ВАРТО ЗНАТИ

ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО НАДРУКОВАНОГО
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З червня 2016 року
киянам, які збираються
на пенсію, треба буде
подати лише паспорт
і трудову книжку

П’ЯТНИЦЯ, 20 ТРАВНЯ 2016 РОКУ

ПАВЛО РОЗЕНКО:
«Жодних питань щодо
передачі проведення
конкурсу іншій країні
й бути не може!
Євробачення-2017
відбудеться в Україні!»

№94 (5714)

ЦІНА ДОГОВІРНА

«Головний пріоритет —
забезпечити високий
рівень життя українців»
Фото з сайту ukravtodor.gov.ua

ЦИТАТА ДНЯ

Миколаївський
міжнародний
аеропорт отримав
шанс запрацювати
по-новому

Віце-прем’єр-міністр про рішучість провести це свято
у нашій країні, попри непросту фінансову ситуацію

Київ розраховує
на третій транш МВФ
СПІВПРАЦЯ. Місія Міжнародного валютного фонду завершила роботу в Україні, повідомляє прес-служба Міністерства фінансів. Головною метою місії МВФ у Києві було обговорення і
завершення роботи над меморандумом щодо другого перегляду програми реформ, схваленої в березні 2015 року. В межах
цієї програми загальним обсягом 17,5 мільярда доларів Україна
отримала два транші кредиту: 5 і 1,7 мільярда впродовж 2015
року. Тепер Україна розраховує отримати третій транш обсягом
1,7 мільярда.
Рада директорів МВФ у липні розгляне це питання за програмою реформ, схваленою в березні 2015 року. Про це йдеться в
заяві місії фонду. Як зазначив глава місії Рон ван Руден, сторони повинні остаточно узгодити меморандум із другого перегляду програми і втілити «рішучі заходи» у сфері боротьби з
корупцією, реформи держпідприємств, закріплення фінансової
стабільності. «Реалізація цих заходів дасть змогу раді директорів МВФ провести оцінку виконання програми орієнтовно в липні цього року», — йдеться в заяві.

ЦИФРА ДНЯ

13,5%
приросту, за даними Мінрегіону,
становили обсяги будівництва житла
в І кварталі 2016 року порівняно
з торішнім аналогічним періодом
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Торувати шлях до успіху — спільне завдання влади і громадянського суспільства

ЗМІНА УСТРОЮ. Прем’єр представив план пріоритетних

кроків уряду на поточний рік

Надмірний апетит до клієнтських таємниць
ФІНАНСИ. Нацбанк хоче створити при собі Кредитний реєстр, де збиратиме широку

й конфіденційну інформацію про боржників
Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
обіг кінця термін, протягом
якого керівництво Нацбанку України обіцяло завершити
роботу над законопроектом про

Д

створення національного (а по
суті державного) Кредитного
реєстру (КР) під «пильним
оком» регулятора. Не відомо,
хто в цьому разі був чи є
суб’єктом законодавчої ініціативи.

Саме в цю бази даних, за ідеєю
регулятора, має надходити інформація про кредитоотримувачів та інших боржників від банків
і небанківських установ. Саме останні на замовлення братимуть
усе необхідне для себе з КР НБУ.

Місяць тому керівництво Нацбанку впевнено заявило: треба, щоб
це сталося з 1 вересня. Тобто розрахунки йдуть на те, щоб парламент до цієї дати ухвалив
відповідний законопроект. Значимість реєстру, яким «заправляти-

ме» Нацбанк, дуже велика. Деякі
банкіри навіть упевнені: якщо
з’явиться такий Кредитний
реєстр в редакції регулятора, то і бізнесу, і пересічним
фізичним особам буде тяжко жити в нашій країні.
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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 19 травня 2016 року
4 820103 080046

USD 2525.7239
EUR 2848.7640
за 100 доларів США
за 100 євро

RUB 3.8819
за 10 рублів

/ AU 321499.40

AG 4306.36
PT 263180.43
за 10 тройських унцій

PD 146997.13

20 травня 2016 року, п’ятниця, № 94

www.ukurier.gov.ua
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погляд на проблему

Ключі від повітряних воріт
ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО НАДРУКОВАНОГО. Миколаївський міжнародний аеропорт

отримав шанс запрацювати по-новому
Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
ва місяці тому «УК» писав про
загрозливу ситуацію, яка склалася на миколаївському летовищі.
У публікації «Літаки летять на
брухт» (№46 від 10 березня 2016
року) йшлося про те, як з території
стратегічного об’єкта почали вивозити літаки і здавати їх на металобрухт. Факти викрили депутати
Миколаївської обласної ради разом
із громадськими активістами. Розголос у суспільстві привернув
увагу виконавчої влади до проблем
у повітряному просторі області й
змусив всерйоз замислитися над
тим, чи дійде миколаївський аеропорт до так званої точки неповернення. Тобто до критичної межі,
після переходу якої немає вороття.
Або все-таки перейде Рубікон.

Д

Запасний аеродром
Потенційно Міжнародний аеропорт «Миколаїв» за характеристиками один з найкращих в Україні.
Злітно-посадкова смуга завдовжки
2 кілометри 550 метрів може приймати найбільш вантажопідйомні
літаки. Нині з інженерно-технічного
погляду вона перебуває в задовільному стані. Ремонту потребує лише
поверхневе покриття, потрібно місцями замінити верхній шар, щоб
пройти сертифікацію й отримати
право для майбутніх злетів-посадок.
Занепав аеропорт не в одну мить.
«Складається враження, що за останні років з десять аеропорт спеціально доводили до жахливого стану,
щоб прибрати у приватні руки, —
зазначає перший заступник голови
Миколаївської обласної ради Михайло Соколов, лобіст відновлення
авіаційного сполучення в Миколаєві.
— Створювали штучні проблеми,



оголошення



штучні борги із зарплати. Втім,
аеропорт працював, щороку здійснювалося 1600 злетів і посадок, авіаперевезенням віддавали перевагу
від 12 до 16 тисяч осіб. Ми подивилися статистику аеропорту «Бориспіль»: через нього проходять 36
тисяч громадян із миколаївською
пропискою. Це означає, що якби
наш аеропорт працював, він був би
повністю завантажений».
Про привабливість саме миколаївського летовища розповідає громадський активіст депутат обласної
ради Ігор Івануна. Саме він розкрив
схеми незаконного вивезення з
аеродрому літаків, здійснив заходи
щодо збереження майна. Доки не
було охорони, громадські активісти
встановили своєрідний кордон по
периметру аеропорту, щоб запобігти подальшим розкраданням та,
вивезенням літаків.
«Миколаївський аеропорт має
явні переваги, — зауважує І. Івануна. — Хороші погодно-кліматичні
умови, міцний природний гранітний
фундамент під злітно-посадковою
смугою. Компанія «Боїнг» готова
працювати саме тут. Раніше приймати такі літаки могли тільки «Бориспіль» і донецький аеропорт.
Донецького немає, а за міжнародними нормами, в країні повинно
бути два міцних аеропорти. Миколаївський може стати резервним».
Новим виконуючим обов’язки генерального директора Міжнародного
аеропорту
«Миколаїв»
призначено молодого професійного
керівника, кризового менеджера
Костянтина Жело. Людина працює
лише місяць, але встигла чимало.
— Коли оглядав ввірене мені господарство, виникло таке порівняння, — ділиться Костянтин
Володимирович, — наче поставили
тарілку гарячого супу із м’ясом
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Лисичанський міський суд Луганської області викликає як відповідача
Єршова Сергія Анатолійовича (відоме місце проживання м. Алчевськ, вул.
Калініна, буд. 43, кв.1) по справі № 415/2031/16-ц за позовом Бернашевського Миколи Володимировича, третя особа орган опіки та піклування
Сєвєродонецької міської ради про позбавлення батьківських прав, у судове засідання, що відбудеться 23 травня 2016 року о 9-00 год. в приміщенні суду за адресою: м. Лисичанськ Луганської обл., вул. Штейгерська,
буд. 38, зал № 2;
Лук’яненко Ніну Олексіївну (відоме місце реєстрації: м. Алчевськ, вул.
Ленінградська, 49 б, кв. 57) по справі 415/2221/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Акцент Банк» про стягнення заборгованості за кредитним договором у судове засідання, яке відбудеться 30
травня 2016 року о 15-30 год. в приміщенні суду за адресою: м. Лисичанськ Луганської області, вул. Штейгерська, 38, зал № 2;
Величка Дмитра Вікторовича (відоме місце реєстрації: м. Перевальськ,
вул. Подольська, буд. 2, Луганської обл.) по справі 415/2222/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства КБ «Приват Банк» про стягнення заборгованості за кредитним договором у судове засідання, яке
відбудеться 30 травня 2016 року о 15-50 год. в приміщенні суду за адресою: м. Лисичанськ Луганської області, вул. Штейгерська, 38, зал № 2;
Ларіна Миколу Івановича (відоме місце реєстрації: Луганська обл., Перевальський район, смт Городище, вул. Партизанська, буд. 55) по справі
415/2224/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства КБ «Приват Банк» про стягнення заборгованості за кредитним договором у судове
засідання, яке відбудеться 30 травня 2016 року о 16-10 год. в приміщенні
суду за адресою: м. Лисичанськ Луганської області, вул. Штейгерська,
38, зал № 2.
До розгляду цивільної справи відповідачам пропонується надати суду
письмові пояснення та заперечення, а також усі наявні докази по справі.
У разі неявки відповідачів у судове засідання, справу буде розглянуто
на підставі наданих суду документів відповідно до ст. 169 ЦПК України.

перед 200 голодними безхатченками. Причому тарілка легкодоступна: приходь бери. Що й робили.
Перед нами поставили завдання насамперед закрити територію, не давати різати, грабувати, а зберегти
майно, яке залишилося. Паралельно
проводимо аудит, ведемо претензійну роботу з підприємствами і
власниками тих бортів, які нині перебувають на нашій території й
мають величезні борги за оренду.
Ми змогли поламати схеми, які тривалий час працювали в аеропорту.
Звісно, нажили собі ворогів, але тримаємося.

У пошуках інвестора
Костянтин Жело розповів про
одну з таких схем. Насправді літаки,
які вивозили з аеропорту для розпилювання, — не власність підприємства. Але вони перебували на
території КП, за них не сплачували
офіційну орендну плату. За кілька
років з’явився новий власник, заявив про свої права на літак, уклав
із керівництвом аеропорту новий
договір. Оплатив копійчану оренду
майданчика, потім вивіз сам літак і
розпорядився ним за власним бажанням. Борги постійно накопичувалися, а шукати попередніх
власників ніхто не мав бажання. Або
ж мав особистий інтерес. Так із 30
бортів, що були на території, залишилося п’ять. І їх не залишилося б,
якби не змінилося бачення обласної
влади на відновлення роботи аеропорту.
Як місто не може існувати без
тролейбусів і трамваїв, так область
не може без аеропорту. В цьому переконаний Михайло Соколов. Разом
з однодумцями — депутатами обласної ради він всерйоз поставився
до пошуку інвесторів, які могли б
вкласти кошти і вдало управляти. І
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Інформація для абонентів
ПАТ «Світ» (код ЄДРПОУ 01473864)!

Повідомляємо, що ПАТ «Світ» припиняє свою
діяльність з надання телекомунікаційних послуг
як оператор телекомунікацій 31 серпня 2016
року. ПАТ «Світ» вживатиме усіх необхідних заходів, спрямованих на недопущення припинення
або переривання надання якісних телекомунікаційних послуг абонентам. Про умови та порядок
надання та отримання телекомунікаційних послуг, починаючи з 1 вересня 2016 року, абонентів буде проінформовано додатково.
Слідчий відділ Управління СБ України в Запорізькій області викликає Бондарєва Станіслава
Миколайовича, 12.01.1975 року народження,
проживаючого за адресою: Донецька область,
Мар’їнський район, м. Мар’їнка, вул. Зелений
Гай, буд. 12-А, кв.2, для повідомлення про підозру та проведення за його участю слідчих,
процесуальних дій по кримінальному провадженню №22014080000000126, на 09 год. 00 хв.
23.05.2016 року, який відбудеться у кабінеті
№102 слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. ОлексанСуддя Л. Б. Чернобривко дрівська, буд. 62.

В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької
області знаходиться цивільна справа № 2/243/2098/2016 за позовом Мироненко О.М. до Комісаренка Ю.М. про визнання особи
такою, що втратила право користування житловим приміщенням.
Розгляд справи по суті відбудеться 24.05.2016 року о 10.30 год.
(запасна дата 26.05.2016 року о 08.00 год.) у приміщенні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2 (II
поверх).
Явка відповідача Комісаренка Юрія Миколайовича, 20.09.1974
р.н., остання відома адреса мешкання: Донецька обл., Слов’янський район, сел. Билбасівка, вул. Папаніна, 4, є обов’язковою. У
разі неявки відповідача справу буде розглянуто без його участі.
Відповідачу пропонується подати свої заперечення проти позову та докази.
При собі мати документ, що посвідчує особу.

Суддя І.М. Мінаєв



таку компанію знайшли. Результатом перемовин стало підписання меморандуму між обласною радою та
інвестиційною компанією RAW3
Construction Corporation, яка управляє чотирма світовими аеропортами.
Турецька
сторона
зобов’язується погасити заборгованість комунального підприємства
«Міжнародний аеропорт «Миколаїв» та вкласти інвестиції в розвиток летовища.
«Сподіваюся, що вже за два місяці
співпраці покажемо результат. Головне — відновити роботу аеропорту, збільшити вантажо- та
пасажиропотік, поліпшити туристичну привабливість Миколаївської
області. Інвестори сподіваються, що
депутатський корпус уважно розгляне їхні пропозиції та підтримає
наміри. Зокрема як варіант — передати аеропорт у концесію», — зазначив Михайло Соколов.
До речі, представники компанії
попередньо здійснили оцінку більшості аеропортів України і зробили
висновки, що за потенціалом миколаївський найкращий. Йому є куди
розвиватися. Є й зацікавлені в розвитку. Не так важливо, в кого саме
будуть ключі від повітряних воріт.
Головне, що відновлення роботи
аеропорту дасть поштовх економічному розвитку регіону. Врештірешт, аеропорт не полетить у небо.

Точка повернення
Поки що зроблено перші кроки
на шляху до точки повернення.
Разом з новим директором працює
команда професійних юристів,
веде претензійну роботу, подає
заяви про арешт майна тих, хто
має величезні борги перед підприємством. За місяць вдалося організувати роботу охорони аеропорту,
почали проводити аудит, інвента-
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Піщанський районний суд Вінницької області
викликає в судове засідання Плаксій Людмилу
Володимирівну в справі за позовом Гальчинської Надії Дмитрівни про усунення перешкод в
користуванні житловим будником, скасування
реєстрації за місцем проживання.
Розгляд справи відбудеться 24 травня 2016
року о 10 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: смт Піщанка, вул. Вишнева, 5, Вінницької
області.
Суддя О. І. Фартух

Слідчий відділ Управління СБ України в Запорізькій області викликає Кузнєцова Сергія Анатолійовича, 23.03.1977 року народження,
проживаючого за адресою: Запорізька область,
місто Мелітополь, вулиця Рози Люксембург, будинок №15, квартира №59, для повідомлення
йому нової підозри по кримінальному провадженню №22014080000000087, а також проведення з ним слідчих та процесуальних дій, які
відбудуться о 10 год. 00 хв. 24.05.2016 року в
кабінеті №116 слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, буд. 62.

Дзержинський районний суд м. Харкова викликає
страхове товариство з додатковою відповідальністю
«Гарантія» в якості відповідача у судове засідання на
24.05.2016 р. на 10:30 год. за адресою: м. Харків, пр.
Перемоги, буд. 52-В (каб. №101) для участі у розгляді
цивільної справи за позовом Сахно Віталія Григоровича
до страхового товариства з додатковою відповідальністю «Гарантія» про стягнення страхового відшкодування та пені. У разі неявки відповідача це оголошення
вважається належним повідомленням і справу буде
розглянуто за наявними в справі матеріалами.
Страхове товариство з додатковою відповідальністю
«Гарантія» у разі неявки з поважних причин зобов’язаний повідомити суд про ці причини.

Путивльський районний суд Сумської області викликає в якості відповідача Воєводіна Сергія Володимировича, останнє відоме місце проживання:
проспект Іоанна Путивльського (вул. Кірова),
95/208, м. Путивль Сумської області, у цивільній
справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Воєводіна С.В. про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Судове засідання відбудеться 23.05.2016 р. о 1000 годині в залі суду за адресою: Сумська область,
м. Путивль, проспект Іоанна Путивльського (вул. Кірова), буд. 54.
В разі неявки в судове засідання справа буде розглянута на підставі наявних в ній доказів.

Зарічний районний суд м. Суми відповідно до
ч. 9 ст. 74 ЦПК України викликає відповідача
Байрам Ібрахім, 6 лютого 1981 року народження, останнє відоме місце проживання: м.
Суми, вул. Черепіна, 54-б, кв. 4, по справі за позовом Шевченка Вячеслава Володимировича до
Байрам Ібрахіма про визнання особи такою, що
втратила право користування житлом, у судове
засідання на 22 червня 2016 року о 09.00 годині
за адресою: м. Суми, вул. Академічна, 13, кабінет №506, головуючий по справі суддя Кривцова Г.В.
До зазначеної дати відповідачу пропонується
надати пояснення або заперечення на позов та
докази на їх підтвердження. У разі неявки відповідача справа буде розглядатися у його відсутСуддя Т.Л. Панова ність в заочному порядку.

Дружківський міський суд Донецької області викликає як відповідача Боброва Володимира Георгійовича, 12.10.1972 р.н., останнє
відоме місце проживання: Донецька обл., Ясинуватський р-н, с. Верхньоторецьке, вул. Калініна, 145, по справі за позовом ПАТ
«Кредобанк» до Боброва Володимира Георгійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором в судове засідання, яке
відбудеться 23 травня 2016 р. о 15.30 год. в
приміщенні суду за адресою: Донецька обл.,
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45. В разі неявки
в судове засідання суд розглядатиме справу
за відсутності відповідача за наявними у справі
доказами.



ризацію, відновили периметр огорожі, власними силами відремонтували сім одиниць техніки, що
раніше простоювала.
Непросте питання у проходженні сертифікації аеропорту.
Точніше, у відновленні сертифікаційних документів, які свого часу
вилучили у підприємства у зв’язку
з тим, що не виконано окремих
приписів. Є два сертифікати: безпеки та аеродрому (аеропорту). Колишнього
директора
комісія
Державної авіаційної служби зобов’язала виправити недоліки протягом двох місяців. Він їх не
усунув. Потім було ще два попередження. Згодом знову прибула
комісія і вилучила чинний сертифікат, за яким можна було працювати до 2017 року. Нинішнє
керівництво відповідає за недбальство попереднього.
— Для нас нині головне — зрушити з мертвої точки, — каже
Костянтин Жело. — Ми як камінь
— уже присохли до землі. Але
прагнемо його штовхнути. І коли
депутати, населення області побачать, що не сидимо в очікуванні
бюджетних чи спонсорських грошей, нам повірять. Поки що реальних грошей немає, власними
силами відновлюємо документацію,
готуємо матеріали для сертифікації, виконуємо кожен пункт сертифікаційних умов. Відчувається
зацікавленість обласної влади в існуванні миколаївського аеропорту
та підтримка депутатів обласної
ради наших ініціатив. Без допомоги
області та міста з колін не встанемо.
Отже, миколаївський аеропорт
дійшов до точки. Стане вона точкою повернення до нормального
функціонування підприємства або
ж просто крапкою наприкінці історії аеропорту, покаже час.

Суддя Д. М. Цвіра
Суддя П. П. Гриценко
ПАТ «Укрсоцбанк», керуючись ст. 249
Втрачені

Цивільного кодексу України, повідомляє
про скасування довіреності, виданої Фунжию К.О. 09.06.2015 року №02-36/1519 на
представництво інтересів ПАТ «Укрсоцбанк» в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, в усіх
підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності, у т.ч. в органах нотаріату, в органах державної
виконавчої служби України, в усіх судах.

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

Свідоцтво
про базову середню
освіту КB № 22725694
та додаток до нього
№ 130886, видані
Губаню Сергію Петровичу
середньою загальноосвітньою школою № 276
Деснянського
району у місті Києві
у 2003 році,
вважати
недійсними.
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оголошення
Монастирищенський районний суд Черкаської області
викликає Шрамка Вадима Віталійовича, як відповідача у
судові засідання, які відбудуться 25 травня 2016 року о
08 год. 30 хв. та 30 травня 2016 року о 10.00 год., в разі
неявки 25 травня 2016 року о 08 год. 30 хв. у приміщення
Монастирищенського районного суду Черкаської області,
що розташований за адресою по вул. Соборна,98 м.Монастирище Черкаської області у справі №702/535/16-ц,
провадження №2/702/242/16 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Шрамка Вадима Віталійовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором.
Монастирищенський районний суд пропонує Шрамку
В. В. подати письмові пояснення та заперечення, а також
усі наявні докази по справі до визначеного судом дня
проведення судового засідання.
У разі неявки у судові засідання Шрамка В. В., справа
буде розглянута у відсутності вказаної особи, про причини неявки необхідно повідомити суд заздалегідь.

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності (Фрунзе), буд. 13)
розглядається цивільна справа № 236/1046/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Вишневецької Олени Володимирівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором в
розмірі 93103,57 гривень.
Відповідачка Вишневецька Олена Володимирівна
викликається до каб. № 27 суду на 27 травня 2016
року о 08 годині 30 хвилин для участі у розгляді
справи по суті.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У разі неявки відповідачки, справа буде розглянута без її участі за
наявними доказами.
Суддя Д. С. Ротаєнко
Суддя Шавиріна Л. П.

Куйбишевський районний суд Запорізької області викликає як відповідача Деревянка Олександра Геннадійовича, 23.06.1986 року народження, в судове засідання,
яке призначене о 09 год. 00 хв. 06 червня 2016 року, для
розгляду цивільної справи № 319/266/16-ц за позовом
ПАТ «Акцент-Банк» до Деревянка О. Г. про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться
за адресою: 71001. Запорізька область, смт Куйбишеве,
вул. Центральна, 26А (суддя Р. С. Солодовніков). Копію
позову та доданих матеріалів можна отримати в суді
за вищевказаною адресою або через «Електронний суд»
e-court.mail.gov.ua
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
проти позову та докази на їх підтвердження. У випадку
неявки відповідача в судове засідання та неповідомлення суду про поважну причину неявки позов буде розглянутий за його відсутності за наявними у справі
доказами.

Верхньодніпровський районний суд повідомляє, що 28 квітня
2016 року розглянута цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до Щербак
Валентини Миколаївни про звільнення майна з-під арешту. Заочним
рішенням суду позов задоволено:
«Звільнити з-під арешту нерухоме майно, яке належить на праві
власності Щербак Валентині Миколаївні (ін.н.2223719686, 18 листопада 1960 року народження) а саме, будинок загальною площею
52,50 кв.м за адресою: вул. Чкалова, 4, смт Дніпровське Верхньодніпровського району Дніпропетровської області, який було накладено 22 грудня 2010 року на підставі постанови про арешт майна
боржника та оголошення заборони його відчуження ВДВС Верхньодніпровського РУЮ (реєстраційний номер обтяження
10646489) та 24 березня 2015 року на підставі постанови про арешт
майна та оголошення заборони його відчуження від 19 березня
2015 року ВДВС Великописарівського РУЮ (реєстраційний номер
обтяження 9161427).
Після набрання рішенням суду законної сили його копію направити до Відділу державної виконавчої служби Верхньодніпровського районного управління юстиції Дніпропетровської області та
Відділу державної виконавчої служби Великописарівського районного управління юстиції Сумської області для виконання.
Стягнути з Щербак Валентини Миколаївни (ін.н.2223719686, 18
листопада 1960 року народження) на користь Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, код ЄДРПОУ 14360570,
р/р 29092829003111, МФО 305299) понесені судові витрати в сумі
1378 грн.
Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив
за письмовою заявою відповідача, поданою протягом десяти днів
з дня отримання його копії.
Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана до апеляційного суду Дніпропетровської області через Верхньодніпровський
районний суд Дніпропетровської області протягом десяти днів з дня
його проголошення. Особи, які брали участь у розгляді справи,
проте не були присутні під час проголошення рішення суду, мають
право оскаржити його протягом десяти днів з дня отримання його
копії.
Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для
подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним
судом.

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області викликає як відповідачів Демещука Михайла Яковлевича та Демещук Євгенію Іллівну, в
інтересах яких діє Демещук Андрій Михайлович, у судове засідання, яке відбудеться 24.05.2016 року о 12
год. 30 хвилин у приміщенні Білгород-Дністровського суду за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Військової слави, 27, (зал
судових засідань № 23, суддя Мишко В.В.) у цивільній справі за позовом Токарської Нінель Василівни
до Демещука Михайла Яковлевича та Демещук Євгенії Іллівни, в інтересах яких діє Демещук Андрій
Михайлович про визнання договору дійсним та визнання права власності.
У разі неявки Демещук М. Я., Демещук Є. І. у судове засідання, справа буде розглянута у їх відсутність.
Суддя В. В. Мишко

Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської області викликає Івка Максима Валерійовича, 20.02.1974 року народження (останнє відоме
місце проживання: 39600, Полтавська область, м.
Кременчук, пров. Веселий, буд. 13-А, кв. 3) як відповідача по справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна»
до Івка Максима Валерійовича про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 24.05.2016 року о
13 год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою: м. Кременчук, вул. Першотравнева. буд. 29/5, каб. 8.
Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки в судове засідання, справу буде розглянуто за вашої відсутності.
Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки в судове засідання.
Суддя Ю. В. Рибалка

Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області
викликає Гедз Віталія Григоровича, 27.10.1972 року народження, Гедз Марину Василівну, 30.04.1980 року народження, місце їх реєстрації: м. Жмеринка, вул. Магістральна
51, кв. 10, Вінницької області, в судове засідання як відповідачів у цивільній справі № 130/747/16-ц,
№ 2/130/439/2016 за позовною заявою Лук’янчука Дениса
Олександровича, який діє в інтересах Публічного акціонерного товариства «Акціонерний Банк «Експрес-Банк» до
Гедз Віталія Григоровича, Гедз Марини Василівни про стягнення заборгованості по кредитному договору, яке відбудеться о 08 год. 30 хв. 02.06.2016 року за адресою:
Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Образцова, 6.
У разі неявки відповідачів Гедз Віталія Григоровича,
Гедз Марини Василівни в судове засідання, справу буде
розглянуто за їх відсутності за наявними у справі доказами. Про причини неявки повідомити суд.

Суддя В. П. Камінський

Суддя О. Ю. Шевченко

Дніпровський районний суд м. Києва повідомляє,
що 14.06.2016 року о 12 год. 00 хв. розглядатиметься цивільна справа № 752/5428/16-ц за позовом
Приватного акціонерного товариства «Акціонерна
страхова компанія «ОМЕГА» до Бортнікова Василя
Ростиславовича про відшкодування матеріальної
шкоди.
Бортніков Василь Ростиславович, останнє відоме
місце проживання: м. Київ, вул. Райдужна, 3-Б. кв.
337 викликається в судове засідання як відповідач.
У разі неявки відповідача справа буде розглянута
на підставі наявних в матеріалах справи доказів.
Адреса суду: м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. № 202.
Суддя Бартащук Л. П.

Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська
повідомляє, що судове засідання по розгляду цивільної справи за позовом Літаш Ірина Петрівни до
Товариства з обмеженою відповідальністю Фірма
«Консоль ЛТД», що розташоване за адресою: вул.
Бородіна, 16, м. Сімферополь, АР Крим, третя особа:
Приватне підприємство «Плутон», про визнання
права власності на нерухоме майно, призначено на
15 годин 00 хвилин 21.06.2016 року під головуванням судді Кудрявцевої Т. О. (м. Дніпропетровськ, пр.
Карла Маркса, 57, каб. 309).
Представнику Товариства з обмеженою відповідальністю Фірма «Консоль ЛТД» необхідно з’явитись в судове засідання 21.06.2016 року о 15 год. 00
хв. з належним чином оформленою довіреністю.

Червоноармійський районний суд Житомирської області викликає як відповідача Щира Ніну Леонідівну, останнє відоме місце проживання: пров. Червонозаводський
буд. 2/13, кв. 112, м. Київ, у судове засідання для розгляду
цивільної справи за позовом Метельського В. Л., Метельського В. Л. про визнання права власності на житловий будинок з господарськими спорудами в порядку
спадкування, яке відбудеться 01 червня 2016 року о 09
годині 30 хвилин в приміщенні Червоноармійського райсуду за адресою: вул. Шевченка, 116, смт Червоноармійськ, Житомирська область.
У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки, справу буде розглянуто за її відсутності за наявними доказами.
З опублікуванням цього оголошення відповідач вважається належним чином повідомленим про час, день
та місце проведення судового засідання.

Саратський районний суд Одеської області
(68200, смт Сарата, Одеської області, вул. Крістіана
Вернера, 107, суддя Смірнова І. О.) викликає в судове засідання на 02 червня 2016 року на 09.00 та
на 02 червня на 09 годину 50 хвилин як відповідача
Робу Валерія Олександровича, який зареєстрований
в с. Старосілля, вулиця Першотравнева, 38, Саратського району, Одеської області, по цивільних справах за позовами Робу Родіки Петрівни до Робу
Валерія Олександровича про розірвання шлюбу та
про стягнення аліментів.
В разі неявки та невиконання обов’язку повідомити суд про причину неявки, справу буде вирішено
без вашої участі за наявними у справі доказами.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
(71001, Запорізька область, смт Куйбишеве, вул. Центральна, 26а) розглядатиме цивільні справи за позовами
ПАТ «Укрсоцбанк» до фізичних осіб про стягнення заборгованості за кредитними договорами.
Відповідачі: справа № 319/243/16-ц Курнік Костянтин
Іванович, останнє відоме місце проживання: Донецька
обл., м. Сніжне, вул. Конармійська, буд. 1, кв. 2, викликається до суду на 09 год. 15 хв. 06 червня 2016 року;
Копію позову та доданих матеріалів, рішення суду
можна отримати в суді за вищевказаною адресою або
через «Електронний суд» e-court.mail.gov.ua. Суддя Солодовніков P. C.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази на їх підтвердження. У випадку неявки відповідача в судове засідання та неповідомлення
суду про поважну причину неявки позов буде розглянутий за його відсутності за наявними у справі доказами.

Суворовський районний суд міста Одеси викликає як
відповідачів Легку Віолету Аркадіївну, Гуляєву Тамару
Степанівну, Легкого Юрія Анатолійовича, Легкого Олександра Анатолійовича, останнє відоме місце проживання
яких: м. Одеса, вул. Ген. Бочарова, 16, кв. 49, у судове
засідання, яке відбудеться 06 червня 2016 року о 12.00
годині в приміщенні Суворовського районного суду міста
Одеси за адресою: м. Одеса, вулиця Чорноморського козацтва, 68, зала судових засідань № 15 у якому буде слухатися цивільна справа за позовом Надиршиної Олени
Петрівни до Легкої Віолети Аркадіївни, Гуляєвої Тамари
Степанівни, Легкого Юрія Анатолійовича, Легкого Олександра Анатолійовича про визнання договору дійсним.
До зазначеного часу відповідачам пропонується подати до суду заперечення проти позову з посиланням на
докази, якими вони обґрунтовуються. У разі неявки відповідачів у судове засідання без поважних на те причин
справа буде розглянута за їх відсутності.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
(71001, Запорізька область, смт Куйбишеве, вул. Центральна, 26а) розглядатиме цивільні справи за позовами
ПАТ КБ «ПриватБанк» до фізичних осіб про стягнення
заборгованості за кредитними договорами. Відповідачі:
— справа №319/301/16-ц - Рибін Віктор Миколайович, останнє відоме місце проживання: Донецька обл.,
м. Сніжне, вул. Ізюмний, буд. 2, кв. 1, викликається до
суду на 09.45 год. 6 червня 2016 року;
— справа №319/300/16-ц - Скринник Артем Володимирович, останнє відоме місце проживання: Донецька
обл., м. Сніжне, вул. Батумська, буд. 11, кв. 4, викликається до суду на 10.00 год. 6 червня 2016 року;
— справа №319/305/16-ц - Провоторова Надія Миколаївна, останнє відоме місце проживання: Донецька
обл., м. Сніжне, вул. 8-го Березня, буд. 14, викликається
до суду на 10.15 год. 6 червня 2016 року;
— справа №319/312/16-ц - Кожуріна Валентина Іванівна, останнє відоме місце проживання: Донецька обл.,
м. Сніжне, вул. Гагринська, буд. 60, викликається до
суду на 10.30 год. 6 червня 2016 року;
— справа №319/313/16-ц - Заверіна Оксана Володимирівна, останнє відоме місце проживання: Донецька
обл., м. Сніжне, вул. Магнітогірська, буд. 9, кв. 7, викликається до суду на 10.45 год. 6 червня 2016 року;
— справа №319/341/16-ц - Пушкарьов Олександр
Анатолійович, останнє відоме місце проживання: Донецька обл., м. Сніжне, вул. Новікова, буд. 2, викликається до суду на 11.00 год. 6 червня 2016 року.
Копію позову та доданих матеріалів, рішення суду
можна отримати в суді за вищевказаною адресою або
через «Електронний суд» e-court.mail.gov.ua.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення
проти позову та докази на їх підтвердження. У випадку
неявки відповідачів у судове засідання та неповідомлення суду про поважну причину неявки позови будуть
розглянуті за їхньої відсутності за наявними у справах
доказами.

Києво-Святошинський районний суд Київської області повідомляє Рибакова Леонарда, Райгородецького Едуарда Борисовича про те, що цивільна справа
№ 369/5468/15-ц (провадження № 2/369/962/15) за
позовом Публічного акціонерного товариства «Банк
Київська Русь» в особі Уповноваженої особи Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення
тимчасової адміністрації у ПАТ «Банк Київська Русь»
Волкова О. Ю. до Рибакова Леонарда, третя особа:
Райгородецький Едуард Борисович, про звернення
стягнення на предмет іпотеки шляхом визнання
права власності призначена до слухання на 08 червня 2016 року о 11.30 годині в приміщенні КиєвоСвятошинського районного суду Київської області
за адресою: м. Київ, вул. Мельниченка, 1.
Суддя Л. М. Ковальчук

Обухівський районний суд Київської області по цивільній справі № 372/456/16-ц за позовом Червякова Валерія Михайловича до Козинської селищної ради
Обухівського району Київської області, Ріктор Тетяни
Леонідівни про визнання недійсними рішення та державного акта на право власності на земельну ділянку, скасування державної реєстрації, третя особа: Управління
Держгеокадастру в Обухівському районі Київської області, викликає до суду як відповідача Ріктор Тетяну
Леонідівну на 26 травня 2016 року на 10 годину 00 хвилин.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Обухівського районного суду Київської області, що знаходиться
за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, буд.
20, головуючий по справі суддя Проць Т. В.
У разі неявки відповідача в судове засідання справа
буде розглянута у його відсутність за наявності доказів,
що містяться у справі.

Дидоренко Микола Олексійович, 10.09.1987 р.н.,
останнє відоме місце проживання якого: Донецька
обл., м. Іловайськ, пров. Строїтельний, 52 викликається до Добропільського міськрайонного суду Донецької області, як відповідач по цивільній справі
№ 227/1746/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Акціонерний Банк «ЕкспресБанк» до Дидоренка Миколи Олексійовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.
Судове засідання відбудеться 25.05.2016 року о
08.00 год. в приміщенні суду за адресою: Донецька
область, м. Добропілля, вул. Банкова, 39А. У разі
неявки відповідача до суду, справу буде вирішено
на підставі наявних у ній даних чи доказів.
Суддя Корнєєва В. В.

Суддя О. В. Гуц

Суддя О. М. Малиновський

Суддя Солодовніков Р. С.
Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області знаходиться кримінальне провадження
№ 426/337/16-к стосовно Кісельова Віталія Вікторовича,
22.09.1972 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України,
по якому здійснювалось спеціальне досудове розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України.
Обвинувачений Кісельов В.В. зареєстрований та проживає за адресою: м. Луганськ, вул. Зелений Гай, буд. 10.
На підставі ст. ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський районний суд Луганської області викликає Кісельова
Віталія Вікторовича у підготовче судове засідання, яке відбудеться 27 травня 2016 року о 09.30 год. в залі судових засідань Сватівського районного суду Луганської області, що
розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове,
пл. 50-річчя Перемоги, 34.
Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді Гашинського М.А., суддів Гашинської О.А.,
Юрченко С.О.

Суддя М. А. Гашинський

Повістка про виклик в суд обвинуваченого

Повістка про виклик в суд обвинуваченого

Повістка про виклик в суд обвинуваченого

Повістка про виклик в суд обвинуваченого

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області знаходиться кримінальне провадження № 426/339/16-к
стосовно Горенка Сергія Сергійовича, 06.04.1982 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч.
1 ст. 258-3 КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудове розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК
України. Обвинувачений Горенко С.С. зареєстрований та проживає за адресою: Луганська область, м. Краснодон, кв. Баракова, буд. 3/52.
На підставі ст. ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський районний суд Луганської області викликає Горенко
Сергія Сергійовича у підготовче судове засідання, яке відбудеться 27 травня 2016 року о 10.00 год. в залі судових засідань Сватівського районного суду Луганської області, що
розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове,
пл. 50-річчя Перемоги, 34.
Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді Пчолкіна С.А., суддів Половинка В.О., Гашинського М.А.

В провадженні Сватівського районного суду Луганської
області – судді Гашинської О.А. знаходиться спеціальне кримінальне провадження № 426/346/16-к стосовно Козьякова
Сергія Юрійовича, 23.09.1982 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109, ч. 2
ст. 110 ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Козьяков
С.Ю. зареєстрований за адресою: м. Київ, пр-кт Маяковського, буд. 32, кв. 191, мешкає за адресою: м. Луганськ,
площа Героїв ВВВ, 3а.
На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський районний суд Луганської області викликає Козьякова
Сергія Юрійовича у судове засідання, яке відбудеться 27
травня 2016 року о 09.00 год. в залі Сватівського районного
суду Луганської області, що розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.
Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючої судді Гашинської О.А., суддів Река А.С., Юрченко С.О.

В провадженні Сватівського районного суду Луганської
області знаходиться спеціальне кримінальне провадження
№ 426/16/16-к стосовно Ісмаілова Заура Рауфовича,
25.07.1978 року народження, обвинуваченого у вчиненні
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Ісмаілов З.Р. зареєстрований за адресою: м. Луганськ, вул. Лазо, 46В.
На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський районний суд Луганської області викликає Ісмаілова
Заура Рауфовича у судове засідання, яке відбудеться 26
травня 2016 року о 10.30 год. в залі Сватівського районного
суду Луганської області, що розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.
Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючої судді Гашинської О.А., суддів Пчолкіна С.А., Юрченко
С.О.

В провадженні Сватівського районного суду Луганської
області – судді Гашинської О.А. знаходиться спеціальне кримінальне провадження № 426/350/16-к стосовно Столяренка
В’ячеслава Іоновича, 30.04.1986 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 с. 109, ч. 2
с. 110 ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Столяренко
В.І. зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Дзержинськ, вул. Маяковського, буд. 8, кв. 48.
На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський районний суд Луганської області викликає Столяренка
В’ячеслава Іоновича у судове засідання, яке відбудеться 26
травня 2016 року об 11.00 год. в залі Сватівського районного суду Луганської області, що розташований за адресою:
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.
Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючої судді Гашинської О.А., суддів Пчолкіна С.А., Юрченко С.О.

Суддя С. А. Пчолкін

Суддя О. А. Гашинська

Суддя О. А. Гашинська

Суддя О. А. Гашинська

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

20 травня 2016 року, п’ятниця, № 94
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оголошення
10 червня 2016 року відбудеться загальний аукціон з продажу необробленої деревини лісогосподарських
підприємств
Київського
ОУЛМГ
Держлісагентства України (ресурс ІІІ кварталу 2016
року).
Торги проводяться о 10 годині за адресою: м.
Київ, вул. Шолуденка, 3, бізнес-центр «Кубік центр»,
конференц-зала, шостий поверх.
Суб’єкти господарювання, що бажають взяти
участь в аукціонах, подають за адресою: 04073, м.
Київ, вул. Копилівська, 67, корп. 5, будівля Аграрної
біржі, тел. (044) 468-68-12 такі документи:
1.Заяву на участь в аукціонних торгах.
2.Нотаріально засвідчені копії Свідоцтва про державну реєстрацію підприємства або Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців (юридичної особи або
фізичної особи – підприємця) та установчих документів (статуту).
3.Копії довідки про взяття на облік платника податків, довідки з державного комітету статистики України та свідоцтва про реєстрацію платника податку
на додану вартість (свідоцтва про сплату єдиного податку).
4.Довідка за підписом керівника суб`єкта господарювання щодо обсягів фактично переробленої необробленої деревини за попередній квартал.
5.Довіреність уповноваженим особам покупця з
повноваженнями на участь в аукціоні та на підписання договорів купівлі – продажу.
6.Документ (копія платіжного доручення), що підтверджує перерахування гарантійного внеску у розмірі 5 відсотків від вартості заявлених на купівлю
лотів.
Документацію з проведення аукціонних торгів та
перелік деревини, що виставляється на аукціонні
торги, можна одержати за адресою: 04073, м. Київ,
вул. Копилівська, 67, корп. 5, будівля Аграрної біржі,
тел. (044) 468-69-27 (e-mail: wood@agrex.gov.ua), а
також з офіційного веб – сайту біржі agrex.gov.ua.
Прийом заявок на загальний аукціон (ресурс ІІІ
кварталу 2016 року) завершується 08 червня 2016
року о 18.00.
Оплата гарантійних внесків:
Отримувач: АГРАРНА БІРЖА
ЄДРПОУ: 33947314
р/р: 26007010434302 в ПАТ «Альфа-Банк»
у м. Києві
МФО: 300346
Призначення платежу: сплата гарантійного внеску
за участь в аукціоні згідно заявки від _____, без ПДВ.
___________________________
Аукціонний Комітет з організації та проведення
аукціонних торгів з продажу
необробленої деревини

Повідомляється Саєнку Олександру Валерійовичу,
23.03.1978 р.н., уродженцю м. Донецька, громадянину
України, зареєстрованому за адресою: вул. В. Піка, 2, кв.
51, м. Донецьк, про те, що він підозрюється у внесенні,
будучи службовою особою, до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі
наслідки; у співучасті у фіктивному підприємництві,
тобто у придбанні суб’єктів підприємницької діяльності
(юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі;
у співучасті у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим
становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 205,
ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Саєнко Олександр Валерійович,
23.03.1978 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК
України викликається 31 травня 2016 року
о 10:00 год. до слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Гончарука І. В. у каб. 407 за адресою: вул. Борисоглібська,
18, м. Київ (тел.: 044-200-71-48) для проведення слідчих
та процесуальних дій за його участю як підозрюваного
у кримінальному провадженні № 32013110090000193 за
ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191
КК України.

Повідомляється Черткову Олександру Миколайовичу,
11.12.1969 р.н., уродженцю м. Харцизька Донецької області, громадянину України, зареєстрованому за адресою: вул. Калініна, 2, м. Харцизьк Донецької області, про
те, що він підозрюється у внесенні, будучи службовою
особою, до офіційних документів завідомо неправдивих
відомостей, що спричинило тяжкі наслідки; у співучасті
у фіктивному підприємництві, тобто у придбанні суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з
метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло
велику матеріальну шкоду державі; у співучасті у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах
шляхом зловживання своїм службовим становищем,
вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених
ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191
КК України.
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Чертков Олександр Миколайович,
11.12.1969 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК
України викликається 01 червня 2016 року о 10:00 год.
до старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Приходька М. В.
у каб. 603 за адресою: вул. Борисоглібська, 18, м. Київ
(тел.: 044-200-70-29) для проведення слідчих та процесуальних дій за його участю як підозрюваного у кримінальному провадженні № 32013110090000193 за ч. 2 ст.
366, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України.

Повідомляється Баглайчуку Роману Вікторовичу,
28.01.1988 р.н., уродженцю м. Донецька, громадянину
України, зареєстрованому за адресою: вул. Багратіона,
51, кв. 51, м. Донецьк, про те, що він підозрюється у співучасті у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що
спричинило тяжкі наслідки; у співучасті у фіктивному
підприємництві, тобто у придбанні суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття
незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну
шкоду державі; у співучасті у заволодінні чужим майном
в особливо великих розмірах шляхом зловживання
службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.
5 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч.
5 ст. 191 КК України.
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Баглайчук Роман Вікторович,
28.01.1988 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК
України викликається 02 червня 2016 року о 10:00 год.
до слідчого слідчої групи Головного слідчого управління
Генеральної прокуратури України Гончарука І.В. у каб.
407 за адресою: вул. Борисоглібська, 18, м. Київ (тел.:
044-200-71-48) для проведення слідчих та процесуальних дій за його участю як підозрюваного у кримінальному провадженні № 32013110090000193 за ч. 5 ст. 27,
ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191
КК України.

Повідомляється Ставнічуку Віталію Вікторовичу,
09.01.1981 р.н., уродженцю м. Донецька, громадянину
України, зареєстрованому за адресою: вул. Петровського, 4, корпус 4, кв. 3, м. Донецьк, про те, що він підозрюється у внесенні, будучи службовою особою, до
офіційних документів завідомо неправдивих відомостей,
що спричинило тяжкі наслідки; у співучасті у фіктивному
підприємництві, тобто у придбанні суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття
незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну
шкоду державі; у співучасті у заволодінні чужим майном
в особливо великих розмірах шляхом зловживання
своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст.
27, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Ставнічук Віталій Вікторович,
09.01.1981 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК
України викликається 30 травня 2016 року
о 10:00 год. до слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Гончарука І. В. у каб. 407 за адресою: вул. Борисоглібська,
18, м. Київ (тел.: 044-200-71-48) для проведення слідчих
та процесуальних дій за його участю як підозрюваного
у кримінальному провадженні № 32013110090000193 за
ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191
КК України.

До уваги
публічного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГАРАНТ-АВТО»
(м. Київ, код ЄДРПОУ 16467237)
В Антимонопольному комітеті України за результатами розгляду справи № 24-26.13/98-15 прийнято
рішення від 29.12.2015 № 670-р, в якому визнано, що
публічне акціонерне товариство «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГАРАНТ-АВТО» (м. Київ, код
ЄДРПОУ 16467237) вчинило порушення, передбачені
пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації Антимонопольному комітету України на вимоги
державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 13 лютого 2015 року № 24-25/121279 і від 07 травня 2015 року № 24-25/12-4786 у
встановлені ним строки та накладено відповідні
штрафи.
Відповідно до статей 48 та 56 Закону України «Про
захист економічної конкуренції», текст зазначеного
рішення розміщено на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України (http://www.amc.gov.ua),
оскільки Комітет не мав можливості вручити зазначене рішення ПАТ «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГАРАНТ-АВТО».

Державне агентство України з питань відновлення Донбасу (ЄДРПОУ 39878896) повідом-

Подільський районний суд м. Києва викликає
Гришко Ольгу Володимирівну як відповідача по
справі за позовом Лютика Віктора Михайловича до
Гришко Ольги Володимирівни про втрату користування квартирою та зняття з реєстраційного обліку.
Засідання призначено на 06 червня 2016 року о
10.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 21, каб.
10 під головуванням судді Л. О. Трегубенко.
З опублікуванням оголошення про виклик до суду
відповідач вважається повідомленим про день, час
та місце розгляду справи, і в разі неявки до суду
справа може бути розглянута за її відсутності.

Коропський районний суд Чернігівської області (вул. Кибальчича, 12, смт Короп, Чернігівської області, 16200) викликає в судове засідання о 12.00 годині, 06 червня 2016
року Лесенко Ольгу Василівну, останнє відоме місце проживання в с. Черешеньки, Коропського району, Чернігівської
області, як відповідача по цивільній справі за позовом Кредитної спілки «Чернігівська» до Лесенко Ольги Василівни та
Нешти Олександра Васильовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки відповідача,
суд відповідно до вимог ст. 169 ЦПК України, справу розглядатиме за наявними матеріалами в заочному порядку на
підставі наявних у справі доказів.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка, Донецької області, пр. Ломоносова, № 157) розглядає цивільну справу № 233/649/16-ц за
позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Яковлевої О.В. про стягнення
заборгованості. Відповідачка у справі Яковлева Олена Валеріївна, 02 липня 1973 р.н., останнє відоме місце проживання:
Донецька область, м. Макіївка, вул. Ботанічеська, 7/283, викликається до суду о 08 год. 45 хв. 31 травня 2016 року
(корп. № 2, каб. № 21), для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У разі неприбуття відповідачка повинна
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута за її відсутності.

Суддя О. П. Грушко

Суддя О. В. Каліуш

Малиновський районний суд м. Одеси викликає Артеменка Віталія Вікторовича, останнє відоме місце проживання: м. Одеса, вул. В. Терешкової, 26, кв. 5, як
відповідача у судове засідання по цивільній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Горпреса» до Артеменка Віталія Вікторовича про
відшкодування збитків за договором про надання послуг
- призначене на 07 червня 2016 року о 10 годині 15 хвилин у кабінеті № 220 суду за адресою: м. Одеса, вул. В.
Стуса, 1-а.
У разі неявки у судове засідання без поважних причин, розгляд справи буде проведено за вашої відсутності
за наявними у справі доказами.

Біловодський районний суд Луганської області викликає
як відповідачів Бобрєнока Віталія Володимировича, Панченка Максима Миколайовича для участі в цивільних справах за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» про стягнення
заборгованості за кредитним договором, які відбудуться 30
травня 2016 року до Бобрєнока Віталія Володимировича о
16.20 годині; до Панченка Максима Миколайовича о 16.40
годині, у приміщенні суду за адресою: Луганська область,
смт Біловодськ, вул. Комсомольська, 30.
З дня опублікування оголошення про виклик сторін вони
вважаються повідомленими про час та місце слухання
справи.
У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої участі
на підставі ст. 169 ЦПК України.

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до Гладких
Тетяни Євгенівни про стягнення заборгованості. Відповідачка Гладких Т. Є. викликається на 01 червня 2016
року о 09.00 годині до суду, каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідачка повинна повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя Маркарова С. В.

Суддя В. А. Карягіна

Суддя Пікалова Н. М.

Козелецький районний суд Чернігівської області
викликає як відповідача Каштанову Людмилу Петрівну, 8 вересня 1978 року народження, останнім відомим місцем проживання якої є: с. Морівськ, вул.
Мольченка, б. 10, Козелецького району, Чернігівської області, в судове засідання на 09.00 годину 31
травня 2016 року (17000, смт Козелець, вул. СвятоПреображенська, 7, Чернігівської області) у справі
за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» м. Дніпропетровська
до Каштанової Людмили Петрівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Суддя Соловей В. В.

Тульчинським районним судом Вінницької області

Буринський районний суд Сумської області викликає
Мовчан Наталію Олексіївну, останнє відоме місце реєстрації:
село Успенка Буринського району, Сумської області, вулиця
Ганнівська, 141, як відповідача в судове засідання по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства
комерційний банк «ПриватБанк» про стягнення заборгованості в сумі 11309,68 гривень за кредитним договором.
Судове засідання відбудеться о 10 годині 06 липня 2016
року в приміщенні Буринського районного суду за адресою:
місто Буринь, Сумської області, вул. Першотравнева, 16.
Явка до суду обов’язкова. У разі неявки справа буде розглянута за її відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Суддя Л. А. Штифурко

Новоукраїнський районний суд Кіровоградської області повідомляє, що в провадженні суду знаходиться
цивільна справа № 396/606/16-ц року за позовом ПАТ
КБ «Приватбанк» до Пустильник Володимира Степановича про стягнення боргу. Відповідач Пустильник Володимир Степанович, 18 липня 1964 року народження,
викликається в судове засідання на 02 червня 2016 року
о 09.00 год. у приміщенні Новоукраїнського районного
суду за адресою: Кіровоградська область, м. Новоукраїнка, вул. Соборна, 34 (Суддя Осадчук В. П.) Після опублікування оголошення в засобах масової інформації
відповідач вважається повідомленим про час та місце
розгляду справи. У разі неявки відповідача справа буде
розглянута за його відсутності.

Апеляційним судом Дніпропетровської області викликається до суду:
- Шевчук Сергій Володимирович (останнє відоме
місце проживання: 13504, Житомирська обл., Попільнянський р-н, с. Кам’янка, вул. Першотравнева,
буд. 16) на 11 годину 55 хвилин 21.06.2016 р. для
участі у розгляді справи № 202/3098/14-ц по суті за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Суддя Свистунова О. В.

Рокитнянський районний суд Київської області
повідомляє Калайду Вячеслава Анатолійовича, що
цивільна справа № 2/375/247/16 за позовом Цубери
Романа Івановича до Калайди Вячеслава Анатолійовича про стягнення компенсації від інфляційних витрат та 3% річних, призначена до судового розгляду
о 09.00 годині 26.05.2016 року, за адресою: смт Рокитне, Київської області, вул. Заводська, 11.
В разі неявки справа буде розглянута у вашій відсутності на підставі наявних доказів.
Суддя Л. М. Нечепоренко

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове засідання відповідача по справі № 409/877/16-ц
за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Глущенко Тетяни Володимирівни про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 02.06.2016 року о 13.30 год.
(резервна дата 09.06.2016 року о 13.30 год.) в залі суду за
адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.
Викликається відповідач Глущенко Тетяна Володимирівна, останнє місце реєстрації: м. Луганськ, вул. Гоженка,
буд. 63, кв. 3.
У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за
її відсутності за наявними доказами.

Путивльський районний суд Сумської області викликає як відповідача Пирога Олександра Романовича, останнє відоме місце реєстрації: с. Кочерги
Путивльського району Сумська область, у цивільній
справі за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до Пирога
Олександра Романовича про стягнення заборгованості, призначену до розгляду на 31 травня 2016
року о 09-00 годині в залі суду (Сумська область, м.
Путивль, вул. Кірова, буд. 54).
В разі неявки в судове засідання справа буде розглянута на підставі наявних в ній доказів.

викликається до суду Пазюк Анатолій Дмитрович
(останнє відоме місце проживання: 23615, Вінницька
обл., Тульчинський р-н, с. Левківці, вул. Шкільна,
буд. 11) на 15 годину 00 хвилин 30.05.2016 р. для
участі у розгляді справи № 148/750/16-ц по суті за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором.

ляє про реорганізацію (припинення) шляхом злиття в
Міністерство з питань тимчасово окупованих територій
та внутрішньо переміщених осіб України (ЄДРПОУ
40446210) відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 20 квітня 2016 р № 299 «Питання діяльності
Міністерства з питань тимчасово окупованих територій
та внутрішньо перемішених осіб», розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2016 р № 358-р «Про
утворення комісій з реорганізації Державного агентства
України з питань відновлення Донбасу і Державної
служби з питань Автономної Республіки Крим та міста
Севастополя», та на виконання положень постанови Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 р № 1074 «Про
затвердження Порядку здійснення заходів, пов’язаних з
утворенням, реорганізацією або ліквідацією міністерств,
інших центральних органів виконавчої влади» Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (ЄДРПОУ 40446210) є
правонаступником Державного агентства України з питань відновлення Донбасу (ЄДРПОУ 39878896). Строк
заявлення кредиторами своїх вимог становить 2 місяці
з дня опублікування повідомлення про реорганізацію
(припинення) Державного агентства України з питань
відновлення Донбасу (ЄДРПОУ 39878896). Для пред’явлення вимог звертатися за адресою: 01196, м. Київ, пл.
Лесі Українки, 1, каб. 208.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає
відповідачів: Лесика Миколу Андрійовича, останнє
відоме місцезнаходження якого: м. Чернівці, вул. Комарова, 25-а, кв. 24, та Товариство з обмеженою відповідальністю «КОРНФІЛД», останнє відоме
місцезнаходження якого: м. Київ, вул. Червоноармійська, 62, оф. 8, та третю особу, яка не заявляє
самостійних вимог: «Підприємство громадської організації інвалідів «ЕКО-ГРУПП» у судове засідання
на 15.06.2016 року об 11 год. 30 хв. на розгляд цивільної справи за позовом Товариства з обмеженою
відповідальністю «КИЇВУНІВЕРСАЛСЕРВІС» до Лесика Миколи Андрійовича, Товариства з обмеженою
відповідальністю «КОРНФІЛД», третя особа, яка не
заявляє самостійних вимог Підприємство, яке засноване на власності об’єднання громадян - «Підприємство громадської організації інвалідів «ЕКО-ГРУПП»,
про визнання недійсним правочину купівлі-продажу
автомобіля, визнання недійсною довідки-рахунку та
витребування майн, яке відбудеться в приміщенні
суду: м. Київ, вул. П. Потєхіна, 14А, кабінет № 27.
Наслідки неявки в судове засідання передбачені
статтями 169, 170 ЦПК України.
Суддя Н. В. Антонова

Суддя В. С. Комлєва

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

Суддя Максименко О. Ю.
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оголошення
Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає як відповідача Супрунова Миколу Володимировича, 30.01.1967 р.н., в судове засідання, яке
призначене на 15.30 годину 10.06.2016 року, для
розгляду цивільної справи за позовом ПАТ «ПриватБанк» до Супрунова Миколи Володимировича про
стягнення заборгованості за кредитним договором,
яке відбудеться за адресою: вул. Центральна, 26а,
смт Куйбишеве Куйбишевського району Запорізької
області.
Суддя Мальований В. О.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає як відповідача Хілкову Тетяну Валентинівну, 22.07.1956 р.н., в судове засідання, яке призначене на 15.30 годину 09.06.2016 року, для
розгляду цивільної справи за позовом ПАТ «ПриватБанк» до Хілкової Тетяни Валентинівни про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке
відбудеться за адресою: вул. Центральна, 26а, смт
Куйбишеве Куйбишевського району Запорізької області.
Суддя Мальований В. О.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає як відповідача Марченка Володимира
Олександровича, 31.12.1973 р.н., в судове засідання,
яке призначене на 15.00 годину 10.06.2016 року, для
розгляду цивільної справи за позовом ПАТ «ПриватБанк» до Марченка Володимира Олександровича
про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться за адресою: вул. Центральна,
26а, смт Куйбишеве Куйбишевського району Запорізької області.
Суддя Мальований В. О.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає як відповідача Лисконоженка Дмитра Валерійовича, 27.07.1980 р.н., в судове засідання, яке
призначене на 16.00 годину 10.06.2016 року, для
розгляду цивільної справи за позовом ПАТ «АкцентБанк» до Лисконоженка Дмитра Валерійовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором,
яке відбудеться за адресою: вул. Центральна, 26а,
смт Куйбишеве Куйбишевського району Запорізької
області.
Суддя Мальований В. О.

Жовтневий районний суд Миколаївської області
(м. Миколаїв, вул. Ольшанців, 77) викликає в судове
засідання на 16 червня 2016 року о 09.00 годині як
відповідача Рекечину Аллу Арнольдівну (останнє відоме місце проживання: с. Горохівка Жовтневого
району Миколаївської області, вул. Привокзальна,
22) за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Рекечиної
Алли Арнольдівни про стягнення заборгованості за
кредитним договором у сумі 17 870,52 грн.
В разі неявки справа буде розглянута у вашу відсутність та без урахування вашої думки.
Суддя А. А. Саукова

Комінтернівський районний суд м. Харкова повідомляє, що судове засідання по справі № 641/2072/16ц за
позовом ПАТ КБ «Приват банк» до Вєдєнєєвої О. В.
щодо стягнення заборгованості, призначене на
26.05.2016 року о 09.00 годині.
До суду викликається відповідач по справі: Вєдєнєєва Оксана Вікторівна, необхідно прибути в судове
засідання на 26.05.2016 року о 09.00 годині за адресою: м. Харків, пров. Брянський, 5. Наслідки неявки
в судове засідання передбачено ст.ст. 169, 170 ЦПК
України.
Суддя І. М. Мельник

Саратський районний суд Одеської області (68200,
смт Сарата Одеської області, вул. Крістіана Вернера, 105,
каб. 1, суддя Бучацька А. І.) викликає в судове засідання
на 6 червня 2016 року об 11 годині 00 хвилин Бурноса
Григорія Костянтиновича, зареєстрованого: с. Сергіївка,
вулиця Центральна, № 311 Саратського району Одеської
області, як відповідача у цивільній справі за позовом
Публічного акціонерного товариства Комерційний банк
«Приват Банк» до Бурноса Григорія Костянтиновича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.
У разі неявки та невиконання обов’язку повідомити
суд про причину неявки, справу буде вирішено без вашої
участі за наявними в ній доказами.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,
м. Торецьк (Дзержинськ), вул. Дружби (50 років Жовтня), 4) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Кабушки Тетяни Валеріївни про стягнення заборгованості. Відповідачка по справі Кабушка
Тетяна Валеріївна (зареєстрована за адресою: 83000,
м. Донецьк, вул. Куйбишева, 15а/11) викликається на 27
травня 2016 року о 09.00 год. до суду, каб. № 8, для
участі в розгляді справи по суті.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачка повинна повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута за її відсутності.

Сахновщинський районний суд Харківської області
викликає Краснова Віталія Олександровича в судове засідання як відповідача по цивільній справі за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості за
кредитним договором, яке відбудеться 2 червня 2016
року о 14 год. 20 хв. у приміщенні суду: вул. Шмідта, 10,
смт Сахновщина Харківської області.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач
вважається повідомленим про час та місце розгляду
справи, у випадку неявки відповідача в судове засідання,
справа буде розглянута за його відсутності.

Скадовський районний суд Херсонської області викликає
в судове засідання як відповідача на 08.00 год. 3 червня
2016 року Кириченко Віру Миколаївну, 19.04.1959 року народження, паспорт серії МО 448404, виданий Скадовським
РВ УМВС України в Херсонській області 26.12.1997 року, останнє відоме місце проживання: вул. Набережна, 10, с. Ульянівка Скадовського району Херсонської області, в цивільній
справі за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Кириченко Віри Миколаївни про стягнення заборгованості.
У разі неявки в судове засідання відповідача Кириченко
Віри Миколаївни, справу буде розглянуто за її відсутності
відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК України за наявними в ній доказами.

Саратський районний суд Одеської області (68200,
смт Сарата Одеської області, вул. Крістіана Вернера, 105,
каб. 1, суддя Бучацька А. І.) викликає в судове засідання
на 6 червня 2016 року о 09 годині 30 хвилин Маранчук
Ірину Григорівну, зареєстровану: с. Новоселівка, вулиця
Бессарабська, № 21 Саратського району Одеської області, як відповідачку в цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк
«Приват Банк» до Маранчук Ірини Григорівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
У разі неявки та невиконання обов’язку повідомити
суд про причину неявки, справу буде вирішено без вашої
Суддя С. В. Пухальський участі за наявними в ній доказами.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,
м. Торецьк (Дзержинськ), вул. Дружби (50 років Жовтня), 4) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Перевязка Яна Миколайовича про
стягнення заборгованості. Відповідач по справі Перевязко Ян Миколайович (зареєстрований за адресою:
83000, м. Донецьк, вул. Розкішна, 3/7) викликається на
27 травня 2016 року о 09.10 год. до суду, каб. № 8, для
участі в розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя О. С. Зимовський

Суддя О. Г. Геря

Суддя О. Г. Геря

Оболонський районний суд м. Києва викликає Хачатурова Рантіка Андрониковича як відповідача по
цивільній справі № 2/756/2508/16 за позовом Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк»
до Хачатурова Рантіка Андрониковича про стягнення
заборгованості на 26 травня 2016 р. о 09.15 год.
Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. 24,
суддя Шумейко О. І.
У разі неявки та неповідомлення суду про причини
неявки в судове засідання, справа буде розглянута
за вашої відсутності за наявними у справі доказами
відповідно до ст. 169 ЦПК України.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Волкова Ігоря
Олексійовича про стягнення суми боргу за кредитним договором.
Відповідач по справі Boлков Ігор Олексійович (мешкає за
адресою: 86400, Донецька область, м. Єнакієве, вул. Постишева, 14/30) викликається на 26.05.2016 р. о 08.45 год. до
суду, каб. № 210, для участі в розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута у його відсутність.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області повідомляє, що цивільна справа № 2/243/2031/2016 за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Макущенко Олени Валеріївни про
стягнення заборгованості за кредит призначена до розгляду
на 23.05.2016 р. о 09.20 год., запасна дата 30.05.2016 р. о
08.00 год. за адресою суду: м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2 (2 поверх).
Явка відповідачки Макущенко Олени Валеріївни,
12.09.1984 року народження, зареєстрована за адресою: м.
Горлівка Донецької обл., вул. Безсонова, 23/210 - обов’язкова.
У разі неявки до судового засідання справа буде розглянута без вашої участі з винесенням заочного рішення.
При собі мати паспорт.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,
м. Торецьк (Дзержинськ), вул. Дружби (50 років Жовтня), 4) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Внукова Романа Олександровича про
стягнення заборгованості. Відповідач по справі Внуков
Роман Олександрович (зареєстрований за адресою:
85205, м. Торецьк, вул. 50-річчя Жовтня, 5/34) викликається на 27 травня 2016 року о 09.20 год. до суду, каб.
№ 8, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Полтавець Н. З.

Суддя Руденко Л. М.

Суддя О. Г. Геря

Київський районний суд м. Одеси викликає як відповідача Ахмедова Магомеда Миселавовича по
справі № 520/17586/15-ц за позовом Моторного
(транспортного) страхового бюро України до Ахмедова Магомеда Миселавовича про відшкодування в
порядку регресу витрат, пов’язаних з виплатою страхового відшкодування.
Судове засідання відбудеться 30.05.2016 р. о 14
годині 15 хвилин у судді Луняченка В. О. в приміщенні Київського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 3-б, каб. 222.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає
у судове засідання Бурик Валентину як відповідача
для розгляду цивільної справи за позовом Рабіна
Альфреда Самійловича до Бурик Валентини про розірвання шлюбу, яке призначене на 13 червня 2016
року о 13 годині 30 хвилин в Шевченківському районному суді м. Києва за адресою: 04119, м. Київ,
вулиця Дегтярівська, 31-А, 406 каб.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про день, час та
місце розгляду справи і у випадку неявки до суду
справа може бути розглянута за його відсутності.
Суддя О. Л. Юзькова

Крюківський районний суд м. Кременчука Полтавської області викликає в судове засідання, що відбудеться в приміщенні Крюківського районного суду м.
Кременчука (м. Кременчук, вул. Троїцька (Красіна),
37/49) як відповідача:
Білоуско Тетяну Леонідівну, останнє відоме місце проживання: м. Кременчук, вул. Артема, 3, кв. 58. о 10 год.
00 хв. 30.05.2016 року по справі за позовом Мендєлєєва
Олексія Анатолійовича до Білоуско Тетяни Леонідівни
про стягнення боргу та моральної шкоди.
Ваша явка є обов’язковою! У разі неявки у судове засідання справа буде вирішена на підставі наявних у ній
доказів у вашу відсутність.

Великоновосілківський районний суд Донецької області
в зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом Кулакової Тетяни Миколаївни до Кулакова Сергія Миколайовича про стягнення аліментів та про надання дозволу на
перетин лінії розмежування в зоні проведення антитерористичної операції, третя особа: Орган опіки і піклування
Шевченківської сільської ради, повідомляє, що судове засідання призначено на 31.05.2016 р. на 10.00 годину в приміщенні суду за адресою: Донецька область,
Великоновосілківський район, смт Велика Новосілка, вул.
Фонтанна, 21. Суддя Ступін І.М. Суд викликає як відповідача Кулакова Сергія Миколайовича. Явка до суду є
обов’язковою. В разі неявки відповідача в судове засідання
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Хіневич В. І.

Суддя Ступін І.М.

В провадженні Бориспільського міськрайонного
суду перебуває цивільна справа № 359/2541/16-ц за
позовом Чебан Тетяни Валеріївни до Чебана Михайла Валерійовича про розірвання шлюбу.
У зв’язку з цим суд викликає як відповідача Чебана Михайла Валерійовича у судове засідання.
Розгляд вищезазначеної справи відбудеться о
10 годині 30 хвилин 31 травня 2016 року за адресою: м. Бориспіль, вул. Героїв Небесної Сотні, 10,
каб. № 7.
Суддя Борець Є.О.

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Маракуліна Володимира Івановича, який проживає за
адресою: Донецька область, м. Макіївка, мкн Зелений,
07, кв. 258, про стягнення заборгованості, викликається
на 31 травня 2016 року о 10.15 годині до суду, каб. №7,
для участі у розгляді справи по суті (№ 2/234/2591/16).
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутність.

Оболонський районний суд м. Києва викликає Гурицьку
Світлану Вікторівну, як відповідача по цивільній справі
№ 2/756/2946/16 за позовом Кицканян Ігоря Юрійовича до
Гурицької Світлани Вікторівни, треті особи: Кицканян
Дмитро Юрійович, головне територіальне управління юстиції у м. Києві про визнання недійсним договору купівліпродажу квартири та визнання права власності, у судове
засідання на 25 липня 2016 р. о 15.00 год.
Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. 27,
суддя Луценко О.М.
У разі неявки та неповідомлення суду про причини неявки в судове засідання, справа буде розглянута за вашої
відсутності за наявними у справі доказами відповідно до
Суддя Переверзева Л. І. ст. 169 ЦПК України.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,
м. Торецьк (Дзержинськ), вул. Дружби (50 років Жовтня), 4) розглядає цивільну справу за позовом ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» до Кудінової
Ольги Ігорівни про звернення стягнення на предмет іпотеки. Відповідачка по справі Кудінова Ольга Ігорівна (зареєстрована за адресою: 83054, м. Донецьк, вул. Жмури,
14/3), викликається на 27 травня 2016 року об 11.00 год.
до суду, каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідачка повинна повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута за її відсутності.

Троїцький районний суд Луганської області викликає як відповідачів в судове засідання Литвинову
Наталію Сергіївну, Литвинова Юрія Миколайовича в
справі № 433/488/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк» до Литвинової
Наталії Сергіївни, Литвинова Юрія Миколайовича
про стягнення заборгованості.
Засідання відбудеться 25 травня 2016 року о 14
год. 00 хв. за адресою: Луганська область, смт Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5а.
У разі неявки, суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя Крівоклякіна Н.В.

Новоайдарський районний суд викликає Лимаря Євгена
Олександровича, який проживає за адресою: кв. Енергетиків, буд. 4/70, м. Щастя Новоайдарського району Луганської області, як відповідача в судове засідання з цивільної
справи № 419/1121/16-ц за позовом Горбачової Ірини Іванівни до Лимаря Євгена Олександровича про визнання
особи такою, що втратила право користування житловим
приміщенням, третя особа: Новоайдарський РВ УДМС України в Луганській області, що відбудеться 25 травня 2016
року о 09.00 годині в приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт Новоайдар, вул. Миру, 38.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Приморський районний суд м. Одеси викликає в судове засідання як відповідача Стадницьку Світлану Валеріївну у цивільній справі № 522/3474/16-ц за позовом
ПАТ «Кредобанк» про стягнення заборгованості. Судове
засідання відбудеться 14 червня 2016 року об 11 годині
00 хвилин у залі судових засідань № 210 в приміщенні
Приморського районного суду м. Одеси, що розташований за адресою: 65029, м. Одеса, вул. Балківська, 33
В разі неявки відповідача у судове засідання, суд розглядатиме справу за її відсутності; в разі неявки особи,
суд зобов’язує повідомити про причини цього.

Білокуракинський районний суд Луганської об-

Суддя О.М. Іванова

Суддя Ю.Б. Свячена

Суддя Полєно B.C.

Дарницький районний суд м. Києва викликає як
відповідача Мордовець Олексія Вікторовича,
28.09.1981 р.н., на 26.05.2016 р. о 13 год. 50 хв.
за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, зал засідань
№ 213, для участі у цивільній справі за позовом
Лук’яненко (Мордовець) Н.С. до Мордовець О.В.,
третя особа: Орган опіки та піклування Дарницької
РДА у м. Києві про позбавлення батьківських прав.
У разі неявки відповідача до суду дане оголошення вважається належним повідомленням та
справу буде розглянуто по суті за наявними в справі
матеріалами.
Суддя Парамонов М.Л.

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Федорова Василя Івановича,
проживаючого: с. Веселівка Бобринецького району Кіровоградської області, що судовий розгляд по цивільній
справі № 484/274/16-ц, провадження 2/484/975/16 за позовом Федорової Тетяни Юріївни до Федорова Василя Івановича про стягнення аліментів на утримання дитини на
період навчання відкладено на 03.06.2016 р. о 10.00 год.
На призначений час відповідачу слід з’явитися до суду з
паспортом та ідентифікаційним кодом.
У разі неявки відповідача позов на підставі ч. 4 ст. 169
ЦПК України буде розглянутий за його відсутності на підставі наявних у справі даних чи доказів, постановлене заочне рішення.

Красноармійський міськрайонний суд Донецької
області (85302, м. Красноармійськ, вул. Горького,
20) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» про стягнення заборгованості.
Відповідач Лаврухін Олександр Вікторович викликається на 26 травня 2016 року о 09.00 год. до суду,
каб. № 7, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.
Суддя В. І. Закревський
Суддя Хмельова С. М.

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає відповідача Крещенка Павла Миколайовича,
кв-л Корольова, 11/7, с. Ювілейне, м. Луганськ, у судове
засідання по цивільній справі № 409/919/16-ц за позовом Моторного (транспортного) страхового бюро України про відшкодування в порядку регресу витрат,
пов’язаних з виплатою страхового відшкодування, що
відбудеться 25.05.2016 року о 10 год. за адресою: 92200,
смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.
Із опублікуванням оголошення відповідач вважається
належним чином повідомленим про час, день та місце
проведення судового засідання.

Суддя С.С. Бабенко

ласті повідомляє, що 10.05.2016 року розглянуто цивільну справу № 409/539/16-ц за позовом
Бузовського Миколи Олексійовича, Бузовської Тетяни Дмитрівни, Панасенко Ольги Миколаївни, Бузовського Ігоря Миколайовича до Луганської міської
ради про визнання права власності, яким позовні вимоги задоволено.

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

Суддя В. Г. Скворцова

20 травня 2016 року, п’ятниця, № 94
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оголошення
Шевченківський районний суд м. Запоріжжя ви-

Здолбунівський районний суд Рівненської області
викликає як відповідача Лис Олега Олександровича
по справі за позовом ПАТ «Приватбанк» на
30.05.2016 року на 10 год. 30 хв. в приміщення суду
за адресою: м. Здолбунів, вул. Незалежності, 10, Рівненської області.
У разі неявки в судове засідання, суд розглядатиме справу без участі відповідача на підставі наявних у справі доказів, відповідно до ст. 169 ЦПК
України.
Суддя С. М. Кічмаренко
Суддя Мичка І. М.

Рубіжанський міський суд Луганської області викликає як відповідача Радіонову Людмилу Леонідівну, по
цивільній справі № 425/1160/16-ц; 2/425/325/16 за позовом ПАТ «КБ «Приватбанк» до Радіонової Людмили Леонідівни про стягнення заборгованості, у судове
засідання, яке відбудеться 30 травня 2016 року о 08 год.
40 хв. в приміщенні Рубіжанського міського суду.
У разі неявки відповідачів у судове засідання, суд
розглядатиме справу без Вашої участі згідно ст. 169 Цивільно-процесуального кодексу України.
Адреса суду: Луганська область, м. Рубіжне, вул.
Миру, 34.

Суддя О. Л. Овчаренко

Суддя Жупанова І. Б.

Здолбунівський районний суд Рівненської області
викликає як відповідача Чаюк-Царук Лідію Іванівну
по справі за позовом ПАТ «Приватбанк» на
30.05.2016 року на 10 год. 40 хв. в приміщення суду
за адресою: м. Здолбунів, вул. Незалежності, 10, Рівненської області.
У разі неявки в судове засідання, суд розглядатиме справу без участі відповідача на підставі наявних у справі доказів, відповідно до ст. 169 ЦПК
України.
Суддя Пислар В. П.
Суддя І. М. Мичка

Новоайдарський районний суд Луганської області
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:
24.05.2016 року
12:00 Гейденрейх Володимир Олександрович (цивільна справа 419/1323/16-ц.
У разі неявки відповідача в судове засідання суд
розглядатиме справу без Вашої участі на підставі ст.
169 ЦПК України.
Суддя Добривечір Л. Д.

Сокирянський районний суд Чернівецької області викликає Жекю Віліну Василівну, 29.09.1988 року народження, останнє відоме місце реєстрації: с. Кормань
Сокирянського району Чернівецької області, по цивільній справі за позовною заявою Бащука Петра Васильовича до Жекю В.В. про стягнення боргу, в судове
засідання, яке відбудеться о 10 год. 00 хв. 6 червня 2016
року в залі суду за адресою: вул. Шевченка, 7, м. Сокиряни Чернівецької області.
В разі неявки відповідача Жекю В. В., справа розглядатиметься у її відсутності за наявними в ній матеріалами та посиланнями на докази, якими вони
обґрунтовуються.

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, м.
Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Закурдаєву Ганну Юріївну як відповідача в судове засідання по цивільній справі № 426/438/16-ц за
позовом ПАТ «ДельтаБанк» до Закурдаєвої Ганни
Юріївни про стягнення заборгованості за кредитним
договором, що відбудеться 25 травня 2016 року о
09.30 год.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд
розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст.
169 ЦПК України.
Суддя Л. М. Осіпенко

Старобільський районний суд Луганської області
викликає Олену Яроглу, зареєстровану за адресою:
Луганська область, м. Антрацит, вул. Миру, 4/3, як
відповідача в судове засідання по цивільній справі
№ 2-д/431/8/16 р. за позовом Мехмета Яроглу, у
справі про розлучення у зв’язку зі зруйнуванням
шлюбу, яке відбудеться 26 травня 2016 року о 09
год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: Луганська
область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38-«а».
У разі неявки на вказане судове засідання, суд
розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст.
169 ЦПК України.
Суддя В. М. Сергєєв

Рубіжанський міський суд Луганської області викликає як відповідача Клюкало Ярославу Юріївну по
цивільній справі № 425/1084/16-ц; 2/425/304/16 за позовом ПАТ «КБ «Приватбанк» до Клюкало Ярослави
Юріївни про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться 27 травня 2016 року о 08 год.
20 хв. у приміщенні Рубіжанського міського суду.
У разі неявки відповідача в судове засідання, суд
розглядатиме справу без вашої участі згідно зі ст.
169 ЦПК України.
Адреса суду: Луганська область, м. Рубіжне, вул.
Миру, 34.
Суддя О. Л. Овчаренко
Суддя Чопик О. П.

Біловодський районний суд Луганської області
викликає відповідача по справі № 408/58/16-ц за позовом Коробки О.В. про розірвання шлюбу Коробку
Олександра Миколайовича (1984 р.н., с. Новоборовиця, м. Свердловськ Луганської області).
Судове засідання відбудеться 26.05.2016 року о
10 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою:
Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська,
30.
У разі неявки справу буде розглянуто без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя Є. О. Соболєв

Троїцький районний суд Луганської області викликає як відповідача в судове засідання Меняйлова
Сергія Володимировича по справі № 433/654/16-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства КБ
«ПриватБанк» до Меняйлова Сергія Володимировича про стягнення заборгованості.
Засідання відбудеться 2 червня 2016 року о 15
год. 00 хв. за адресою: Луганська область, смт Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5а.
У разі неявки, суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя Крівоклякіна Н. В.

Троїцький районний суд Луганської області викликає як відповідача в судове засідання Рустамова
Руслана Майил огли по справі № 433/649/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства КБ «ПриватБанк» до Рустамова Руслана Майил огли про
стягнення заборгованості.
Засідання відбудеться 31 травня 2016 року о 15
год. 00 хв. за адресою: Луганська область, смт Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5а.
У разі неявки, суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя Крівоклякіна Н. В.

Троїцький районний суд Луганської області викликає як відповідача в судове засідання Нєкрасову
Олену Володимирівну по справі № 433/652/16-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства КБ
«ПриватБанк» до Нєкрасової Олени Володимирівни
про стягнення заборгованості.
Засідання відбудеться 1 червня 2016 року о 15
год. 00 хв. за адресою: Луганська область, смт Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5а.
У разі неявки, суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя Крівоклякіна Н. В.

Троїцький районний суд Луганської області викликає як відповідача в судове засідання Мотильова
Олексія Олександровича по справі № 433/648/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства КБ
«ПриватБанк» до Мотильова Олексія Олександровича про стягнення заборгованості.
Засідання відбудеться 2 червня 2016 року о 14
год. 30 хв. за адресою: Луганська область, смт Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5а.
У разі неявки, суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя Воробйова І. В.
Суддя Крівоклякіна Н. В.

Троїцький районний суд Луганської області викликає як відповідача в судове засідання Гутнік Наталію Петрівну по справі № 433/656/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства КБ «ПриватБанк» до Гутнік Наталії Петрівни про стягнення заборгованості.
Засідання відбудеться 31 травня 2016 року о 14
год. 00 хв. за адресою: Луганська область, смт Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5а.
У разі неявки, суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя Крівоклякіна Н. В.

Троїцький районний суд Луганської області викликає як відповідача в судове засідання Лебедєва
Олександра Володимировича по справі №
433/645/16-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства КБ «ПриватБанк» до Лебедєва Олександра Володимировича про стягнення заборгованості.
Засідання відбудеться 31 травня 2016 року о 14
год. 30 хв. за адресою: Луганська область, смт Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5а.
У разі неявки, суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя Крівоклякіна Н. В.

Повістка про виклик підозрюваних при здійсненні судового засідання в порядку спеціального судового провадження. Обвинувачений Бєлкін Юрій Леонідович,
26.09.1978 р.н., зареєстрований за адресою: Одеська
обл., Комінтернівський р-н, с. Візирка, вул. Центральна,
1, та обвинувачена Бабініна Олена Василівна, 23.10.1973
р.н., зареєстрована за адресою: м. Одеса, вул. 25 Чапаївської дивізії, 20, кв. 8-а, відповідно до вимог 297-5, 323
КПК України викликаються в судове засідання, що відбудеться 16 червня 2016 року о 15 годині 00 хвилин в
залі судових засідань № 233 Приморського районного
суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33,
для участі в судовому засіданні як обвинувачені.
Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні судового
засідання в порядку спеціального судового провадження
Обвинувачений Байша Віктор Вікторович, 02.12.1974 р.н., зареєстрований: м. Кам’янка-Дніпровська, вул. Таврійська, 39, кв.
2, останнє відоме місце його проживання: м. Южне, вул. Будівельників, 9, кв. 221, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України
викликається в судове засідання, що відбудеться 7 червня 2016
року о 16 годині 00 хвилин до зали судових засідань № 107 Приморського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул.
Балківська, 33, для участі в судовому засіданні як обвинувачений.
Поважні причини неприбуття особи на виклик суду встановлені статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтями 139, 323 КПК України.

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область,
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Дериконя Віталія Васильовича як відповідача в судове
засідання по цивільній справі № 426/457/16-ц за позовом ПАТ «ДельтаБанк» до Дериконя Віталія Васильовича про стягнення заборгованості за кредитним
договором, що відбудеться 26 травня 2016 року об
11.40 год.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд
розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст.
169 ЦПК України.
Суддя Л. М. Осіпенко

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, м.
Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Шевелеву Світлану Євгенівну як відповідача в судове засідання по цивільній справі № 426/484/16-ц за
позовом ПАТ «ДельтаБанк» до Шевелевої Світлани
Євгенівни про стягнення заборгованості за кредитним договором, що відбудеться 24 травня 2016 року
о 09.30 год.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд
розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст.
169 ЦПК України.
Суддя Л. М. Осіпенко

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності (Фрунзе), буд. 13) розглядається цивільна справа № 236/1059/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Бахтєєвої Олени Олексіївни про стягнення заборгованості за
кредитним договором у розмірі 82 974,54 гривні.
Відповідачка Бахтєєва Олена Олексіївна викликається до
каб. № 27 суду на 27 травня 2016 року о 08 годині 00 хвилин,
для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У разі неявки відповідачки, справа буде
розглянута без її участі за наявними доказами.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) проводить розгляд цивільної справи за позовом Шеховцової В. В. до Шеховцова Г. В.
про розірвання шлюбу.
Відповідач у справі Шеховцов Геннадій Вікторович, проживає за адресою: АРК, Україна, м. Керч, викликається в судове засідання, призначене на 10 год. 00 хв. 06.06.2016 р.
до суду, каб. № 213, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення на
позов та відповідні докази. У випадку неможливості прибуття, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки. За інших обставин розгляд справи відбудеться у його
відсутність.

Суддя Шавиріна Л. П.

Троїцький районний суд Луганської області викликає як відповідача в судове засідання Покотіла
Віталія Володимировича по справі № 433/491/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства КБ
«ПриватБанк» до Покотіла Віталія Володимировича
про стягнення заборгованості.
Засідання відбудеться 1 червня 2016 року о 14
год. 30 хв. за адресою: Луганська область, смт Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5а.
У разі неявки, суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя Крівоклякіна Н. В.
Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, Донецька область, м. Артемівськ, вул. Артема, 5)
розглядає цивільну справу № 219/2444/2016-ц за позовом
ПАТ «АКБ «Капітал» до Нестеренка Бориса Володимировича
про стягнення суми заборгованості за кредитним договором.
Відповідач по справі Нестеренко Борис Володимирович,
22.04.1968 р.н., який зареєстрований: м. Бахмут, вул. Берегова, буд. 174 Донецької області, викликається в судове засідання на 13 червня 2016 року о 10 год. 00 хв.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він повинен повідомити суд про причину неявки, інакше справа
буде розглянута у його відсутність.

кликає Бранцева Станіслава Івановича в судове засідання як відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват
Банк» до Бранцева Станіслава Івановича, справа
336/2258/16-ц про стягнення заборгованості на
24.05.2016 року на 12:00 годину, яке відбудеться за
адресою: м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 117а .

Суддя С. В. Унгурян

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської
області викликає до суду відповідача Кабака Олега Олександровича по цивільній справі №495/4860/15ц за позовом Губіч Ю. В. до Кабака О. О. про позбавлення
батьківських прав, розгляд якої відбудеться 31 травня
2016 року об 11.30 годині за адресою: м. Білгород-Дністровський, вул. Військової слави, 27, каб. №1 (судя Боярський О. О.).
Білгород-Дністровський міськрайонний суд пропонує
відповідачу Кабаку О. О. подати заперечення на позов та
докази, якими вони обґрунтовуються.
У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута за відсутності відповідача Кабака Олега Олександровича.

Оболонський районний суд м. Києва викликає в
судове засідання Коваля Дмитра Олександровича як
відповідача по цивільній справі №2/756/3473/16
(756/5231/16-ц) за позовом Борисова Олега Геннадійовича до Коваля Дмитра Олександровича про позбавлення
права
користування
житловим
приміщенням.
Судове засідання відбудеться 30 травня 2016 р. о
09.30 годині в приміщенні Оболонського районного
суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-є, каб. 15.
Суддя Д. Г. Камбулов

Татарбунарський районний суд Одеської області
викликає в судове засідання на 2 червня 2016 року
о 10 год. 00 хв. як відповідачку Лисюченко Нелю Володимирівну по цивільній справі №515/569/16-ц за
позовом Лисюченка Ярослава Миколайовича до Лисюченко Нелі Володимирівни про розірвання
шлюбу.
Адреса суду: вул. Горького, 2, м. Татарбунари,
Одеська область, 68100.
У разі неявки відповідачки в судове засідання,
розгляд справи відбудеться за її відсутності.
Суддя Чебан А. П.

Попільнянський районний суд Житомирської області
викликає в судове засідання як відповідача Калініна Миколу Івановича, 20.12.1960 року народження, останнє
місце проживання якого: с. Андрушки, вул. Червоноармійська, 48, Попільнянського району Житомирської області по справі за позовом ПАТ «Акцент-Банк» до
Калініна Миколи Івановича про стягнення заборгованості, яке відбудеться об 11.00 годині 14.07.2016 року в
залі Попільнянського районного суду в смт Попільня по
вул. Б. Хмельницького, 24, Попільнянського району Житомирської області.
В разі неявки відповідача в судове засідання справа
буде розглянута за його відсутності.

Подільський районний суд м. Києва повідомляє
Рибачек Валентина Кіндратовича, який зареєстрований за адресою: вул. Вишгородська, 23, гуртожиток,
м. Київ, що судове засідання по справі 758/2478/16ц за позовом Публічного акціонерного товариства
«ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ» до Рибачек
Валентина Кіндратовича про стягнення заборгованості відбудеться 16 червня 2016 року об 11 год. 00
хв. у приміщенні суду (м. Київ, вул. Хорива, 21, каб.
№ 8) під головуванням судді Зарицької Ю. Л. Ваша
явка або явка вашого представника обов’язкова. В
разі неявки буде постановлено рішення.

Володарський районний суд Донецької області (87000, смт
Нікольське, пров. Ярослава Мудрого, 3) розглядає цивільну
справу за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до Щукіна Олександра Миколайовича про стягнення заборгованості за кредитним
договором.
Відповідач по справі Щукін Олександр Миколайович, який
мешкає: Донецька область, Володарський район, смт Нікольське, вул. Калинова, 262, викликається на 6 червня 2016 року
о 10.30 год. до суду, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутності.

В провадженні Броварського міськрайонного суду Київської області знаходиться справа № 361/2194/16-ц
року за цивільним позовом Охріменко Раїси Олексіївни
до Охріменко Любові Мірзаївни, третя особа: Броварський районний відділ Державної міграційної служби України у Київській області, про визнання особи такою, що
втратила право користування житловим приміщенням.
Викликаємо як відповідача Охріменко Любов Мірзаївну, розгляд вищезазначеної справи призначено на 15
червня 2016 року о 14 годині 00 хвилин у приміщенні
суду за адресою: м. Бровари, вул. Грушевського, 2, каб.
207.

Попільнянський районний суд Житомирської області
викликає в судове засідання як відповідача Харченко
Марину Володимирівну, 19.05.1975 року народження,
останнє місце проживання якої: с. Лисівка, вул. Вінницька, 54, Попільнянського району, Житомирської області по справі за позовом ПАТ «Акцент-Банк» до
Харченко Марини Володимирівни про стягнення заборгованості, яке відбудеться об 11.00 годині 14.07.2016
року в залі Попільнянського районного суду в смт Попільня по вул. Б. Хмельницького, 24, Попільнянського
району, Житомирської області.
В разі неявки відповідача в судове засідання справа
буде розглянута за її відсутності.

Суддя Доценко С. І.

Суддя Г. О. Білик

Суддя Сікан В. М.

Суддя Сікан В. М.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
Інформаційне повідомлення АТ «УкрСиббанк»
АТ «УкрСиббанк» повідомляє про викладення Правил (договірних умов) надання послуг еквайрінгу АТ «УкрСиббанк» в новій редакції:
ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ)
НАДАННЯ ПОСЛУГИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ЕКВАЙРИНГУ
АТ «УКРСИББАНК»
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВИЛ
Ці «Правила (договірні умови) надання послуги Торговельного еквайрингу
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:
- у випадку, якщо такий Договір містить посилання на ці Правила, або
- у випадку, якщо такий Договір був укладений на умовах «Правила (договірні
умови) надання послуг еквайрінгу АТ «УкрСиббанк», опублікованих в газеті
«Голос України» № 30 (5030) від 17.02.2011 року (з усіма наступними змінами),
або
- у випадку укладення між АТ «УкрСиббанк» та Клієнтом Договору торговельного еквайрингу (з Правилами) (далі – Договір еквайрингу).
Правила не застосовуються до врегулювання відносин за будь-якими іншими
договорами, стороною яких є АТ «УкрСиббанк», в тому числі до будь-яких інших
договорів на відкриття та обслуговування банківських рахунків, окрім зазначеного вище.
Ці Правила є обов’язковими для виконання всіма Сторонами Договору, як
Банком, так і Клієнтом.
ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ПРАВИЛАХ
(наведені в алфавітному порядку)
PIN – персональний ідентифікаційний номер, відомий лише Держателю ПК і
потрібний для його ідентифікації під час здійснення операцій з використанням
ПК.
PIN Pad – це електронний пристрій, який використовується щоб прийняти та
зашифрувати PIN Держателя ПК.
POS-термінал – електронний пристрій, що призначений для виконання процедури авторизації із застосуванням ПК та, як правило, друкування документа
за операцією із застосуванням ПК. Може бути поєднаний із реєстратором розрахункових операцій і здійснювати друкування документа за операцією із застосуванням ПК друкувальним пристроєм цього засоба.
«Абонентська плата за один POS-термінал» - щомісячна абонентська плата
за розрахункове обслуговування клієнтів через термінальне Обладнання. Нараховується за кожен встановлений POS-термінал. Значення залежить від типу
зв’язку POS-термінала. Зазначається в Тарифах Банку.
Авторизація – процедура отримання дозволу на проведення операції з використанням ПК.
Банк – АТ «УкрСиббанк».
Відповідальний співробітник – співробітник Клієнта, який уповноважений ним
проводити операції з ПК на POS-терміналі або здійснювати контроль за їх проведенням та несе відповідальність за дотримання правил проведення таких операцій.
Гросс – схема перерахування коштів Клієнту за реалізовані товари та/або надані послуги, за якою сума перераховується в повному обсязі без утримання
«Комісії за послуги торговельного еквайрингу», при цьому «Комісія за послуги
торговельного еквайрингу» нараховується в останній робочий день місяця та
сплачується з поточного рахунку Клієнта один раз на місяць до 7-го числа місяця, наступного за звітним.
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.
Дата початку дії змін до Правил - це дата, що вказана в повідомленні про
зміни до Правил та з якої зміни до Правил набирають чинності у випадках, визначених підпунктом а) пункту 6.2 Правил.
Дата публікації змін до Правил - це дата публікації в газеті «Урядовий кур’єр»
чи іншому офіційному друкованому виданні або на сайті
www.my.ukrsibbank.com, або на інформаційних дошках у відділеннях Банку.
Конкретна Дата публікації змін до Правил зазначається в повідомленні про зміни
до Правил.
Держатель ПК – фізична особа, яка на законних підставах використовує ПК
для ініціювання переказу коштів з відповідного рахунку в банку або здійснює
інші операції з застосуванням зазначеної ПК.
Договір – договір щодо надання послуги Торговельного еквайрингу, укладений між Банком та Клієнтом на умовах цих Правил з усіма Додатками, укладеними Додатковими угодами до Договору, Тарифами, а також ці Правила.
Договір еквайрингу - укладений між Банком та Клієнтом на умовах цих Правил «Договір торговельного еквайрингу (з Правилами)» без додатків або «Договір еквайрінгу (з Правилами)» без додатків.
Еквайринг – послуга щодо обслуговування розрахунків за операціями, що
здійснюються з використанням ПК у Платіжній системі.
Емітент – член Платіжної системи, який здійснює емісію ПК.
Законодавство України – чинне законодавство України, в т.ч. нормативноправові акти Національного банку України (далі - НБУ).
Запит документів – запит емітентом за заявою Держателя ПК документів, що
підтверджують здійснення операції. Перелік документів визначається правилами
міжнародних Платіжних систем.
Зведений звіт або батч – звіт по операціях з ПК, що формується POS-терміналом автоматично або вручну та передається до Банку у строки, обумовлені
даним Договором.
Клієнт – суб’єкт господарювання, який відповідно до Договору з Банком приймає до обслуговування ПК з метою проведення оплати вартості товарів/послуг.
Код авторизації – код, що формується і надається за результатами позитивної авторизації Емітентом або особою-членом, або учасником Платіжної системи, який діє за дорученням Емітента.
«Комісія за послуги торговельного еквайрингу» – комісія за проведення розрахунків, що стягується банком при оплаті рахунків підприємств торгівлі та
сфери послуг по операціях з платіжними картками Visa, Visa Electron, MasterCard, Cirrus/Maestro. Зазначається в Тарифах Банку.
Кредитова операція – операція по поверненню Держателю ПК грошових коштів у випадку повернення ним товару або відмови від послуг, сплачених з використанням ПК, яка оформлюється касиром Клієнта при повному або частковому
поверненні Держателем ПК товарів/послуг, придбаних ним у Клієнта.
Ліміт ідентифікації – максимальна сума коштів за операцією, що не потребує
ідентифікації Держателя ПК, та при перевищенні якої Клієнт перевіряє документи, що засвідчують особу Держателя ПК.
Недійсні операції – операції з використанням ПК, за якими Платіжні квитанції
вважаються недійсними.
Недійсні Платіжні квитанції – квитанції, що оформлені з порушенням чинного
законодавства України, вимог міжнародних Платіжних систем та цього Договору.
Нетто – схема перерахування коштів, за якою кошти перераховуються на рахунок Клієнта за вирахуванням «Комісії за послуги торговельного еквайрингу».
Обладнання – POS-термінал та/або PIN Pad, який Банк передає Клієнту згідно
Договору для обслуговування Держателів ПК.
ПК – платіжна картка – електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в
установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що
використовується для ініціювання переказу коштів з рахунку платника або з відповідного рахунку банку з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування
коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій
формі в касах банків через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором. Банк встановлює перелік ПК, що
приймаються Клієнтом до сплати.
Платіжна квитанція – чек, що підтверджує виконання операції з використанням ПК або її відхилення.
Платіжна система – платіжна організація, учасники платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні переказу коштів.
Процесинговий центр – підрозділ Банку або окрема юридична особа-учасник
Платіжної системи, що здійснює діяльність, яка включає в себе виконання ав-

торизації, моніторинг, збір, оброблення, зберігання й надання членам Платіжної
системи та розрахунковому банку платіжних повідомлень за операціями з ПК.
Рівень перерахування коштів – рівень ієрархічної структури підприємства
(Підприємство-Магазин-Відділ-Термінал), у розрізі якого Банком перераховуються кошти на користь Клієнта за реалізовані товари та/або надані послуги
Держателям ПК.
Стоп-список ПК – перелік ПК, складений за певними їх реквізитами, за якими
зупинено проведення операцій. Залежно від правил Платіжної системи Стопсписок може бути електронним та/або паперовим.
Тарифи - тарифи Банку, в яких визначаються особливості надання послуги
Торговельного еквайрингу, комісія за послуги торговельного еквайрінгу, абонентська плата за один POS-термінал, які затверджуються згідно з внутрішніми
положеннями Банку та розміщуються на сайті Банку www.my.ukrsibbank.com та
на інформаційних стендах в приміщеннях установ Банку. Сторони домовились
вважати Тарифи додатком до Договору, що становить його невід’ємну частину.
Тарифний план - сформований Банком за певним критерієм перелік його
чинних Тарифів, при обранні якого Банк надає послугу Торговельного еквайрингу за визначеними таким переліком Тарифами. Обрання певного Тарифного
плану фіксується в Договорі еквайрингу. В подальшому можуть бути внесені
зміни в Тарифний план у відповідності до умов Договору або шляхом підписання між Сторонами відповідної додаткової угоди до Договору еквайрингу.
Чарджбек (chargeback) – фінансова претензія від емітенту ПК до Банку на
повернення платежу за операцією, що здійснена Клієнтом по ПК Держателя.
Виставляється, зокрема, у випадку відмови Держателя ПК від операції, кошти
за якою були списані, після отримання виписки з його карткового рахунку.
Інші терміни, що вживаються в Договорі, мають значення і зміст відповідно
до законодавства.
1. ОСНОВНІ УМОВИ ДОГОВОРУ
1.1. Банк здійснює перерахування коштів за реалізовані товари та надані послуги Держателям ПК протягом 1 (одного) робочого дня, наступного за днем
надходження до Банку Зведених звітів від Клієнта за проведеними операціями.
1.2. Банк здійснює перерахування коштів лише за дійсними Платіжними квитанціями. Перерахування коштів Банком Клієнту за Платіжною квитанцією не
розглядається як факт визнання Банком дійсності такої Платіжної квитанції,
якщо в результаті розслідування Банком, правоохоронними органами або Платіжними системами буде встановлено, що операція є недійсною.
1.3. Банк перераховує Клієнту суми коштів по чарджбеках, недійсних операціях та операціях, що потребують розслідування, у випадку завершення процедур чарджбеків та розслідувань на користь Клієнта.
1.4. Клієнт доручає Банку утримувати суми коштів по здійснених операціях
із поточних або майбутніх перерахувань Клієнта, або безпосередньо з поточного
рахунку Клієнта, вказаного ним у Додатку №1 до Договору еквайрингу, шляхом
договірного списання коштів в національній валюті:
— у повному розмірі (у тому числі сплачена «Комісія за послуги торговельного еквайрингу») за наступними операціями:
• чарджбеки,
• недійсні операції,
• операції, що потребують розслідування або по яких Банком-емітентом
або Платіжною системою підтверджено факт шахрайського використання ПК;
— за вирахуванням «Комісії за послуги торговельного еквайрингу» за:
• кредитовими операціями,
• операціями помилкового або повторного перерахування коштів.
1.5. Банк нараховує в останній робочий день місяця «Абонентську плату за
один POS-термінал» за всі передані Банком POS-термінали та при виборі схеми
перерахування коштів Гросс – «Комісію за послуги торговельного еквайрингу»,
а Клієнт доручає Банку здійснити договірне списання з поточного рахунку Клієнта у сумі та валюті нарахованої «Абонентської плати за один POS-термінал»
за всі передані Банком POS-термінали та/або «Комісію за послуги торговельного
еквайрингу» до 7-го числа місяця, наступного за місяцем нарахування.
1.6. При виборі Клієнтом схеми перерахування коштів Нетто «Комісія за послуги торговельного еквайрингу» нараховується і утримується Банком із суми
кожного платежу за придбані товари/надані послуги. Клієнт доручає Банку самостійно утримувати нараховану «Комісію за послуги торговельного еквайрингу» із суми кожного платежу за придбані товари/надані послуги.
1.7. Сторони дійшли згоди щодо порядку зміни Тарифів:
1.7.1 Якщо інше не передбачено Договором, про встановлення нових та/або
зміну чинних Тарифів Банк інформує Клієнта шляхом направлення на адресу
Клієнта письмового повідомлення (рекомендовано) та/або засобами системи
«StarAccess» (за умови використання) за 14 (чотирнадцять) календарних днів
до дати вступу в дію нових Тарифів.
1.7.2. Клієнт, у разі незгоди зі зміною Тарифів, зобов’язаний повідомити Банк
про це письмово за адресою для листування та/або засобами системи «StarAccess» (за умови використання) не пізніше останнього робочого дня, що передує
даті початку дії нових Тарифів. У такому випадку Сторони вирішують питання
шляхом переговорів та, у разі необхідності, шляхом укладання Додаткової угоди.
У разі недосягнення згоди, Банк має право розірвати Договір у порядку, передбаченому цими Правилами.
Факт неотримання Банком письмового повідомлення від Клієнта про незгоду
обслуговуватись на нових умовах до дати вступу в дію цих умов та користування
Клієнтом послугою Торговельного еквайрингу після вступу в дію нових/змінених
Тарифів підтверджує згоду Клієнта на його обслуговування в Банку на нових
умовах.
2. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЙ, ОФОРМЛЕННЯ ПЛАТІЖНИХ КВИТАНЦІЙ
2.1. Операція по ПК та оформлення Платіжної квитанції здійснюється в гривнях. Платіжні квитанції оформлюються українською мовою.
2.2. Порядок дій Відповідальних співробітників щодо ідентифікації Держателя
ПК, авторизації, проведення операції, оформлення Платіжних квитанцій, роботи
з Обладнанням, вилучення ПК тощо регламентується «Інструкцією по прийому
до оплати карток міжнародних платіжних систем Visa International та MasterCard
Worldwide» (Додаток №5 до Договору еквайрингу) та «Інструкцією для касира
підприємства торгівлі по роботі з платіжними картками при використанні терміналу» (Додаток №6 до Договору еквайрингу).
2.3. Платіжна квитанція вважається недійсною, якщо:
2.3.1. Операція, по якій вона оформлена, є недійсною відповідно до чинного
законодавства України, правил міжнародних Платіжних систем та положень Договору.
2.3.2. Операція сплачена будь-якою ПК інших Платіжних систем, крім перерахованих у Договорі.
2.3.3. Платіжну квитанцію підроблено.
2.3.4. Платіжна квитанція оформлена невірно або неповністю, допущені виправлення.
2.3.5. Підпис Держателя ПК на Платіжній квитанції не відповідає зразку підпису на ПК або такий підпис відсутній.
2.3.6. Примірник Платіжної квитанції, переданий до Банку, не відповідає примірнику, виданому Держателю ПК.
2.3.7. Строк дії ПК, що приймається до сплати, закінчився або ще не настав.
2.3.8. Ціна товару/послуги, що проставлена в Платіжній квитанції, перевищує
ціну на даний/-у товар/послугу за умови розрахунку готівкою.
2.3.9. Зведений звіт по операціях, оформлений через POS-термінал, був переданий до Банку із порушенням термінів, вказаних у п. 3.4.14 цих Правил.
2.3.10. Дані ПК, роздруковані POS-терміналом, не відповідають даним, вказаним на лицьовій стороні ПК.
2.3.11. Дані, внесені в Платіжну квитанцію у разі проведення процедури ідентифікації, не відповідають особі Держателя ПК.
2.3.12. Платіжна квитанція оформлена з використанням викраденої або підробленої/фальшивої ПК.
2.3.13. Платіжна квитанція оформлена з використанням чистого пластику з
вибитими на ньому даними з оригінальної картки («білий пластик») замість
справжньої ПК.
2.3.14. Платіжна квитанція оформлена без відома Держателя ПК.
2.3.15. Отримано негативний код авторизації від емітента ПК.
2.4. Сторони домовились, що при проведенні операції на суму коштів, що перевищує Ліміт ідентифікації, у разі його встановлення Банком, Клієнт здійснює
ідентифікацію особи Держателя ПК у відповідності з «Інструкцією по прийому
до оплати карток міжнародних платіжних систем Visa International та MasterCard
Worldwide» (Додаток №5 до Договору еквайрингу).
2.5. У випадку проведення розслідування за операціями, по яких не проведено ідентифікацію Держателя ПК згідно п.2.4 цих Правил та/або за наявності
грубих порушень, розслідування вважається завершеним не на користь Клієнта,

суми коштів за такими операціями утримуються із поточних або майбутніх перерахувань Клієнта, або з поточного рахунку Клієнта згідно Договору. При цьому
грубими порушеннями вважаються:
– відсутність на Платіжній квитанції коду авторизації;
– відсутність на Платіжній квитанції підпису Держателя ПК.
2.6. Сторони погоджуються, що достатнім підтвердженням шахрайського характеру та/або недійсності проведених операцій є заяви Банків-емітентів ПК
та/або Платіжних систем, одержані Банком в електронному вигляді.
3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Права Банку:
3.1.1. Вимагати від Клієнта повний пакет документів, що регламентують його
діяльність, згідно з вимогами п. 3.4.1. цих Правил.
3.1.2. Встановлювати нові та/або змінювати чинні Тарифи та/або Тарифні
плани у порядку та на умовах, передбачених цими Правилами.
3.1.3. Вимагати від Клієнта неухильного виконання умов Договору та компенсації в повному обсязі збитків, що виникли у разі невиконання ним
зобов`язань за Договором.
3.1.4. Проводити перевірки у місцях прийому Клієнтом ПК до сплати з метою
контролю дотримання умов Договору. Повідомляти Клієнта та правоохоронні
органи про всі обставини, які можна розглядати як протиправну діяльність щодо
використання ПК Клієнтом.
3.1.5. У випадку порушення Клієнтом вимог Договору, законодавства України,
правил Платіжних систем, а також при виникненні підозри щодо несанкціонованого використання ПК, Банк має право в односторонньому порядку затримати
перерахування коштів Клієнту по операціях з ПК або тимчасово чи повністю припинити обслуговування з письмовим повідомленням Клієнта протягом 5 (п’яти)
банківських днів. Подальші розрахунки в такому випадку здійснюються відповідно до п. 6.8 цих Правил.
3.1.6. Блокувати можливість прийому ПК шляхом блокування роботи POSтерміналів відповідно до п.3.1.7 цих Правил.
3.1.7. За наявності обставин, що свідчать про неправомірне або непередбачене «Інструкцією по прийому до оплати карток міжнародних платіжних систем
Visa International та MasterCard Worldwide» (Додаток №5 до Договору еквайрингу) використання Клієнтом чи третьою особою ПК або їх реквізитів, Обладнання, яке надане Банком Клієнту, користування зазначеним Обладнанням не
уповноваженою на те особою, Банк має право:
– тимчасово або повністю припинити надання послуг Клієнту;
– вилучити Обладнання, встановлене Банком, відповідно до п.3.1.8 цих Правил;
– почати процедуру розірвання Договору з Клієнтом, відповідно до п.п.6.7 та
6.9 цих Правил;
– повідомити правоохоронні органи в порядку, передбаченому законодавством України.
3.1.8. Замінити для Клієнта перелік ПК, що вказані в Договорі, а також замінити або демонтувати, у разі необхідності, Обладнання, встановлене Банком у
Клієнта відповідно до Договору. Про такі заміни та/або демонтаж, Банк повідомляє (повідомлення електронною поштою з наступним надсиланням оригіналу повідомлення поштою) Клієнта не менш, як за 3 (три) робочих дні до дати
заміни та/або демонтажу.
3.1.9. Шляхом направлення письмової вимоги вимагати від Клієнта перерахування на вказаний у вимозі транзитний рахунок Банку суму, недостатню для
утримання з поточних перерахувань або з поточного рахунку Клієнта по операціях, зазначених в п.1.4 цих Правил, у разі відсутності протягом 3 (трьох) робочих днів перерахувань коштів Клієнту або коштів на поточному рахунку Клієнта
для погашення вказаної суми. У випадку несвоєчасного перерахування коштів
Банк має право нарахувати пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від неперерахованої суми коштів за кожен день прострочення.
3.1.10. У випадку несвоєчасного перерахування коштів на поточний рахунок
Клієнта для сплати «Абонентської плати за один POS-термінал», нарахованої за
всі передані Банком POS-термінали, та/або для сплати «Комісії за послуги торговельного еквайрингу», нарахованої за схемою перерахування коштів Гросс,
нарахувати пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від неперерахованої суми коштів за кожен день прострочення.
3.1.11. За наявності відміток в Акті прийому-передачі Обладнання (Додаток
№4 до Договору еквайрингу) про пошкодження/знищення/відсутність Обладнання та/або комплектуючих Обладнання, та/або наявності висновку постачальника Обладнання, та/або організації, що здійснювала ремонт Обладнання,
пред’являти Клієнту письмову вимогу з зазначенням суми вимоги, визначеної
відповідно до п.4.5. Правил. У випадку відмови Клієнта відшкодувати Банку
збитки, пов`язані з неповерненням та/або пошкодженням Обладнання, та/або
його комплектуючих в добровільному порядку, Банк має право звернутися до
суду.
3.1.12. Встановлювати Ліміт ідентифікації при проведенні операції, за умови
перевищення якого Клієнт здійснює ідентифікацію Держателя ПК згідно п. 2.4.
даних Правил. Використання Банком даного права слідуватиме після доповнення цих Правил умовами щодо встановлення Ліміту ідентифікації.
3.1.13. Розміщувати інформаційні матеріали Банку у місцях прийому Клієнтом ПК до сплати, за узгодженням Сторін.
3.1.14. З метою мінімізації можливих ризиків і збитків від шахрайських операцій по ПК, з метою дотримання правил безпеки щодо втрачених Держателями
ПК чи скомпрометованих їх реквізитів та для вживання заходів щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, Банк має право:
– встановити максимальну та мінімальну суму операції через POS-термінал;
– обмежити загальну суму операцій за однією ПК за один день/місяць через
один POS-термінал;
– обмежити сумарний оборот по одному POS-терміналу по операціях з ПК за
один день/місяць;
– відмовити в проведенні операції по ПК, яка знаходиться в Стоп-списку ПК;
– встановити інші обмеження щодо операцій з ПК у відповідності з внутрішніми процедурами Банку та рекомендаціями Платіжних систем без додаткового
погодження з Клієнтом.
3.1.15. При невиконанні Клієнтом п. 3.4.23 даних Правил, направити Клієнту
повідомлення-вимогу про виникнення заборгованості з оплати «Абонентської
плати за один POS-термінал», нарахованої за всі передані Банком POS-термінали, та/або «Комісії за послуги торговельного еквайрингу».
3.1.16. У разі наявності у Клієнта заборгованості по «Абонентській платі за
один POS-термінал» та/або «Комісії за послуги торговельного еквайрингу»
більше, ніж протягом 3 (трьох) місяців поспіль, Банк має право в односторонньому порядку без додаткового повідомлення Клієнта призупинити обслуговування Договору. Водночас даний факт не звільняє Клієнта від обов’язку
сплатити заборгованість по нарахованій та несплаченій сумі «Абонентської
плати за один POS-термінал» та/або «Комісії за послуги торговельного еквайрингу», повернути передане Банком у користування Обладнання.
3.1.17. У випадку порушення передбаченого п.3.4.30 Правил строку повернення Клієнтом Обладнання (в т.ч. відмови Клієнта підписати Акт прийому-передачі Обладнання (Додаток №4 до Договору еквайрингу)) по закінченні строку
дії Договору/достроковому припиненні дії Договору/призупиненні Договору,
Банк має право нарахувати штраф у розмірі балансової вартості обладнання
якщо інше не буде зазначено в Тарифах Банку.
3.2. Обов`язки Банку:
3.2.1. Забезпечити Клієнта:
– інструктивними матеріалами, що регулюють здійснення операцій з ПК –
«Інструкцією по прийому до оплати карток міжнародних платіжних систем Visa
International та MasterCard Worldwide» (Додаток №5 до Договору еквайрингу) та
«Інструкцією для касира підприємства торгівлі по роботі з платіжними картками
при використанні терміналу» (Додаток №6 до Договору еквайрингу);
– рекламними матеріалами, в тому числі наклейками з логотипами Платіжних
систем, які вказані в Договорі;
– Обладнанням.
3.2.2. Проводити навчання Відповідальних співробітників Клієнта правилам
обслуговування ПК та використання Обладнання для обслуговування Держателів ПК, в тому числі нових співробітників за вимогою Клієнта та реєструвати
Відповідальних співробітників у відповідних внутрішніх документах Банку.
3.2.3. У випадку отримання від Клієнта офіційного листа/повідомлення, розглянути можливість забезпечити Клієнта прийомом до оплати товарів/послуг
ПК інших внутрішньодержавних та/або міжнародних Платіжних систем, окрім
вказаних у Договорі, у строки, які будуть окремо узгоджені з Клієнтом.
3.2.4. Здійснювати моніторинг та технічне обслуговування встановленого Обладнання.
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оголошення
3.2.5. За дорученням емітентів та/або Платіжних систем вирішувати питання,
пов’язані з чарджбеками та операціями, що потребують розслідування.
3.2.6. Надавати Клієнту, за його вимогою, супровідну документацію за запитами документів та чарджбеками. Перелік та форма даної документації визначається Платіжними системами.
3.2.7. Інформувати Клієнта про утримання із поточних або майбутніх перерахувань Клієнта, або безпосередньо з поточного рахунку Клієнта, зазначеного
в Договорі, коштів по чарджбеках, недійсних операціях та операціях, що потребують розслідування, шляхом надсилання письмового повідомлення протягом
5 (п’яти) робочих днів з дати утримання коштів.
3.2.8. У разі отримання відповідного перерахування від банку-емітенту та/або
міжнародних Платіжних систем, виплачувати, шляхом зарахування на поточний
рахунок Клієнта, зазначений у Договорі, суму винагороди за вилучені ПК, за винятком карток Maestro, ПК, термін дії яких минув та ПК, що випадково були залишені у Клієнта, у розмірі отриманого перерахування від міжнародних
Платіжних систем/банку-емітенту за кожну ПК.
3.3. Права Клієнта:
3.3.1. Приймати до оплати за товари/послуги ПК Платіжних систем, визначених у Договорі.
3.3.2. Подавати запит до Банку з метою отримання можливості прийому до
оплати товарів/послуг ПК інших внутрішньодержавних та/або міжнародних Платіжних систем, ніж вказано в Договорі, шляхом направлення офіційного
листа/повідомлення рекомендованим листом.
3.3.3. Отримувати послуги від Банку щодо обслуговування ПК на умовах, передбачених Договором.
3.3.4. Отримувати від Банку інструктивні матеріали, що регламентують правила обслуговування ПК та використання Обладнання для обслуговування держателів ПК: «Інструкцію по прийому до оплати карток міжнародних платіжних
систем Visa International та MasterCard Worldwide» (Додаток №5 до Договору еквайрингу) та «Інструкцію для касира підприємства торгівлі по роботі з платіжними картками при використанні терміналу» (Додаток №6 до Договору
еквайрингу); рекламні матеріали; Обладнання.
3.3.5. Вимагати проведення інструктажу для Відповідальних співробітників
щодо положень «Інструкції по прийому до оплати карток міжнародних платіжних систем Visa International та MasterCard Worldwide» (Додаток №5 до Договору
еквайрингу) та «Інструкції для касира підприємства торгівлі по роботі з платіжними картками при використанні терміналу» (Додаток №6 до Договору еквайрингу).
3.3.6. Безкоштовно отримувати консультаційну підтримку з питань, пов’язаних із роботою Обладнання, за телефоном (044) 520 53 63 та 0 800 500 017.
3.3.7. Отримувати від Банку перерахування коштів згідно схеми та Рівня перерахування коштів, у розмірах та у строки, передбачені Договором.
3.4. Обов`язки Клієнта:
3.4.1. Надати Банку копії документів, що регламентують діяльність Клієнта
на момент укладення Договору, а саме:
– довідку органів статистики про присвоєння коду єДРПОУ;
– завірену обслуговуючим банком картку із зразками печатки Клієнта та підписів осіб, уповноважених підписувати банківські документи;
– документи, що підтверджують право підпису договорів та інших документів;
– свідоцтво про державну реєстрацію Клієнта;
– копії договору оренди приміщення або документ на право власності на приміщення чи його користування;
– інші документи за вимогою Банку.
3.4.2. Надати до Банку заповнену та підписану уповноваженою на це особою
Клієнта «Заявку на реєстрацію пункту обслуговування ПК» (Додаток №1 до Договору еквайрингу).
3.4.3. Визначити, за узгодженням з Банком, місця прийому ПК і обладнати їх
надійним зв’язком з Банком. Надати Банку можливість проводити роботи,
пов`язані з встановленням Обладнання та його технічним обслуговуванням, в
узгоджених місцях у Клієнта.
3.4.4. Для проведення інструктажу надати Банку список Відповідальних співробітників, які мають працювати з Обладнанням. Форма списку Відповідальних
співробітників є Додатком №3 до Договору еквайрингу. Після укладання Договору на початку кожного календарного кварталу протягом 10 (десяти) днів надавати оновлений список для проведення навчання нових співробітників
Клієнта.
3.4.5. Проводити операції тільки з ПК, що передбачені Договором, із неухильним дотриманням усіх положень Договору.
3.4.6. На видному місці в місцях прийому ПК розміщувати зображення торговельних марок Платіжних систем, що вказані у Договорі, для інформування
клієнтів про можливість оплати товарів/послуг за допомогою ПК.
3.4.7. Не підвищувати ціну на товар/послугу, якщо такий/а товар/послуга оплачується за допомогою ПК, а не готівкою.
3.4.8. Не розбивати суму однієї операції за одну одиницю товару на декілька
дрібних, за винятком випадків, коли:
– покупки здійснюються у різних відділах магазину - для магазинів, що мають
розгалужену мережу відділів;
– Держатель ПК сплачує за авіаквитки для різних пасажирів – для авіаційних
агентств.
3.4.9. Операцію з ПК проводити обов’язково в присутності Держателя ПК.
3.4.10. У випадку повернення Держателем ПК Клієнту товарів, відмови від
послуг, сплачених раніше за допомогою ПК і згоди Клієнта на таке
повернення/відмову, проводити кредитову операцію по тій ПК, за якою проводилась оплата товару/послуги. Заборонено проводити кредитову операцію по
ПК за відсутності оригінальної операції оплати товарів та послуг по даній ПК.
3.4.11. Не здійснювати кредитову операцію по ПК, якщо покупка товару/послуги була сплачена готівкою.
3.4.12. Не проводити за допомогою POS-терміналу операцій з видачі готівки
Держателю ПК.
3.4.13. У випадках, передбачених законодавством України, проводити розрахункові операції на повну суму купленого товару/оплаченої послуги через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний
режим роботи реєстратори розрахункових операцій.
3.4.14. Оформлювати Платіжні квитанції та Зведені звіти згідно вимог, викладених у Розділі 5 «Інструкції по прийому до оплати карток міжнародних платіжних систем Visa International та MasterCard Worldwide» (Додатку №5 до
Договору еквайрингу). Забезпечити передачу до Банку даних за операціями
щодо оплати товарів/послуг за допомогою ПК та Зведених звітів, оформлених
через POS-термінал, протягом 3 (трьох) робочих днів з дати проведення операцій та/або з дати отримання запиту на надання документів по операції.
3.4.15. Зберігати примірники Платіжних квитанцій протягом 3 (трьох) років і
надавати їх в Банк за першою вимогою протягом 3 (трьох) робочих днів з дня
отримання запиту від Банку. Використовувати лише те Обладнання, яке було
отримане від Банку. Не приймати від інших підприємств та їх співробітників, а
також від фізичних осіб Платіжні квитанції для передачі їх в Банк від імені Клієнта. Не передавати і не надавати у користування іншим підприємствам та їх
співробітникам Обладнання, що надане Банком.
3.4.16. Ні за яких обставин не здійснювати операції з ПК (або її реквізитами)
без дозволу її Держателя, не розголошувати інформацію, пов’язану з ПК, а у
випадках її незаконного розголошення нести відповідальність, передбачену законодавством.
3.4.17. Приймати заходи по вилученню мирним шляхом ПК у випадках, передбачених «Інструкцією по прийому до оплати карток міжнародних платіжних
систем Visa International та MasterCard Worldwide» (Додатком №5 до Договору
еквайрингу).
3.4.18. Дотримуватись порядку попередження та протидії шахрайству з ПК з
боку Держателів та сторонніх осіб, вживати заходи запобігання правопорушенням і злочинам згідно з вимогами чинного законодавства та встановлених «Інструкцією по прийому до оплати карток міжнародних платіжних систем Visa
International та MasterCard Worldwide» (Додаток №5 до Договору еквайрингу), а
також невідкладно повідомляти Банк та правоохоронні органи про всі обставини, які можна розглядати як протиправну діяльність щодо використання ПК.
3.4.19. Зберігати надане Банком Обладнання у справному стані, не пошкоджувати цілісності пломб, що встановлені на ньому, та надавати співробітникам
Банку безперешкодний доступ до перевірки технічного стану Обладнання.
3.4.20. Використовувати Обладнання згідно з наданими інструкціями Банку.
3.4.21. Надавати Банку за його вимогою будь-яку інформацію за операціями
з ПК протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання запиту від Банку.
3.4.22. При відсутності достатніх обсягів поточних перерахувань та/або недостатньої суми коштів на поточному рахунку для здійснення Банком договірного списання на підставі письмової вимоги Банку протягом 5 (п’яти) робочих
днів, наступних за днем отримання вимоги, перерахувати на вказаний у вимозі
транзитний рахунок Банку суму, яка ще не була утримана.

3.4.23. Поповнити поточний рахунок у разі відсутності поточних перерахувань
коштів на користь Клієнта до 7-го числа місяця, наступного за місяцем нарахування «Абонентської плати за один POS-термінал» за всі передані Банком POSтермінали та/або «Комісії за послуги торговельного еквайрингу» при виборі
схеми перерахування коштів Гросс.
3.4.24. Протягом 5 (п’яти) банківських днів сплатити суму ремонту Обладнання або суму вартості Обладнання/його комплектуючих, зазначену у вимозі
Банку, за вказаними у вимозі реквізитами Банку, наданої на умовах п. 3.1.11.
Правил.
3.4.25. Зберігати всі матеріали, що містять інформацію про ПК, у тому числі
Платіжні квитанції, в безпечному місці, доступному тільки уповноваженому персоналу Клієнта.
3.4.26. Не копіювати ПК чи її реквізити та не вносити повного номера ПК до
облікових книг та/або до електронних баз даних комп’ютерних програм Клієнта,
тощо.
3.4.27. Самостійно вимагати від Відповідальних співробітників письмові пояснення у разі допущення ними помилок і прорахунків при обслуговуванні ПК.
3.4.28. Самостійно контролювати перерахування коштів по карткових операціях Клієнта та, у випадку виникнення заборгованості між Сторонами, негайно
повідомляти про це Банк.
3.4.29. У випадку зникнення Обладнання (в т.ч. у результаті неправомірних
дій 3-х осіб) Клієнт терміново повідомляє Банк про таке правопорушення з подальшим наданням документального підтвердження (заява в правоохоронні органи та документ, виданий правоохоронними органами, підтверджуючий
внесення відомостей в єдиний реєстр досудових розслідувань).
3.4.30. Повернути до Банку надане Банком Обладнання у випадку припинення/розірвання Договору або його заміни/вилучення з будь-яких причин,
впродовж 5 (п’яти) банківських днів з дати припинення дії Договору або виставлення Банком вимоги про повернення Обладнання з оформленням відповідних Актів прийому-передачі Обладнання (Додаток №4 до Договору еквайрингу).
3.4.31. Стаціонарні POS-термінали встановлювати виключно у зоні обслуговування Держателів ПК на території Клієнта.
3.4.32. Не розголошувати третім особам інформацію і документацію, отримані від Банку у зв’язку з виконанням даного Договору, та приймати усі заходи
щодо запобігання такого розголошення.
3.4.33. Не розголошувати ніяку інформацію про ПК та її Держателя (реквізити, номер ПК, інформацію щодо транзакції, персональну інформацію Держателя ПК і т.і.) будь-кому окрім Банку, за винятком випадків, передбачених
законодавством України, в тому числі, коли це необхідно для завершення транзакції.
3.4.34. Не зберігати інформацію, зчитану з магнітної смуги, нанесену на ПК,
PIN після проведення транзакції.
3.4.35. Не вимагати і не використовувати інформацію про ПК або персональні
дані Держателя ПК для будь-яких інших цілей, окрім проведення операції сплати
за товари/послуги з використанням POS-терміналу Банку.
3.4.36. Не допускати до роботи з Обладнанням сторонніх осіб та осіб, які не
отримали право на роботу з Обладнанням.
3.4.37. Не проводити самостійної інтеграції POS-терміналу з будь-якими приладами без узгодження з Банком.
3.5. Клієнт зобов’язуються інформувати Банк про зміни реквізитів (виду діяльності, назви, адреси, номерів телефонів, номерів рахунків у банках) у строк
5 (п’яти) робочих днів, наступних за днем настання відповідних змін, у письмовій
формі (повідомлення електронною поштою з наступним надсиланням оригіналу
повідомлення поштою).
3.6. Сторони зобов’язуються терміново інформувати одна одну та правоохоронні органи про всі обставини, які можна розглядати як протиправну діяльність
щодо використання ПК Клієнтом.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. Клієнт несе відповідальність за збереження Платіжних квитанцій протягом 3 (трьох) років з дати проведення операції та за копії Платіжних квитанцій
до їх передачі в Банк.
4.2. Клієнт несе в повному розмірі відповідальність за збитки, що виникли
внаслідок невиконання Клієнтом своїх зобов’язань, визначених Договором.
4.3. Клієнт несе відповідальність за достовірність наданої Банку інформації.
4.4. Клієнт несе в повному розмірі відповідальність за дії своїх співробітників,
що пов’язані з порушенням положень Договору, та які призвели до завдання
збитків Банку або зашкодили його репутації.
4.5. Клієнт протягом строку дії Договору несе відповідальність за збереження
Обладнання, наданого Банком, у справному стані, придатному до роботи та в
повному обсязі відповідає за знищення, пошкодження, втрату Обладнання
та/або його комплектуючих (в т.ч. втрату товарного вигляду, за винятком амортизаційного зносу) з дати підписання Сторонами відповідного Акту прийомупередачі Обладнання (Додаток №2 до Договору еквайрингу) та зобов`язується
відшкодувати всі витрати Банку з його ремонту або заміни, що виникли з вини
Клієнта, відповідно до суми письмової вимоги, наданої згідно з п. 3.1.11. Правил.
Сума вимоги визначається згідно з Тарифами Банку та/або відповідно до актів
постачальника Обладнання, та/або організації, що здійснювала ремонт Обладнання.
4.6. Банк несе відповідальність за збитки, що виникли внаслідок невиконання
ним своїх зобов’язань, обумовлених Договором.
4.7. Банк не несе відповідальності по суперечках та претензіях, які виникають
між Клієнтом та Держателями ПК у всіх випадках, коли такі суперечки та претензії не відносяться до предмету цих Правил.
4.8. Банк не несе відповідальності за затримку перерахування коштів, якщо
така затримка виникла з вини третьої сторони (банків-кореспондентів, процесингових центрів та ін.).
4.9. Банк не несе відповідальності за непрацездатність (в тому числі і тимчасову) систем зв’язку, робота яких знаходиться поза сферою його контролю.
4.10. При призупиненні Договору Клієнт не звільняється від його зобов’язань
за Договором, а саме від обов’язку повернути Обладнання, передане Банком,
сплатити заборгованість по нарахованій та несплаченій сумі «Абонентської
плати за один POS-термінал» та/або «Комісії за послуги торговельного еквайрингу» тощо.
5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
5.1. До правовідносин за Договором Сторони вирішили застосовувати та використовувати виключно право України, у тому числі при вирішенні спорів між
Сторонами. Спори, що виникають протягом строку дії цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди щодо вирішення спору в ході переговорів та/або у будь-якому іншому випадку, спори за
цим Договором вирішуються в судах України за місцезнаходженням Банку відповідно до вимог чинного законодавства.
6. ІНШІ УМОВИ
6.1. Правила розроблені на невизначений строк, є загальнодоступними та набирають чинності з дати, вказаної при їх розміщенні в газеті «Урядовий кур’єр»
чи іншому офіційному друкованому виданні, а також на сайті Банку
www.my.ukrsibbank.com та/або на інформаційних дошках у відділеннях Банку.
6.2. Правила можуть бути скасовані або до них Банком можуть бути внесені
зміни, про що Банк повідомляє шляхом розміщення змін до Правил або Правил
в новій редакції в газеті «Урядовий кур’єр» чи іншому офіційному друкованому
виданні або на сайті www.my.ukrsibbank.com, або на інформаційних дошках у
відділеннях Банку. У повідомленні про зміни до Правил або про викладення Правил у новій редакції зазначаються Дата публікації змін до Правил та Дата початку
дії змін до Правил.
Зміни до Правил набирають чинності:
а) з Дати початку дії змін до Правил, вказаної у повідомленні, якщо такі зміни
не погіршують умови обслуговування Клієнта (зокрема, зміни до Правил не призводять до додаткових витрат Клієнта, не збільшують його відповідальності,
спрямовані на захист його прав або інтересів, підвищення безпеки здійснення
операцій або передачі інформації за Договором) та/або якщо зміни до Правил
передбачають надання нової послуги/сервісу та Клієнт бажає отримати таку послугу/сервіс, та/або якщо такі зміни зумовлені вимогами законодавства України;
б) з Дати початку дії змін до Правил, але не раніше, ніж через 14 (чотирнадцять) календарних днів з Дати публікації змін до Правил, вказаної у повідомленні, – у всіх інших випадках.
Укладаючи Договір, Клієнт погоджується з порядком зміни умов цих Правил
та/або Договору, який викладено у цьому пункті, а також підтверджує, що зміни,
внесені до Правил відповідно до цього пункту, не потребують укладення Сторонами окремої додаткової угоди та стають невід’ємною частиною Договору
після набрання ними чинності.
У разі незгоди зі змінами до Правил Клієнт зобов’язаний письмово повідомити про це Банк, для вирішення питання про розірвання Договору. Проведення
операцій згідно з Договором, після вступу в силу змін до Правил, підтверджує
згоду Клієнта зі змінами до Правил.

У випадку скасування Правил, вони продовжують регулювати відносини між
Банком та Клієнтом, з яким 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.
6.3. У разі зміни місцезнаходження та/або реквізитів Клієнт зобов'язуються
в п`ятиденний термін повідомити Банк про такі зміни в порядку п. 3.5. цих Правил.
6.4. Листування між Сторонами за цим Договором здійснюється шляхом направлення або надання (доставка кур’єром) однією Стороною відповідних повідомлень (рекомендованих листів, цінних листів з описом та повідомлень про
вручення) іншій Стороні за адресою, що визначена як адреса для листування у
Розділі 4 Договору еквайрингу (а якщо адреса була змінена протягом дії Договору – то за адресою, яка була повідомлена в письмовій формі Стороною), якщо
інше не передбачено умовами Договору. Підтвердженням факту відправлення
однією Стороною іншій повідомлення (рекомендованого листа) є поштова квитанція або інший поштовий документ, що підтверджує факт відправки або вручення повідомлення іншій Стороні, або отримання такою Стороною
повідомлення.
6.5. Договір еквайрингу складається в двох примірниках, які мають рівну
юридичну силу, по одному для кожної із Сторін. Всі Додатки та додаткові угоди
до Договору еквайрингу, Тарифи вважаються його невід`ємною частиною.
Ці Правила не підлягають додатковому підписанню та/або візуванню Сторонами, екземпляр Правил видається Клієнту, при цьому цей екземпляр не підписується Сторонами.
Підписуючи Договір еквайрингу, Клієнт підтверджує, що до його підписання
він ознайомився зі змістом цих Правил, повністю їх розуміє та погоджується з
їх умовами.
Договір набуває чинності з моменту його укладення (підписання) Сторонами
та діє 1 (один) рік.
6.6. Договір вважається пролонгованим на тих же умовах на кожний наступний календарний рік, якщо жодна зі Сторін за 30 (тридцять) календарних днів
до дати закінчення дії Договору не повідомить про своє бажання не продовжувати дію Договору на наступний рік.
6.7. Договір може бути розірвано достроково за ініціативою однієї зі Сторін
з обов’язковим письмовим повідомленням іншої Сторони про причини такого
дострокового розірвання не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до
дати розірвання Договору. У повідомленні зазначається дата закінчення дії Договору.
Банк не несе відповідальність за неотримання або несвоєчасне отримання
Клієнтом письмової кореспонденції, направленої на його адресу, що вказана у
Договорі, у випадку зміни реквізитів та/або місцезнаходження (місця проживання) Клієнта без попереднього повідомлення Банку про такі зміни, в порядку,
визначеному Договором.
6.7.1. Сторони дійшли згоди, у разі недосягнення згоди із запропонованими
Банком змінами, передбаченими в п.1.7. цих Правил, Договір вважається розірваним з дати дії таких змін.
6.8. Після закінчення дії Договору відповідальність Сторін за Договором продовжується на термін 120 (сто двадцять) днів з дати проведення Клієнтом останньої операції з ПК. У випадку виставлення до Банку від емітентів чарджбеків,
претензій за недійсними або спірними операціями і списання відповідних сум
коштів з Банку, відповідальність Сторін продовжується на термін 150 (сто п’ятдесят) днів з дня отримання останньої претензії, а задоволення Клієнтом вимог
Банку здійснюється у порядку, встановленому цими Правилами. За наявністю у
однієї із Сторін фінансових чи інших претензій до іншої Сторони, припинення
дії Договору відкладається до врегулювання спірних питань.
6.9. Надання послуг Банком за Договором може бути припинено та/або Договір може бути розірвано у наступних випадках:
– невиконання однією із Сторін договірних зобов’язань, встановлених Договором;
– недотримання Клієнтом вимог Договору;
– отримання відповідного повідомлення від Платіжної системи та/або правоохоронних органів;
– отримання Банком відмови Клієнта від обслуговування за Договором за
новими Тарифами;
– не досягнення згоди між Банком та Клієнтом щодо зміни Тарифів у порядку, передбаченому цими Правилами;
– відсутність оборотів по операціях еквайрингу, достатніх для економічної
доцільності проекту Торговельного еквайрингу;
– якщо наявність правовідносин з Клієнтом суперечить нормам законодавства та/або стандартам Групи BNP Paribas та/або іншим політикам або
стандартам, яких дотримується Банк, щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму
та фінансування розповсюдження зброї масового знищення;
– інші підстави, встановлені Договором.
6.10. Банк інформує Клієнта, про те що Банк входить до складу групи BNP
Paribas Group (Франція), а Клієнт усвідомлює та згодний з тим, що будь-яка інформація, отримана Банком стосовно Клієнта, може використовуватись всередині групи BNP Paribas Group (Франція). При цьому за будь-яке несанкціоноване
розголошення такої інформації з боку BNP Paribas Group (Франція) Банк несе
відповідальність перед Клієнтом відповідно до вимог чинного законодавства
України.
6.11. Уклавши Договір, Клієнт надає Банку свою згоду та право збирати, зберігати протягом необмеженого часу, обробляти, використовувати, поширювати
і отримувати інформацію (дані про Клієнта, його співробітників та клієнтів, відомі Банку та/або третім особам, у зв’язку з укладенням та виконанням даного
Договору, в тому числі банківську та комерційну таємницю):
– необхідну для надання Клієнту банківських послуг, виконання умов Договору та реалізації прав Сторони за Договором;
– необхідну при укладенні та/або виконанні відповідних цивільно-правових
договорів з урахуванням вимог законодавства України;
– необхідну приватним особам та організаціям, підприємствам, установам
для забезпечення виконання ними своїх функцій або надання послуг
Банку, включаючи, але не обмежуючись послугами з відповідального
зберігання документів, ведення архівів, проведення заходів щодо впорядкування існуючої заборгованості Клієнта, відповідно до укладених між такими особами (організаціями) та Банком договорів за умови, що
передбачені договорами функції та/або послуги стосуються основної діяльності Банку, яку він здійснює на підставі отриманих банківської ліцензії та письмових дозволів;
– необхідну в інших випадках у відповідності до вимог законодавства України та/або внутрішніх положень Банку та/або групи BNP Paribas Group, а
також з метою виконання вимог внутрішньодержавних та/або міжнародних, та/або групових (безпосередньо групи BNP Paribas Group) політик
комплаєнс контролю, виконання санкційних та/або інших заходів у сфері
фінансового моніторингу, в тому числі санкцій Служби контролю за іноземними активами США (OFAC), вимог Закону США «Щодо оподаткування іноземних рахунків» (FATCA) тощо.
Передача та/або поширення вищезазначеної інформації про Клієнта можлива
тільки на зазначені у цьому пункті цілі, та тільки особам, яким надано необхідні
повноваження на отримання відповідної інформації згідно з нормами українського та/або міжнародного законодавства та/або відповідних угод (при їх наявності або необхідності укладення), згідно з якими Банк та/або група BNP
Paribas Group взяли на себе зобов'язання щодо дотримання внутрішньодержавних та/або міжнародних, та/або групових (безпосередньо групи BNP Paribas
Group) політик комплаєнс контролю, виконання санкційних та/або інших заходів
у сфері фінансового моніторингу.
Клієнт надає згоду на передачу інформації про нього згідно з цим пунктом
каналами зв'язку, що використовуються Банком для передачі такої інформації
і є захищеними.
Уклавши Договір, Клієнт засвідчує, що він розуміє та погоджується з режимом використання інформації, що зазначений у цьому пункті Договору, а також
підтверджує, що він належним чином повідомлений про можливість включення
персональних даних осіб, що стали або стануть відомі Банку у ході виконання
Договору, до бази персональних даних АТ «УкрСиббанк».
Банк зобов’язується належним чином зберігати інформацію, що становить
банківську таємницю, та несе відповідальність за її збереження у порядку, встановленому законодавством України.
Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в офіційному друкованому виданні, а саме 20.05.2016 р.
Датою початку дії змін до Правил є 03.06.2016 р.
Заступник Голови Правління Начальник юридичного департаменту АТ «УкрСиббанк»

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 з сайту it.uefa.com

ФОТОФАКТ

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 21 ТРАВНЯ
Oбласть
ПЕНТАКАМПЕОНЕ. У середу іспанська «Севілья» здобула третю поспіль і п’яту в історії клубу перемогу в Лізі Європи
УЄФА, а отже, отримала путівку до групового турніру Ліги чемпіонів наступного сезону.
У фіналі другого за престижністю клубного турніру континенту, який відбувся на стадіоні «Санкт-Якоб Парк» в Базелі (Швейцарія), підопічні Уная Емері обіграли англійський «Ліверпуль» з рахунком 3:1. На гол Деніела Старріджа у першому таймі «Севілья» по перерві відповіла влучним ударом Ке-

віна Гамейро та дублем капітана андалузців Коке (64, 70). Також варто привітати з першим здобутим єврокубковим трофеєм вінгера збірної України Євгена Коноплянку, який хоч і не зіграв у фіналі, однак зробив чималий внесок у загальний успіх
іспанської команди.
Зазначимо, що й Суперкубок УЄФА цьогоріч точно буде іспанським, адже 9 серпня на стадіоні «Леркендал» у Тронгеймі
(Норвегія) «Севілья» зіграє з переможцем фіналу Ліги чемпіонів Реал — Атлетико.

Фото з сайту ritm.tv

Зробила вишивку справою свого життя

Юлія Гончарова (ліворуч) охоче презентує свою творчість
по всьому світу

Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
ВИБІР. На одній з останніх виставок автентичних
речей звернула увагу на унікальні вишиті сорочки. То
були роботи майстра народної творчості рівнянки Юлії
Гончарової.
— Так склалося, що одразу після школи я потрапила на курси вишивальниць
у міському центрі зайнятості: що уміти, гадала, — за
плечима не носити. Зустріч
із викладачем заслуженим
майстром народної творчості Орисею Рябунець стала доленосною: вона зробила вишивку справою мого життя. Ось так і вишиваю
вже 14 років поспіль. Тут, у
цих речах, моя душа, а вона — частинка душі рідного
народу. Багато хто дивується, розглядаючи мої роботи:
не вірять, що їх виготовлено вручну. Гадають, що машинна вишивка краща, проте так, як вишивають руки
майстрині, ніколи не вишиє
жодна машина, — запевняє
майстриня.

На запитання, скільки часу
Юлія витрачає на одну роботу, каже:
— Від 10 днів до півроку. Це
ж творчість, а її в часові рамки загнати важко.
До речі, за кордоном вартість такої сорочки — кілька сотень доларів. А саме звідти зазвичай надходять замовлення:
українці прагнуть показати велич і красу національного одягу в різних куточках світу. Так,
вишитий рушник рівненської
майстрині — оберіг у консульстві України в Шанхаї, є в Китаї і сорочка. Чимало робіт у Німеччині, Америці, Росії.
— Остання поїхала в Норвегію. Це була реконструкція
сарненського жіночого строю,
її замовляла землячка, яка
живе там.
— Юлія Гончарова багато
працює з музейними і приватними колекціями зразків народної творчості, використовує традиційні матеріали —
льон, домоткане полотно, бавовняні та лляні нитки, володіє різними техніками вишивки, — додає директор обласного центру народної творчості Феодосій Васечко.

Фоменко скликає козаків
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»
ПЕРША КОМАНДА. Голов
ний
тренер
національної
команди України Михайло Фоменко оголосив учора розширений список гравців, викликаних на підготовчий збір до
фінальної частини Євро-2016.
Під час прес-конференції, що
відбулася в Будинку футболу,
також ішлося про підготовку
першої команди до континентальної першості.

Нині на полях навчальнотренувальної бази «Динамо»
в Конча-Заспі розпочнеться
тренування присутніх на зборі гравців. Перші тридцять
хвилин тренування будуть
відкритими для представників мас-медіа. 22 травня до
присутніх на зборі приєднаються представники «Шахтаря» й «Зорі», які братимуть участь у фіналі Кубка України. А вже в неділю,
о 12-й годині, на Михайлівській площі у Києві, відбу-

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

деться церемонія офіційних
проводів «синьо-жовтих» на
фінальний турнір Євро-2016.
Одразу з площі автобус зі
збірниками вирушить до аеропорту «Бориспіль», звідки
літак збірної України візьме
курс на Італію, де відбудеться перший підготовчий збір
національної команди.
Цього дня у вболівальників
буде змога пригадати шлях
нашої збірної до фінальної
частини першості континенту, привітати та надихнути

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

футболістів, які захищатимуть честь України на футбольних полях Франції, отримати м’ячі з автографами
гравців «синьо-жовтих», та
разом із гуртом «Тінь сонця»
виконати пісню «Їхали козаки», яка буде музичною візитівкою нашої команди на
Євро-2016.
Згідно з правилами УЄФА,
кінцева заявка має бути подана не пізніше ніж 30 травня. До неї увійдуть 23 футболісти.
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Допінг
може перешкодити
виступу в Ріо
Оксана ГОЛОВКО,
«Урядовий кур’єр»
ЧИСТИЙ СПОРТ. Ймовірність того, що Росію можуть не
допустити до участі в Олімпійських іграх 2016 року в Ріо-деЖанейро, існує. Про це заявив президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах в інтерв’ю виданню Frankfurter
Allgemeine Zeitung.
За його словами, такий розвиток подій стане можливим, якщо звинувачення в існуванні допінгової програми підтвердяться. «Якщо будуть свідоцтва про існування організованої і широкомасштабної допінгової системи, яка зачіпає й інші види спорту, то міжнародні об’єднання та МОК повинні будуть ухвалити складне рішення між колективною відповідальністю й індивідуальною справедливістю», — сказав Томас Бах журналістам.
Напередодні газета The New York Times з посиланням на джерела повідомила, що Міністерство юстиції США почало розслідування про вживання допінгу російськими спортсменами. Перевіряти на причетність до допінгу мають не тільки спортсменів і
тренерів, а й представників влади Російської Федерації.
В інтерв’ю екс-керівника московської антидопінгової лабораторії Григорія Родченкова авторитетному американському виданню йдеться про те, що під час Олімпіади в Сочі десятки російських спортсменів, зокрема й золоті медалісти, вживали допінг.
Трохи раніше колишній працівник Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) Віталій Степанов розповів в інтерв’ю
американському каналу CBS, що допінг-контролем у Сочі відала ФСБ.
Хоча російський міністр спорту Віталій Мутко вже попросив
вибачення через допінг-скандал, в результаті якого російських
легкоатлетів можуть не допустити до участі в Олімпійських
іграх в Ріо-де-Жанейро, а інші посадовці заявляють про можливі судові позови до видань, цього, схоже, не достатньо. У коментарі Sunday Times, який супроводжує статтю-вибачення російського міністра, зокрема зазначається, що пан Мутко покладає провину виключно на окремих спортсменів і тренерів і відмовляється визнати, що до одного з наймасштабніших допінгскандалів в історії спорту була причетна російська влада.
Утім, МОК, як і Москва, сльозам не вірить. Тож слово за Все
світньою антидопінговою агенцією. У Міністерстві спорту Росії
заявили, що готові сприяти розслідуванню ВАДА.
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