рахунків, то під терміном «Рахунок» за текстом Договору слід розуміти будь-який та/або всі Рахунки.
Сертифікат Відкритого ключа — сертифікат відкритого ключа у значенні Закону «Про електронні довірчі послуги».
Система дистанційного обслуговування (СДО) — сукупність програмно-апаратних засобів, які використовуються Клієнтом і Банком у відповідних частинах, а також організаційних заходів, які проводять Клієнт і
Банк з метою надання Клієнту послуг згідно з Договором, а саме Система «StarAccess», Система «UKRSIB business» або інша система, яка
впроваджена Банком з метою здійснення дистанційного обслуговування Клієнта.
Тарифний пакет — сформований Банком за певним критерієм перелік діючих Тарифів, при обранні Клієнтом якого Банк здійснює розрахунково-касове обслуговування Рахунку Клієнта за визначеними таким
переліком Тарифами.
Тарифи — тарифи Банку, в яких визначаються основні умови обслуговування Рахунку, які затверджуються згідно з внутрішніми положеннями Банку та з якими Клієнт може ознайомитись в приміщеннях установ Банку, а також тарифи, встановлені в індивідуальному порядку згідно з умовами Договору.
Інші терміни, що вживаються в Правилах, мають значення і зміст відповідно до Законодавства.
Розділ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. На умовах та в порядку, що визначені Договором, Банк:
1.1.1. відкриває Рахунок(-и) Клієнту для зберігання грошових коштів
та здійснення розрахунково-касового обслуговування відповідно до
умов Договору та вимог Законодавства,
1.1.2. здійснює дистанційне обслуговування Продуктів Клієнта за допомогою СДО.
Розділ 2. РОЗРАХУНКОВО-КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
2.1. Відкриття Рахунку.
Банк відкриває Клієнту Рахунок на підставі укладеного Договору банківського рахунку та інших документів відповідно до вимог Законодавства та внутрішніх положень Банку.
Клієнт визначає вид, валюту, Тарифний пакет Рахунка. Номер Рахунку, інформація про вид, валюту та Тарифний пакет зазначаються у відповідній додатковій угоді до Договору банківського рахунку. Відкриття
кожного нового Рахунку здійснюється шляхом укладення Сторонами
відповідної додаткової угоди до Договору банківського рахунку.
Відкриття Рахунку в іноземній валюті можливе тільки за умови попереднього відкриття Рахунку в національній валюті для оплати послуг
Банку згідно з Тарифами.
2.2. Обслуговування Рахунку.
2.2.1. Банк здійснює розрахунково-касове обслуговування Клієнта
згідно з режимом відповідного Рахунка та інших умов, встановлених Законодавством та Договором.
2.2.2. Сторони домовились про наступний порядок здійснення розрахунково-касового обслуговування:
- в Обслуговуючому відділені, в якому відкрито Рахунок, здійснюється будь-які розрахунково-касові операції відповідно до Законодавства
та Договору;
- за письмовою заявою Клієнта можуть бути визначені Регіональні
відділення, де Клієнту можуть надаватися наступні види послуг:
а) отримання грошових коштів у готівковій формі,
б) внесення готівкових коштів.
В письмовій заяві Клієнт визначає відповідний Рахунок, валюту Рахунку, номер і адресу Регіонального відділення, а також період, протягом якого Клієнт бажає обслуговувати Рахунок на Регіональному відділені. Банк надає зазначені послуги у відповідних Регіональних відділеннях починаючи з дати, що зазначена у відповідній заяві, але не раніше
наступного робочого дня з дати отримання відповідної заяви Банком.
За відповідною письмовою заявою перелік Рахунків, за якими Банком можуть надаватись вищевказані послуги, та/або Регіональних відділень та/або період обслуговування на них може бути змінено.
За обслуговування Рахунку на Регіональному відділені стягується
плата згідно з Тарифами Банку.
2.2.3. Клієнт оплачує Банку Разові комісії у момент надання послуги
(проведення операції) та Періодичні комісії — в день нарахування цих
комісій згідно з діючими Тарифами.
У разі недостатності коштів на Рахунку Клієнта для оплати Періодичної комісії Клієнт повинен забезпечити її погашення протягом 7 (семи)
календарних днів з дня її нарахування згідно з умовами Договору.
2.2.4. Банк здійснює розрахунково-касове обслуговування Клієнта за
Договором в межах залишку коштів, що наявний на Рахунку, за умови,
що сума залишку коштів є достатньою для виконання поданого Клієнтом розрахункового та/або касового документу, одночасної сплати Клієнтом Банку Разової комісії за надання послуги (проведення операції)
та у разі відсутності заборгованості зі сплати Періодичної та/або Разової комісії, на підставі розрахункових, касових документів встановлених
форм, наданих Клієнтом і оформлених відповідно до вимог Законодавства, Банку та умов Договору. У разі недостатності коштів на Рахунку
Клієнта для виконання його розрахункових та/або касових документів та
сплати комісії Банку за їх виконання, а також погашення наявної заборгованості за Договором та іншими договорами, укладеними між Банком та Клієнтом, сума такої заборгованості Клієнта списується Банком
у першочерговому порядку, а прийняті розрахункові та/або касові документи Клієнта повертаються без виконання у порядку, передбаченому Договором.
2.3. Порядок подання розрахункових документів та їх виконання.
Зарахування коштів на Рахунок.
2.3.1. Розрахунковий документ Клієнта може бути паперовим або
електронним. Електронний розрахунковий документ має однакову юридичну силу з паперовим документом. Подання електронного розрахункового документа здійснюється Клієнтом за допомогою СДО.
2.3.2. Подання до Банку паперового або направлення електронного
розрахункового документа здійснюється уповноваженою особою Клієнта. Отримання повернутих Банком документів також здійснюється
уповноваженою особою Клієнта відповідно до умов Договору.
Розрахункові документи Клієнта приймаються протягом операційного дня.
Банк виконує розрахункові документи згідно з умовами Договору:
- в день їх надходження, якщо вони надійшли до Банку протягом операційного часу;
- наступного робочого дня, якщо вони надійшли до Банку після операційного часу, але за наявності технічної можливості Банку такі розрахункові документи можуть бути виконані у той же день відповідно до
Тарифів.

Тривалість операційного дня, операційного часу встановлюється Банком самостійно і відображається у його внутрішніх документах (правилах).
2.3.3. При зарахуванні грошових коштів на Рахунок за розрахунковими документами Банк перевіряє наступні реквізити: відповідність номеру Рахунку і ідентифікаційного коду Клієнта згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, та зараховує грошові кошти на Рахунок, лише якщо вони збігаються, а якщо кошти зараховуються в іноземній валюті — Банк додатково перевіряє найменування
Клієнта та призначення платежу. У разі їх невідповідності, Банк затримує
суму переказу на строк, визначений Законодавством, для встановлення
належного отримувача та/або призначення платежу.
2.3.4. Черговість виконання Банком розрахункових документів Клієнта визначається Законодавством, окрім випадків, визначених Договором.
2.4. Затримка виконання операції та відмова в її здійсненні.
2.4.1. Банк має право затримати виконання операції та/або відмовити Клієнту у виконанні операції щодо зарахування коштів на Рахунок або
списання коштів з Рахунку та/або у виконанні наданих Клієнтом розрахункових та/або касових документів за Договором, у випадках:
а) якщо на Рахунку Клієнта недостатньо коштів для виконання поданого Клієнтом розрахункового та/або касового документа, одночасної
сплати Банку Разової комісії та погашення заборгованості зі сплати Періодичної та/або Разової комісії у повному обсязі за наявності такої заборгованості; та/або
б) якщо запитувані Клієнтом послуги/операції не передбачені Тарифами або у Банку відсутні технічні можливості щодо їх надання/проведення; та/або
в) якщо щодо операції Клієнта виникає підозра, що вона містить ознаки такої, що підлягає фінансовому моніторингу відповідно до Законодавства або підпадає під існуючі обмеження (санкції) відповідно до Законодавства та/або Законодавства з принципом екстратериторіальності; та/або
г) якщо Клієнт не надав необхідні Банку документи та/або інформацію
щодо суті фінансової операції та/або встановлення осіб, які приймають
учать в її здійсненні, та/або контрактів та інших документів за експортноімпортною операцією; та/або
ґ) якщо Клієнт не надав необхідні Банку документи та/або інформацію для проведення Банком процедури уточнення інформації щодо ідентифікації та вивчення Клієнта (зокрема, але не обмежуючись: інформації / документів щодо фінансового стану Клієнта та змісту його діяльності; проведення оцінки фінансового стану Клієнта; визначення належності Клієнта (особи, яка діє від його імені) до національних або іноземних
публічних діячів, діячів, що виконують політичні функції в міжнародних
організаціях, або пов’язаних з ними осіб; з’ясування місця його проживання або місця перебування чи місця тимчасового перебування в Україні); та / або
д) якщо на запитувані Клієнтом послуги розповсюджуються обмеження, встановлені Законодавством з принципом екстратериторіальності та/або внутрішніми нормативними актами Банку; та/або
е) порушення Клієнтом встановленого Законодавством порядку використання коштів за Рахунком; та/або
є) наявності фактів, що свідчать про порушення Клієнтом банківських
правил оформлення платіжних інструментів та/або у випадку виникнення сумнівів у дійсності розрахункових/ касових та/або інших поданих
Клієнтом документів; та/або
ж) в інших випадках, передбачених Законодавством та/або Договором.
2.4.2. Банк відмовляє Клієнту у наданні послуг (проведенні операцій)
та/або у виконанні наданих Клієнтом розрахункових та/або касових документів за Договором у наступному порядку:
- у разі відмови у виконанні паперового розрахункового документа
та/або касового документа — шляхом повернення Клієнту без виконання його розрахункового документа та/або касового документа. На зворотному боці розрахункового документа Банк зазначає дату та причину
повернення без виконання (це засвідчується підписами відповідального
виконавця Банку і працівника, на якого покладено функції контролера,
та відбитком штампа Банку);
- у разі відмови у виконанні електронного розрахункового документа — про невиконання електронного документу Банк повідомляє Клієнта засобами СДО із зазначенням дати та причини повернення його без
виконання.
Причина невиконання розрахункового документа зазначається з посиланням на статтю закону України та/або пункт нормативно-правового
акта Національного банку України, та/або положення Договору, відповідно до яких розрахунковий документ не може бути виконано, якщо це
вимагається Законодавством.
Повернення без виконання паперових розрахункових та/або касових
документів Клієнта здійснюється при здійсненні ініціювання операції
Клієнтом в касі Банку або одночасно з наданням Клієнту виписки з Рахунку згідно з умовами Договору.
2.4.3. У разі затримання виконання операції відповідно до умов Договору Банк повідомляє про це Клієнта засобами СДО та/або в інший
спосіб.
2.5. Виписки.
На вимогу Клієнта Банк друкує виписку з Рахунку за умови наявності руху коштів за Рахунком. Надрукована виписка надається Клієнту не
раніше наступного робочого дня за днем проведення операцій за Рахунком. Виписка може бути надана особам, зазначеним у картці із зразками підписів Клієнта, або довіреній особі Клієнта на підставі довіреності.
Банк здійснює передавання/повернення Клієнту його розрахункових
документів, що підтверджують списання/зарахування коштів з/на Рахунку/ок або інших документів, уповноваженій особі Клієнта або разом із
випискою з Рахунку в день її надання Клієнту, якщо інше не передбачено умовами Договору.
2.6. Помилковий переказ.
У випадку помилкового зарахування Банком грошових коштів на Рахунок з вини Банку, Клієнт доручає Банку, а Банк має право в першу чергу списати меморіальним ордером із Рахунку такі помилково зараховані
грошові кошти і перерахувати їх належному отримувачу, а Клієнт гарантує, що не буде мати вимог щодо відшкодування збитків.
Не врегульовані Договором питання щодо повернення помилково
списаних/зарахованих грошових коштів з/на Рахунку/ок, що йому не належать, вирішуються у порядку, визначеному Законодавством.
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 коштів, подає до Банку заявку на одержання готівкових коштів.
2.7.2. Порядок здавання готівкової виручки до Банку визначається
Клієнтом самостійно: за допомогою служби інкасації або уповноваженою особою Клієнта в касу Банку.
2.7.3. Здавання готівкової виручки (готівки) може здійснюватися для
зарахування на Рахунок Клієнта на його вибір, якщо це дозволяється режимом цього Рахунку.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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2.7.4. Готівкову виручку, що надійшла до Банку протягом операційного часу, Банк зараховує на Рахунок в день її надходження згідно з умовами Договору. Готівкову виручку, що надійшла після операційного часу, Банк зараховує на Рахунок наступного робочого дня згідно з умовами Договору.
Розділ 3. УМОВИ ДИСТАНЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
3.1. СДО використовується з метою:
- дистанційного обслуговування Продуктів: проведення платіжних
операцій, отримання банківських послуг, управління Клієнтом Продуктами та отримання інформації щодо Продуктів та операцій.
- електронного обміну інформацією з Банком: формування та надсилання до Банку електронних документів (в тому числі заяв, запитів, підтвердних документів по операціям тощо), отримання електронних документів та повідомлень від Банку, обміну з Банком інформацією.
3.2. Обслуговування Клієнта в СДО здійснюється в порядку, встановленому Договором та Інструкціями.
3.3. Для підключення та використання СДО Клієнт має здійснити первинну реєстрацію в СДО згідно з Інструкціями та забезпечити отримання
його уповноваженими особами Особистих ключів та надати Банку відповідні документи для надання повноважень та прав доступів на уповноважених осіб, якщо інший порядок не передбачено Інструкціями та
за умови, що такий порядок не суперечить Законодавству. З дати підписання Банком документів, необхідних та достатніх на розсуд Банку для
надання повноважень та прав доступів уповноваженим особам Клієнта,
Договір набирає чинності в частині умов обслуговування СДО та в частині роботи з електронними документами.
3.4. Здійсненням дій щодо підключення до СДО Клієнт підтверджує:
- що Відкритий ключ Клієнта, вказаний у Сертифікаті Відкритого ключа, належить Клієнту або уповноваженій особі Клієнта, та
- що до початку роботи в СДО він ознайомився з Інструкціями і
зобов’язується їх виконувати, та
- що він визнає достатнім метод захисту електронних документів з
використанням криптографічних засобів, зокрема КЕП, що накладається на електронний документ (в тому числі розрахунковий) за допомогою СДО.
3.5. 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 СДО після внесення змін до Інструкції вважається згодою Клієнта щодо продовження обслуговування за Договором з урахуванням внесених змін до Інструкцій.
3.6. Розрахункові документи, заяви Клієнта, інші електронні документи, що направляються Клієнтом у Банк із використанням СДО, повинні:
- містити усі обов’язкові реквізити, що визначені вимогами Законодавства; та
- містити КЕП уповноважених осіб Клієнта згідно з документами, наданими Клієнтом Банку відповідно до умов Договору; та
- бути сформовані та/або подані та/або підтверджені додатковими засобами захисту, якщо їх використання передбачено умовами Договору.
3.7. Розрахункові та інші електронні документи Банком не розглядаються та в обробку не приймаються, якщо:
- на такі документи не накладено необхідну кількість КЕП Клієнта, або
- КЕП не вірний, 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 передбачено умовами Договору.
3.8. При обслуговуванні Рахунку через СДО Клієнту не дозволяється
формувати електронні розрахункові документи на підставі розрахункових документів, що мають додатки (реєстри чеків, реєстри документів
по акредитиву та ін.), а також формувати електронні розрахункові документи на підставі платіжних вимог. Зазначені документи повинні надаватися до Банку на паперових носіях.
3.9. Для забезпечення конфіденційності інформації, що пересилається за допомогою СДО та яка у відповідності до Законодавства є конфіденційною або такою, що містить банківську таємницю, така інформація повинна пересилатись в захищеному вигляді (з використанням криптографічних або інших засобів захисту інформації, що відповідають вимогам Законодавства). Підписуючи Договір, Клієнт погоджується з тим,
що деяка фінансова та інша конфіденційна інформація, яка передається з використанням СДО та не містить банківської таємниці та/або не дозволяє ідентифікувати Клієнта, може передаватись незахищеними каналами зв’язку, на що Клієнт надає дозвіл Банку, який підтверджується
підписом під Договором банківського рахунку.
3.10. Сторони домовились, що електронний документ, який передається через СДО та підписаний КЕП уповноважених осіб Клієнта та підтверджений/захищений іншими Додатковими засобами захисту, якщо
такі використовуються згідно з Договором, надісланий Клієнтом Банку
на підставі будь-якого Договору, що обслуговується за допомогою СДО,
є рівним за юридичною силою документу на паперовому носії, підписаному власноручним підписом зазначених осіб.
3.11. Відповідальність за достовірність інформації, що міститься в
реквізитах електронного документа, несе особа, яка підписала цей документ своїм КЕП.
3.12. Сторони визнають, що підробка КЕП Клієнта неможлива без
знання інформації про Особистий ключ Клієнта.
3.13. Сторони визнають достатнім для ідентифікації Клієнта (його
уповноваженої особи) та підтвердження цілісності даних в електронній
формі засіб КЕП, який використовується в СДО при передачі електронних документів від Клієнта у Банк з використанням засобів, сертифікованих ДСТСЗІ СБУ або його правонаступників у галузі ліцензування
криптографічної діяльності.
3.14. Клієнт підтверджує, що він повністю розуміє можливість несанкціонованого доступу до СДО, виникнення збитків тощо, що може
статися внаслідок відмови Клієнта від використання Додаткових засобів захисту або внаслідок здійснення операцій без використання Додаткових засобів захисту на суму, що не перевищує встановлений Клієнтом
ліміт. У зв’язку з цим Клієнт підтверджує, що не має та не буде мати до
Банку будь-яких претензій та/або не буде вимагати від нього відшкодування будь-яких збитків.
3.15. Сторони визнають як єдину шкалу часу при роботі із СДО київський час. Контрольним є час системних годинників апаратних засобів Банку.
3.16. У випадку надходження до Банку декількох електронних документів ідентичного змісту за одним номером документа та/або одночасного надходження до Банку декількох документів ідентичного змісту у паперовій та/або електронний формі, Банк приймає кожний окремий документ до виконання або відмовляє у виконанні згідно з вимогами Договорів, що обслуговуються за допомогою СДО, якщо інше не
буде визначено у Інструкціях. При цьому відповідальність за одночасне
надання документів у паперовій та/або електронній формі несе Клієнт.
3.17. У випадках компрометації ключової інформації, в тому числі несанкціонованого доступу, втрати, викрадання Носіїв ключової інформа-

ції або в разі виникнення такої підозри чи загрози, Клієнт негайно припиняє проведення електронних платежів та здійснення інших операцій
за допомогою СДО, вживає заходів щодо блокування скомпрометованої
ключової інформації та повідомляє про це Банк будь-яким зручним способом, а також письмово в найкоротший термін. Для продовження обслуговування за допомогою СДО, Клієнт має пройти процедуру генерації ключів та отримання нових Сертифікатів Відкритих ключів у порядку,
передбаченому Інструкціями.
3.18. Інформація щодо стану Рахунку, оборотів за ним, щодо руху коштів за Рахунком, а також інша інформація щодо Продуктів, яка надається за допомогою СДО згідно з Договором, що обслуговується за допомогою СДО, може бути надана іншій уповноваженій на те особі на підставі інструкцій Клієнта, викладених письмово.
Така інформація може надсилатися як захищеними, так й незахищеними каналами зв’язку, але незахищеними каналами зв’язку може передаватися тільки інформація, що не містить банківської таємниці та/або
не дозволяє ідентифікувати Клієнта.
Розділ 4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З КУПІВЛІ/ПРОДАЖУ/
ОБМІНУ БЕЗГОТІВКОВОЇ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ
4.1. Банк має право надавати Клієнту послуги з купівлі/продажу/обміну безготівкової іноземної валюти (надалі в цьому Розділі Правил —
Послуги). Послуги надаються з урахуванням вимог Законодавства, а також технічних можливостей Банку та особливостей реалізації процесів
в Банку.
Обов’язковий продаж безготівкової іноземної валюти здійснюється в
порядку, встановленому Законодавством, та в розумінні цього Розділу
Правил не належить до Послуг.
4.2. Послуги з купівлі/продажу/обміну безготівкової іноземної валюти надаються Клієнту за наявності у Клієнта відкритих поточних рахунків у відповідних валютах, необхідних для надання Послуги (для списання коштів для проведення операції та для зарахування коштів за результатом операції).
4.3. З метою отримання Послуги Клієнт подає в Банк заяву на купівлю/продаж/обмін безготівкової іноземної валюти за формою, встановленою Банком, яка має містити наступні обов’язкові реквізити:
- Відомості про Клієнта,
- Назва та МФО Банку,
- Рахунок, з якого кошти у відповідній валюті списуються для купівлі/
продажу/обміну безготівкової іноземної валюти,
- Рахунок, на який зараховуються кошти у відповідній валюті після купівлі/продажу/обміну безготівкової іноземної валюти,
- Сума в іноземній валюті, яку Клієнт бажає купити/продати/обміняти,
- Дата проведення операції,
- Мета купівлі/продажу/обміну безготівкової іноземної валюти,
- Курс купівлі/продажу/обміну безготівкової іноземної валюти.
Заява подається не пізніше 16:00 дати купівлі/продажу/обміну безготівкової іноземної валюти, яка зазначено в такій заяві.
4.4. До заяви про купівлю безготівкової іноземної валюти Клієнт додатково подає підтверджуючі документи, що свідчать про наявність підстав/зобов’язань/мети для проведення операції з купівлі безготівкової
іноземної валюти. Перелік та зміст підтверджуючих документів встановлюється відповідно до Законодавства та вимог Банку.
4.5. Заява на купівлю/продаж/обмін безготівкової іноземної валюти та
підтверджуючі документи (за необхідності) можуть надаватися в Банк в
електронній формі засобами СДО або в паперовій формі відповідно до
умов Договору.
У разі подання заяви на купівлю/продаж/обмін безготівкової іноземної валюти та підтверджуючих документів (за необхідності) в електронній формі документи повинні містити відповідний КЕП уповноваженої
особи Клієнта.
4.6. Після проведення операції з купівлі/продажу/обміну безготівкової іноземної валюти Банк зараховує куплену/обміняну іноземну валюту/гривню на відповідний рахунок, вказаний в заяві на купівлю/продаж/
обмін безготівкової іноземної валюти.
4.7. Виконана заява на купівлю/продаж/обмін безготівкової іноземної
валюти зберігається в електронній формі в СДО.
4.8. Банк має право відмовити у виконанні заяви на купівлю/продаж/
обмін безготівкової іноземної валюти у наступних випадках:
- за наявності порушення Клієнтом будь-якої умови Договору або іншого договору, укладеного між Сторонами;
- недостатності коштів на рахунку Клієнта для здійснення операції;
- відсутність або неналежність, на думку Банку, підтверджуючих документів;
- недоступність запитуваної валюти;
- за відсутності пропозицій купівлі/продажу/обміну безготівкової іноземної валюти за курсом, вказаному Клієнтом у відповідній заяві;
- якщо заява оформлена або подана неналежним чином або подана
пізніше часу, визначеного Договором;
- наявності по відношенню до рахунків Клієнта, які використовуються
для надання Послуги, або до прав Клієнта щодо розпорядження такими
рахунками будь-яких обмежень;
- у разі, якщо надання Послуги порушує або може призвести, на думку Банку, до порушення Законодавства або Законодавства з принципом
екстратериторіальності.
4.9. У разі відмови у виконанні заяви на купівлю/продаж/обмін безготівкової іноземної валюти Банк повідомляє про це Клієнта засобами
СДО.
Розділ 5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
5.1. Банк має право:
5.1.1. Використовувати кошти на Рахунку Клієнта, гарантуючи право
Клієнта безперешкодно розпоряджатися цими коштами відповідно до
умов Договору.
5.1.2. Відмовити Клієнту у наданні послуг за Договором у випадку порушення Клієнтом умов Договору, а також в інших випадках, передбачених Договором.
5.1.3. Вимагати від Клієнта надати повну інформацію про експортні,
імпортні, лізингові та інші зовнішньоекономічні операції, розрахунки за
якими здійснюються через Рахунок в Банку, а також вимагати звітність,
передбачену нормативними актами НБУ (за залученими від нерезидента грошовими коштами, тощо) відповідно до вимог Законодавства, для
виконання Банком функції агента валютного контролю та інші документи та/або відомості.
5.1.4. Змінювати/встановлювати Тарифи та/або Тарифний пакет та/
або розмір процентної ставки за користування Банком грошовими коштами, що знаходяться на Рахунку, у порядку, визначеному Договором.
5.1.5. Відмовити Клієнту в зміні Тарифів та/або Тарифного пакета та/
або розміру процентної ставки за користування Банком грошовими коштами, що знаходяться на Рахунку та/або встановлення індивідуального Тарифу на Рахунку, якщо ініціатива про таку зміну надходить від Клієнта.
5.1.6. Списувати кошти з Рахунку за дорученням Клієнта (у тому числі шляхом договірного списання) та/або на підставі платіжних вимог, ін-

касових доручень (розпоряджень) стягувачів у порядку та випадках, передбачених Законодавством та/або умовами Договору.
У випадку списання коштів на підставі платіжних вимог, інкасових доручень (розпоряджень) стягувачів, в разі необхідності здійснення купівлі, продажу іноземної валюти та/або конвертації наявних грошових коштів з однієї іноземної валюти в іншу, сплата необхідних комісій за проведення відповідних платежів в іноземній валюті та сплата будь-яких
платежів, передбачених Законодавством, на день здійснення платежу
відшкодовуються за рахунок Клієнта.
5.1.7. Вимагати від Клієнта надання документів і відомостей, необхідних для з’ясування його особи, суті діяльності, фінансового стану, інформації щодо фінансових операцій тощо.
5.1.8. Запроваджувати нові програмно-технічні та технологічні засоби
з метою поліпшення функціонування СДО.
5.1.9. В рамках роботи із СДО:
- надавати Клієнту необов’язкові Додаткові засоби захисту на вибір
Клієнта; та/або
- запроваджувати обов’язкові Додаткові засоби захисту, якщо їх надання (перший раз) є безоплатним. Про запровадження обов’язкових
Додаткових засобів захисту Банк повідомляє Клієнта через СДО.
5.1.10. Відкликати/тимчасово заблоковувати Сертифікат Відкритого
ключа Клієнта (його уповноваженої особи) в разі порушення Клієнтом
правил використання/зберігання ключової інформації або наявності інформації про компрометацію Особистих ключів або у разі підозри щодо
компрометації ключової інформації Клієнта.
5.2. Клієнт має право:
5.2.1. Використовувати Рахунок відповідно до умов Договору та Законодавства.
5.2.2. Зазначити в платіжному дорученні дату валютування, яка не може перевищувати 10 (десяти) календарних днів з дня складання платіжного доручення.
5.2.3. У випадках, передбачених Законодавством, та за наявності на
Рахунку достатньої суми коштів отримувати готівкові кошти на підставі
касової заявки, наданої до Банку згідно з умовами Договору.
5.2.4. Ініціювати зміну Тарифів та/або Тарифного пакета та/або розміру процентної ставки за користування Банком грошовими коштами, що
знаходяться на Рахунку у порядку, встановленому Договором.
5.2.5. В разі незгоди із зміною Тарифів та/або інших умов обслуговування відмовитись від послуг Банку та розірвати Договір у порядку,
встановленому Договором.
5.2.6. Обрати будь-який необов’язковий Додатковий засіб захисту,
що пропонується Банком. Клієнт має право обрати декілька Додаткових
засобів захисту для одночасного їх застосування, якщо у Банка наявні
технічні можливості для такого одночасного застосування.
5.3. Банк зобов’язується:
5.3.1. Виконувати розрахункові та касові операції відповідно до вимог
Законодавства та умов Договору.
5.3.2. Забезпечувати зарахування коштів на Рахунок згідно з вимогами Законодавства та Договору.
5.3.3. Видавати Клієнту виписку з його Рахунку на умовах, визначених Договором.
5.3.4. Приймати та видавати готівкові кошти відповідно до Законодавства, внутрішнього розпорядку роботи Банку та умов Договору.
5.3.5. Надавати за вимогою Клієнта затверджені Тарифи.
5.3.6. За умови здійснення Клієнтом первинної реєстрації в СДО і надання до Банку необхідних документів для формування Сертифіката
Відкритого ключа Клієнта згідно з Інструкцією, підключити Клієнта до
СДО та здійснювати його обслуговування згідно з Договором.
5.3.7. За вимогою Клієнта (його уповноваженої особи) блокувати в
СДО діючий Сертифікат Відкритого ключа Клієнта (його уповноваженої
особи) та сформувати новий Сертифікат Відкритого ключа Клієнта (його уповноваженої особи) згідно з Інструкцією.
5.4. Клієнт зобов’язується:
5.4.1. Належним чином виконувати умови Договору, вимоги Законодавства та внутрішніх правил Банку, зокрема забезпечувати виконання
вимог Законодавства щодо дотримання режиму Рахунку.
5.4.2. Не пізніше наступного робочого дня після дня отримання виписки з Рахунку повідомляти Банк про всі помічені неточності та помилки у виписках з Рахунку та/або інших документах про невизнання (не
підтвердження) підсумкового сальдо Рахунку.
5.4.3. Повідомляти Банк про зарахування на Рахунок Клієнта коштів,
що йому не належать, і протягом трьох робочих днів з дня надходження таких коштів на Рахунок надати Банку платіжне доручення на їх перерахування належному отримувачу, якщо інше не передбачено умовами Договору.
5.4.4. Здійснювати оплату послуг (операцій) Банку в порядку та на
умовах, визначених Договором.
5.4.5. Письмово повідомити Банк про зміну адреси місцезнаходження
та/або фактичної адреси, номерів телефонів, зміни у складі виконавчого органу, щодо будь-яких інших змін у відомостях про Клієнта, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб —
підприємців та громадських формувань, в триденний строк з дати реєстрації таких змін і в той же строк надати зміни в статутні документи Клієнта (або доступ до статутних документів) і зміни в документи, що регламентують повноваження членів виконавчого органа Клієнта.
5.4.6 Надавати необхідні документи та/або іншу інформацію для здійснення Банком функцій агента валютного контролю відповідно до Законодавства не пізніше ніж протягом 3 (трьох) календарних днів з дня
отримання вимоги від Банку.
5.4.7. Надавати в повному обсязі достовірну інформацію, необхідну
для проведення ідентифікації та/або вивчення Клієнта, уточнення інформації щодо ідентифікації та/або вивчення Клієнта, з’ясування його особи, суті діяльності і фінансового стану, надавати документи та/або відомості, що підтверджують інформацію щодо фінансової операції, в тому
числі контракти та інші документи за експортно-імпортною операцією
та/або інші документи відповідно до вимог Законодавства та/або умов
Договору. Така інформація та документи надаються на вимогу Банку,
а у разі змін таких відомостей/документів після їх надання Банку Клієнт повинен надати актуальну інформацію та/або документи у триденний строк після таких змін.
5.4.8. Підтверджувати сальдо Рахунку на 01 січня кожного поточного року. Неотримання Банком підтвердження про залишки на Рахунку
Клієнта станом на 31 січня поточного року вважається підтвердженням сальдо Рахунку станом на 01 січня поточного року з боку Клієнта.
5.4.9. Подавати до Банку розрахункові документи та/або касові документи з метою отримання/проведення послуг/операцій Банку за Договором за умови наявності на Рахунку Клієнта залишку коштів, достатнього
для виконання поданого Клієнтом розрахункового та/або касового документа, одночасної сплати Банку Разової комісії та погашення заборгованості щодо сплати Періодичної та/або Разової комісії у повному обсязі за наявності такої заборгованості.
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5.4.10. Письмово повідомити Банк про зміну органу державної фіскальної служби, в якому Клієнт взято на облік протягом 3 (трьох) робочих днів з дати такої зміни.
5.4.11. У разі зміни статусу платника податків письмово повідомити
Банк про таку зміну не пізніше наступного робочого дня з дати змін.
5.4.12. У разі запровадження Банком обов’язкових Додаткових засобів захисту згідно з Договором, підписати необхідні документи для отримання Додаткових засобів захисту протягом 30 (тридцяти) календарних
днів з дати відправлення Банком відповідного повідомлення через СДО,
якщо це передбачено таким повідомленням, та належним чином використовувати Додаткові засоби захисту з дати їх запровадження.
5.4.13. Письмово повідомляти Банк про наявність або отримання спеціальних або ексклюзивних прав для здійснення діяльності, яка є предметом регулювання Законодавства про здійснення державних закупівель. Повідомлення про отримання зазначених спеціальних або ексклюзивних прав здійснюється Клієнтом не пізніше наступного робочого дня
з дати їх отримання.
Розділ 6. ПОРЯДОК ЗМІНИ ТАРИФІВ ТА/АБО РОЗМІРУ ПРОЦЕНТІВ
6.1. Про зміну Тарифів та/або Тарифного пакета та/або розміру процентної ставки за користування Банком грошовими коштами, що знаходяться на Рахунку, якщо вона встановлена Договором, за ініціативою
Банку Клієнт повідомляється Банком шляхом розміщення відповідних
повідомлень на дошках оголошень у приміщеннях установ Банку та/або
направлення повідомлення через СДО та/або іншим засобом. Про зміну Тарифів та/або Тарифного пакета Клієнт повідомляється Банком за
14 (чотирнадцять) календарних днів до вступу в силу цих змін, про зміну розміру процентної ставки за користування Банком грошовими коштами, що знаходяться на Рахунку, якщо вона встановлена Договором
– за 2 (два) робочих дні.
У разі незгоди зі зміною Тарифів та/або Тарифного пакета та/або розміру процентної ставки за користування Банком грошовими коштами,
що знаходяться на Рахунку, якщо вона встановлена Договором, Клієнт
зобов’язаний до дати вступу в силу таких змін письмово повідомити про
це Банк для вирішення питання про розірвання Договору й закриття Рахунку.
Факт неотримання Банком письмового повідомлення від Клієнта про
незгоду обслуговуватись на нових умовах до дати вступу в дію цих умов
та проведення Клієнтом операції за Рахунком після вступу в силу нових
Тарифів та/або Тарифного пакета та/або розміру процентної ставки за
користування Банком грошовими коштами, що знаходяться на Рахунку,
якщо вона встановлена Договором, підтверджує згоду Клієнта на його
обслуговування на нових умовах, якщо інше не передбачено Договором.
6.2. Зміна раніше обраного Клієнтом Тарифного пакета на інший діючий у Банку Тарифний пакет, зміна Тарифів або розміру процентної
ставки за користування Банком грошовими коштами, що знаходяться
на Рахунку, за ініціативою Клієнта здійснюється шляхом:
- укладення Сторонами відповідної додаткової угоди; або
- подання Клієнтом відповідної Заяви на зміну Тарифного пакета або
Заяви на встановлення індивідуального Тарифу або Заяви про нарахування процентів та акцепту такої Заяви Банком у порядку, встановленому Договором.
Зміна Тарифного пакета за ініціативою Клієнта тарифікується згідно
з Тарифами нового Тарифного пакета.
6.3. У разі проведення зміни Тарифів та/або Тарифного пакета та/або
розміру процентної ставки за користування Банком грошовими коштами, що знаходяться на Рахунку, якщо вона встановлена Договором, дія
відповідної додаткової угоди до Договору та/або акцептованої Банком
Заяви на зміну Тарифного пакета та/або акцептованої Банком Заяви на
встановлення індивідуального Тарифу та/або акцептованої Заяви про
нарахування процентів припиняється, якщо інше не обумовлено зазначеною або іншою додатковою угодою/Заявою.
6.4. Заява на зміну Тарифного пакета та/або встановлення індивідуального Тарифу та/або про нарахування процентів вважається акцептованою, якщо Банком не направлено через СДО повідомлення про відмову в акцептуванні такої Заяви в дату її надходження до Банку. Заяви,
що надійшли до Банку після 16:00 години робочого дня або в неробочий
день, вважаються такими, що надійшли до Банку наступного робочого
дня. Повідомлення про відмову в акцептуванні Заяви здійснюється шляхом зазначення в Заяві, яка не акцептована Банком, примітки Банка про
відхилення та/або не обробку Заяви.
У разі виникнення будь-яких спорів між Сторонами щодо будь-якої
Заяви Сторони домовились, що Банк обслуговує Клієнта на умовах, що
діяли до подання Клієнтом Заяви, щодо якої виник спір.
Розділ 7. ДОГОВІРНЕ СПИСАННЯ
7.1. Клієнт доручає Банку здійснювати договірне списання заборгованості Клієнта перед Банком за надані послуги (проведені операції) за
Договором та/або іншими договорами, укладеними між Банком та Клієнтом.
7.2. Договірне списання здійснюється у розмірі заборгованості згідно з Договором у дату виникнення такої заборгованості та/або у розмірі заборгованості згідно з іншим договором, укладеним між Банком
та Клієнтом, та з дати, в яку згідно з таким договором у Клієнта виникає зобов’язання сплатити Банку заборгованість, якщо інше не визначено таким договором між Банком та Клієнтом. При цьому, у разі застосування Банком такого договірного списання, розпорядження Клієнта щодо договірного списання має пріоритет по відношенню до інших розрахункових документів Клієнта.
Розділ 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ
8.1. У випадку невиконання або неналежного виконання зобов’язань
за Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до Законодавства, якщо інше не встановлено Договором.
8.2. Клієнт несе відповідальність за дотримання вимог Законодавства
щодо використання коштів на Рахунку (режиму Рахунку) та повинен на
вимогу Банку повністю відшкодувати збитки, якщо такі виникли в результаті порушення Клієнтом режиму використання коштів на Рахунку.
8.3. Клієнт несе відповідальність за достовірність змісту оформленого ним розрахункового/касового документа, а також за повноту і своєчасність сплати Клієнтом податків, зборів/страхових внесків
(обов’язкових платежів).
8.4. Клієнт несе відповідальність за відповідність інформації, зазначеної в оформленому ним розрахунковому/касовому документі, суті операції.
8.5. За несвоєчасне списання/зарахування коштів з/на Рахунку/ок Клієнта, якщо це відбулося з вини Банку при порушенні 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.
8.6. Банк не несе відповідальності за неотримання або несвоєчасне отримання Клієнтом письмової кореспонденції, направленої на його адресу, що вказана у Договорі, у випадку зміни реквізитів та/або місцезнаходження Клієнта без попереднього повідомлення Банку про такі зміни.

8.7. Банк не несе відповідальності перед Клієнтом та/або третіми особами за затримку в проведенні операції та/або відмову надати Клієнту
послугу та/або провести операцію, якщо вони не передбачені Тарифами Банку чи у Банку відсутні технічні можливості на їх проведення/надання та/або якщо надання послуги та/або проведення операції неможливе не з вини Банку та/або у інших випадках, передбачених Договором. Клієнт гарантує, що не матиме претензій до Банку, якщо у проведенні операції було відмовлено або її проведення було затримано відповідно до умов Договору.
Клієнт завчасно повідомляє своїх контрагентів про можливі випадки
затримки виконання операції або відмови у проведенні операції, що передбачені Договором.
8.8. Банк не несе відповідальності за відмову надати Клієнту послугу
та/або провести операцію та/або виконати надані Клієнтом розрахункові
та/або касові документи, якщо така відмова обумовлена умовами Договору, що призвело до порушення строків та/або повноти перерахування
податків, зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів або державних цільових фондів, встановлених Законодавством.
8.9. Банк не несе відповідальності за розголошення ним інформації
про Клієнта та/або суті фінансових операцій Клієнта третім особам за
умови дотримання вимог Договору.
8.10. Спори, що виникають протягом дії Договору, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди — у суді відповідно до Законодавства.
Розділ 9. ЗГОДА КЛІЄНТА НА ОБРОБКУ ІНФОРМАЦІЇ
9.1. Уклавши Договір, Клієнт надає Банку свою згоду та право збирати, зберігати протягом необмеженого часу, обробляти, використовувати, поширювати, передавати і отримувати інформацію (дані про Клієнта, відомі Банку та/або третім особам у зв’язку з укладенням та виконанням даного Договору, в тому числі банківську та комерційну таємницю):
- необхідну при укладенні договорів щодо відступлення права вимоги
та/або переведення боргу за Договором та/або укладення інших цивільно-правових угод відповідно до Законодавства — до відповідних фізичних та юридичних осіб, що є стороною такого договору;
- необхідну третім особам для забезпечення виконання ними своїх
функцій або надання послуг Банку включаючи, але не обмежуючись послугами з відповідального зберігання документів, ведення архівів, проведення заходів щодо впорядкування існуючої заборгованості Клієнта
тощо відповідно до укладених між такими особами (організаціями) та
Банком договорів;
- необхідну в інших випадках у відповідності до вимог Законодавства
та/або внутрішніх положень Банку та/або Законодавства з принципом
екстратериторіальності та/або для виконання санкційних та/або інших
заходів у сфері фінансового моніторингу, в тому числі санкцій Служби контролю за іноземними активами США (OFAC), вимог Закону США
«Щодо оподаткування іноземних рахунків» (FATCA) тощо.
Передача та/або поширення вищезазначеної інформації про Клієнта
можливі тільки на зазначені у цьому пункті цілі, та тільки особам, яким
надано необхідні повноваження на отримання відповідної інформації згідно з нормами Законодавства 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 інформації і є захищеними.
Своїм підписом під Договором банківського рахунку Клієнт засвідчує, що він розуміє та погоджується з режимом використання інформації, що зазначений у цьому пункті Договору.
Сторони погодили, що Клієнт не матиме до Банку жодних претензій в
разі вчинення останнім будь-якої дії, зазначеної в цьому пункті.
Банк зобов’язується належним чином зберігати інформацію, що становить банківську таємницю, та несе відповідальність за її збереження у
порядку, встановленому Законодавством.
9.2. У випадках 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 ідентифікації Клієнта, а саме: документів і відомостей, необхідних для з’ясування особи Клієнта, суті його діяльності та фінансового
стану тощо, та/або інформації щодо суті здійснюваної Клієнтом фінансової операції, яку обслуговує такий банк-нерезидент, Клієнт надає Банку право повідомити/надати банку-нерезиденту запитувану ним інформацію та/або копії документів.
9.3. Банк інформує Клієнта про те, що Банк входить до складу групи
BNP Paribas Group (Франція), а Клієнт усвідомлює та згоден з тим, що
будь-яка інформація, отримана Банком стосовно Клієнта, може використовуватись всередині групи BNP Paribas Group (Франція).
Банк як частина Групи BNP Paribas дотримується вимог Законодавства та стандартів Групи BNP Paribas щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, а також у сфері міжнародних фінансових санкцій, ембарго та боротьби із корупцією.
Розділ 10. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ, ЗМІНИ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
10.1. Договір набирає чинності з дати підписання Сторонами Договору банківського рахунку, а в частині обслуговування за допомогою СДО
— з дати, визначеної Договором. Договір укладається на невизначений строк.
Дія Договору припиняється за згодою Сторін або у випадках, визначених Законодавством України та/або Договором.
10.2. Після укладення Договору банківського рахунку кожна із Сторін
зобов`язується завізувати кожну сторінку аркушу Договору банківського рахунку шляхом підписання кожної сторінки уповноваженим представником відповідної Сторони. Правила підписанню або візуванню не
підлягають.
10.3. Правила є загальнодоступними, розроблені на невизначений
строк та набирають чинності з дати, вказаної при їх розміщенні в газеті «Урядовий кур’єр» або іншому офіційному друкованому виданні, а також на сайті www.my.ukrsibbank.com та/або на інформаційних дошках у
відділеннях Банку.
10.4. Правила можуть бути скасовані або до них Банком можуть бути внесені зміни, про що Банк повідомляє шляхом розміщення змін до
Правил або Правил в новій редакції в газеті «Голос України» чи іншому
офіційному друкованому виданні або на сайті www.my.ukrsibbank.com,
або на інформаційних дошках у відділеннях Банку, або у виписках з Рахунку. У повідомленні про зміни до Правил або про викладення Правил
у новій редакції зазначаються Дата публікації змін до Правил та Дата початку дії змін до Правил.
10.5. Зміни до Правил набирають чинності:
а) з Дати початку дії змін до Правил, вказаної у повідомленні, якщо
такі зміни не погіршують умови обслуговування Клієнта (зокрема, зміни до Правил не призводять до додаткових витрат Клієнта, не збільшують його відповідальності, спрямовані на захист його прав або інтере-

сів, підвищення безпеки здійснення операцій або передачі інформації
за Договором) та/або якщо зміни до Правил передбачають надання нової послуги/сервісу та Клієнт звертається до Банку для отримання такої послуги/сервісу, та/або якщо такі зміни зумовлені вимогами Законодавства України;
б) з Дати початку дії змін до Правил, але не раніше, ніж через 14 (чотирнадцять) календарних днів з Дати публікації змін до Правил, вказаної
у повідомленні, — у всіх інших випадках.
Укладаючи Договір, Клієнт погоджується з порядком зміни умов цих
Правил та/або Договору, який викладено у цьому пункті, а також підтверджує, що зміни, внесені до Правил відповідно до цього пункту, не
потребують укладення Сторонами окремої додаткової угоди та стають
невід’ємною частиною Договору після набрання ними чинності.
У разі незгоди зі змінами до Правил Клієнт зобов’язаний письмово
повідомити про це Банк для вирішення питання про розірвання Договору. Проведення хоча б однієї операції згідно з Договором після вступу в
силу змін до Правил підтверджує згоду Клієнта зі змінами до Правил.
У випадку скасування Правил, вони продовжують регулювати відносини між Банком та Клієнтами, з якими було укладено Договір, і діють
для кожного з них у останній редакції, що була чинна перед скасуванням, до повного виконання всіх зобов’язань за Договором між Банком
та Клієнтом.
10.6. Якщо інше не передбачено Договором, зміни та/або доповнення
до Договору вносяться у наступному порядку:
- шляхом укладення Сторонами відповідної додаткової угоди; або
- щодо умов Договору, які згідно із Законодавством не є суттєвими
та/або якщо зміни поліпшують умови обслуговування Клієнта та/або якщо такі зміни зумовлені вимогами Законодавства – шляхом направлення Банком Клієнту відповідного письмового повідомлення за 14 (чотирнадцять) календарних днів до запланованої дати вступу в дію змін. Факт
неподання Клієнтом письмового повідомлення про незгоду із запропонованими Банком змінами до закінчення зазначеного 14-денного строку (з дня направлення Банком письмового повідомлення Клієнту) та/або
проведення Клієнтом операції після вступу в дію цих змін підтверджує
згоду Клієнта з такими змінами до Договору.
10.7. За ініціативою Клієнта Рахунок закривається:
- на підставі заяви Клієнта, та/або
- у разі незгоди Клієнта із запропонованими Банком змінами до Договору.
Всі наявні залишки грошових коштів перераховуються на рахунок,
вказаному Клієнтом, або на відповідний внутрішньобанківський рахунок і можуть бути отримані Клієнтом за його першою вимогою з урахуванням вимог Законодавства.
У разі розірвання Договору з будь-якої підстави з зазначених у цьому
пункті, Клієнт зобов’язаний погасити існуючу заборгованість перед Банком за Договором не пізніше дати розірвання Договору.
10.8. Сторони дійшли згоди, що Договір може бути розірвано та/або
Рахунок може бути закритий за ініціативою Банку у наступних випадках:
- у випадку відсутності руху та/або залишку коштів на Рахунку Клієнта протягом 6 (шести) місяців, та/або
- у випадках, передбачених чинним Законодавством та/або Договором, або у разі порушення Клієнтом умов Договору, та/або
- у випадку, якщо Клієнт веде ризикову діяльність, зокрема, але не
обмежуючись проводить операції, проведення яких через Банк, на думку Банку, призводить або може призвести до порушення норм Законодавства та/або Законодавства з принципом екстратериторіальності та/
або міжнародних санкцій, в тому числі щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та/або
- у випадку, якщо Клієнт веде ризикову діяльність, зокрема, але не
обмежуючись, співпрацює та/або має у своїй структурі та/або іншим чином пов’язаний з особами, співпраця та/або будь-який зв’язок з якими,
на думку Банку, призводить або може призвести до порушення норм
Законодавства та/або Законодавства з принципом екстратериторіальності та/або міжнародних санкцій, в тому числі, щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та/або
- у випадку наявності чи можливості настання будь-якої події, результату або обставини відносно Клієнта чи здійснюваних Клієнтом операцій, що, на думку Банку, 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 мати негативний комерційний ефект для Банку та/або негативно впливати на репутацію Банку та/або Групи BNP Paribas та/або, на думку Банку, призводить або може призвести до будь-яких інших негативних наслідків для Банку та/або
Групи BNP Paribas, та/або
- у випадку технічної неможливості обслуговування Банком Клієнта
в подальшому.
Зобов’язання Сторін за Договором припиняються у повному обсязі, якщо інше не витікає з умов Договору, а Рахунок закривається Банком у дату, зазначену Банком у повідомленні, яке направляється Клієнту, але не раніше, ніж через 14 (чотирнадцять) календарних днів з дати
відправлення такого письмового повідомлення. У разі наявності непогашеної заборгованості перед Банком, Банк може вимагати сплати такої заборгованості в порядку та на умовах, зазначених у повідомленні,
а Клієнт зобов’язаний погасити заборгованість перед Банком у порядку та на умовах, зазначених у повідомленні, в такому разі зобов’язання,
щодо погашення заборгованості перед Банком існують до повного їх
виконання Клієнтом.
При цьому достатньою підставою для розірвання Договору є відповідне посилання Банку на відповідний пункт Договору у повідомленні
без додання додаткових пояснень щодо обставин його розірвання.
Сторони домовились, що повідомлення може бути паперовим або
електронним та направлятися поштовим зв’язком та/або кур’єром та/
або каналами системи дистанційного обслуговування та/або в інший
спосіб.
Сторони дійшли згоди, що у разі застосування Банком права, зазначеного в цьому пункті Договору, всі наявні залишки грошових коштів на
рахунках перераховуються на вказаний Клієнтом рахунок або на відповідний внутрішньобанківський рахунок і можуть бути отримані Клієнтом
за його першою вимогою з урахуванням вимог Законодавства».
Заступник Голови Правління —
Начальник Юридичного департаменту АТ «УКРСИББАНК»
С .М. Панов
Датою публікації Правил є публікація цього повідомлення в газеті
«Урядовий кур’єр», а саме 06.04.2019 р.
Датою початку дії Правил є 08.04.2019 р.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ
ПОГОДА НА ЗАВТРА
Фото Володимира ЗАЇКИ
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 7 КВІТНЯ
Oбласть

ГРОМАДА. Іллінецька міська об’єднана територіальна
громада успішна, а тому змінюється життя на краще в її
селах. Відтепер жителі села
Василівка мають сучасний будинок культури з великою залою для зібрань і світлими й
теплими кімнатами.
Майже два роки громада
вкладала кошти в ремонт і реконструкцію осередку культури. У селі заходи проводять

гуртом, є колектив художньої
самодіяльності, але у старому приміщенні було холодно й незатишно. Тож замінили вікна, двері, відремонтували покрівлю, утеплили фасад
і придбали новий опалювальний котел.
«Починали самі, а потім долучилась Іллінецька міська
рада. Ми вдячні за підтримку
керівникові господарства Вікторові Сандулу. За спонсорські кошти, а це понад 2 мільйони гривень, перепланували приміщення і зробили ве-

лику глядацьку залу, придбали нові меблі. У будинку культури працюють гуртки дитячої творчості й мультимедійна бібліотека, де є ігрова зала
і комп’ютери. Буде і швидкісний інтернет», — повідомив
в.о. старости Петро Гринчук.
Мультимедійна бібліотекафілія почала працювати і в селі Павлівка. Готуються до відкриття у селах Тягун та Жадани, що входять до складу
ОТГ.
«Ми почали з оновлення бібліотек як культурного центру
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«Опішне рулить!»,
Марія Піньковська,
5 клас, 2018

У Маріуполі
пустив коріння
молодий лісок
Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»

У сільському клубі
відкрили мультимедійну бібліотеку
Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
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села. Люди задоволені, спілкуються, адже все сучасне —
приміщення, меблі, техніка. У
такому напрямі рухатимемося
далі. Це нова якість життя і послуг», — зазначив голова Іллінецької ОТГ Володимир Ящук.
У Василівці вулиці освітлюють, відремонтували 2,5 кілометра доріг. А термомодернізація і використання відновлюваних джерел енергії значно здешевлює утримання
закладів. Найближчим часом
громада планує реконструювати дитячий садок.

ЄДИНА КРАЇНА. У Маріуполі на Донеччині віднедавна зеленіє окрайчик лісу з Волинської області. Ця зелена територія
з’явилася біля міської ЗОШ №28. Учителі й учні цієї школи висадили ялини і сосни, саджанці яких їм передали колеги зі школи №1 міста Нововолинська. Маріупольці отримали фото й відеозаписи заходу, на якому волиняни готували їм зелену посилку, і листи з найкращими побажаннями.
Фото із сайту Маріупольської міської ради

«Дерево роду»,
Марія Кошак,
7 клас, 2012

НАРОДНІ ПРОМИСЛИ. У столичному літературно-меморіальному будинкумузеї Тараса Шевченка відкрито виставку гончарних творів Колегіуму мистецтв
в Опішні. Долучитися до джерел найдавнішого народного промислу і побачити, як нащадки славетних опішнянських гончарів творять новітню історію
гончарного мистецтва, можна саме цими днями. В експозиції виставки представлено роботи початківців, в яких поєднано мотиви творчості Василя Кричевського з фантазіями вихованців навчального
закладу. Яскраве враження справляє переплетіння народних традицій із сучасними техніками та пошуками нових форм кераміки.
Гончарне ремесло — візитівка української культури, а Опішня — центр
його розвитку. Державна спеціалізована художня школа «Колегіум мистецтв в Опішні» імені Василя Кричевського — унікальний в Україні загальноосвітній заклад, який спеціалізується
на гончарстві. Тут викладають гончарство, малюнок, живопис, композицію, скульптуру і художню культуру. Навчання базується на міцній народній основі, адже приклади для наслідування перед очима. Це традиційна іграшка-свистунець, декоративна
скульптура, побутовий посуд і речі для інтер’єру. Учні мають змогу навчатися в
корифеїв гончарства зі світовими іменами, брати участь у виставках і фестивалях.
Подивіться їхні роботи, долучіться до скарбниці народної культури!

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

Ведмежий притулок на Львівщині
озеленили та впорядкували
Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
ДОБРА СПРАВА. У Яворівському районі на Львівщині
на 20 гектарах діє ведмежий
притулок «Домажир». Цей рекреаційний центр відкрили
восени 2017 року. Створили
його для допомоги й порятунку бурих ведмедів, яких вилучають із пересувних зоопар-

ків, цирків, готелів і ресторанів. Збудували заклад у межах біосферного резервату
«Розточчя». Тож умови утримання тварин сприяють відновленню природних інстинктів і поведінки. Кожен ведмідь
тут має власний вольєр площею щонайменше 1000 квадратних метрів. На території притулку є місце для купання, барліг для відпочин-

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

ку та спеціальні іграшки для
розвитку чотирилапих. Цікаві факти про життя бурих ведмедів, яких, до слова, занесено до Червоної книги зі статусом таких, що зникають, школярі, туристи тут дізнаються з
екскурсій.
Днями представники громадської ради при Львівському обласному лісомисливському господарстві, учасни-

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступник головного редактора
Павло БЕБА

ки молодіжної ради, працівники лісгоспу зайнялися озелененням і впорядкуванням
території ведмежого притулку. Посадили модрину європейську, ялину, дуб, граб, бук,
а також калину й барбарис.
Представники громадськості не вперше брали участь у
такій толоці. Вони долучилися до висаджування дерев на
площі понад 5 гектарів.

«Рости велика і зелена!»
Дружба і співпраця колективів двох шкіл з Донеччини та Волині розпочалася після екскурсії маріупольських дітей до Нововолинська, де вони знайшли собі чимало нових друзів. Відтепер разом беруть участь у всеукраїнському проекті «Схід і захід разом!», а молодий, точніше, дитячий волинський лісок, що
пустив коріння поблизу маріупольської школи, — переконливе
підтвердження цього.
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