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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 30 березня 2017 року
USD 2704.0107   EUR 2906.2707      RUB 4.7419     /    AU 338298.78      AG 4902.37      PT 260666.63     PD 212805.64

за 100 доларів США за 100 євро за 10  рублів за 10 тройських унцій
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Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Положення про покладення
спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 
природного газу для забезпечення загальносуспільних 
інтересів у процесі функціонування ринку 
природного газу»

ЦИФРА ДНЯ

У Мін’юсті гадають, 
як перезавантажити НАЗК

КОНКУРС НЕ ЗА ГОРАМИ? За дорученням Прем’єр-міністра,
яке було дано під час урядового засідання у середу, Міністерство
юстиції готує законопроект про діяльність Національного агент-
ства з питань запобігання корупції, що дасть змогу переобирати
керівників цього органу, інформує прес-служба відомства.

Пропозиції законодавчих змін представлять найближчим ча-
сом і обговорять із громадянським суспільством, зазначають у
Мін’юсті. Як зауважив учора міністр юстиції Павло Петренко,
пропонують створити одноосібний керівний орган у Національ-
ному агентстві з питань запобігання корупції. «Приберемо ко-
легіальність тому, що в нас нині фактично колегіальна
безвідповідальність. Пропонуємо, щоб це був одноосібно керо-
ваний орган, тобто щоб був керівник, з якого можна спитати»,
—  заявив П. Петренко журналістам.  Крім того, Міністерство
юстиції пропонує ввести інститут щорічного зовнішнього аудиту
діяльності НАЗК. У законопроекті слід прописати дуже стислі
терміни перезавантаження агентства, щоб відомство запрацю-
вало в нормальному режимі до початку третьої хвилі електрон-
ного декларування.

ЦИТАТА ДНЯ

Г’Ю МІНГАРЕЛЛІ: «Кілька людей
перетворюють вашу
фантастичну країну

на банкомат. Тому ми
присвячуємо багато

часу, енергії та
ресурсів, ділячись

досвідом подолання
корупції». 

Посол ЄС про допомогу Україні в становленні
демократичних інститутів
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4
ДЕРЖАВНИЙ ІНТЕРЕС

Уряд дав старт реформуванню
однієї з ключових галузей
вітчизняної промисловості, 
що передбачає стимулювання
машинобудівників та аграріїв

Державний зернотрейдер
виходить з піке

АКТУАЛЬНО. За спробами заблокувати позитивні процеси 
в ДПЗКУ приховані деструктивно-меркантильні  інтереси 
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1 346 000 
жінок отримують в Україні допомогу 

при народженні дитини

Словацький ренесанс 
НАЦІОНАЛЬНА ГРОМАДА. Як живеться одному з корінних народів Закарпаття

Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»

Кожен, хто бував в Ужгороді, до-
бре знає, що саме тут розташо-

вано  перехід кордону до
Словаччини, європейської держави
з 5-мільйонним населенням. Не
дивно, що й в українській Закар-

патській області живе їхня числен-
на етнічна група. До речі, як і в 
інших сусідніх європейських дер-
жавах — у Сербії, Хорватії, Руму-
нії, Угорщині. До більшості з цих
країн словаки прийшли на запро-
шення їхніх урядів як переселенці,
займаючи там вільні землі.  У між-
воєнний період кількість словаків

на Закарпатті, яке тоді входило до
складу Чехословаччини, сягала 38
тисяч. Проте одразу після Другої
світової їм довелося пережити
складні часи: згідно з підписаною
радянсько-чехословацькою угодою
і закриттям кордонів переважна
частина жителів краю цієї націо-
нальності змушена була переїхати

на рідномовну батьківщину — Сло-
ваччину. Натомість із країни-сусід-
ки до України переїхали тисячі
русинів-українців. 

Україна ж є однією з небагатьох
країн, де словаки вкоренилися і
живуть з найдавніших часів і вва-
жаються таким самим корінним на-
родом, як і українці. Їхня мова і

культура  мають усі необхідні умо-
ви для розвитку, гарантовані дер-
жавою. Порівняно недавно, в часи
СРСР, про існування цього етносу
майже не згадувалося: в тіні «стар-
шого брата» перебували й
українці, й представники ін-
ших народів на території Ук-
раїни. 7
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрювана Ледовська Олена Михайлівна, 04.09.1986 року наро-
дження, що зареєстрована за адресою: Донецька область, м. Донецьк, 
Київський район, вул. Треньова, б. 5-Б, кв. 33 на підставі ст. ст. 133, 
135, 290, 297-5 КПК України, вам необхідно з’явитися 03.04.2017 р. у 
період часу з 09.00 до 18.00 години до кабінету № 511 слідчого управ-
ління прокуратури Донецької області до слідчого в особливо важли-
вих справах Шпорта С. А., за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, 
вул. Університетська, 6, для допиту, вручення письмового повідомлен-
ня про підозру та проведення інших слідчих дій у кримінальному про-
вадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за  
№ 42016050000000860 від 23.08.2016 за ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85104,  
м. Костянтинівка, Донецької обл., пр. Ломоносова, 157) розглядає ци-
вільну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю 
Комерційний банк «Правекс-Банк» до Редькіна Олександра Леонідо-
вича, Редькіної Анни Вікторівни про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором. Відповідачі у справі Редькін Олександр Леонідович, 
27.03.1978 р.н., Редькіна Анна Вікторівна, 13.02.1979 р.н., останнє відо-
ме місце проживання: Донецька область, м. Макіївка, вул. 301-ї Доне-
цької Дивізії, 7, кв. 20, викликаються до суду на 05 квітня 2017 року о 9 
годині 00 хвилин, каб. № 14, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та 
докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про 
причини неявки, інакше справа буде розглянута за їх відсутності.

Суддя О. В. Бєлостоцька

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004,  
м. Добропілля, Донецької області, вул. Банкова, 39а) розглядає цивіль-
ну справу № 227/658/17 за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Махніборо-
ди Івана Івановича про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач Махніборода Іван Іванович, 16 травня 1963 року наро-
дження, уродженець села Никонорівка, Добропільського р-ну, Доне-
цької області, викликається на 04 квітня 2017 року об 11.00 годині до 
Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 3, для участі у роз-
гляді справи.

Відповідачу пропонується подати письмові пояснення по суті позову 
та за наявністю заперечення проти позову та докази. У випадку непри-
буття він повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа 
буде розглянута у його відсутність.

Суддя Кошля А. О.

Державне підприємство «Український фармацевтичний інститут якості»  
(ЄДРПОУ: 36225306) повідомляє, що відповідно до наказу ДП «УФІЯ» від 15.03.2017 
№ 2 з 15.03.2017 розпочато припинення (ліквідацію) відокремлених підрозділів (фі-
лій): «Державний навчальний центр з Належної Виробничої/Дистриб’ютерської Прак-
тики» (ЄДРПОУ ВП 36817516), «Медичний центр з оцінки відповідності» (ЄДРПОУ ВП 
39417930) та Донецької філії (ЄДРПОУ ВП 36374423)з поступовим переданням на ви-
конання усіх функцій підприємству відповідно до нової редакції Статуту ДП «УФІЯ» від 
02 березня 2017 року, яка триватиме орієнтовно до 01 червня 2017 року.

Стосовно подання кредиторських вимог до 01.05.2017 просимо звертатися за теле-
фонами +380442963701, +380445594143, e-mail: office@gmpcenter.org.ua чи засоба-
ми поштового зв’язку за адресою: проспект Соборності, 7-А, офіс 404, м. Київ, 02160.

Актуальну інформацію Ви завжди зможете знайти на сайті:http://gmpcenter.org.ua.

Старобільський районний суд Луганської області викликає у судові 
засідання з розгляду цивільних справ як відповідачів за позовом ПАТ 
КБ «ПРАВЕКС-БАНК» про стягнення боргу за кредитним договором, як 
відповідачів:

— Андрюшин Володимир Вікторович, який мешкає за адресою: 94613, 
Луганська область, м. Антрацит, вул. Петровського, буд. 118, кв. 17;

— Андрюшина Лариса Валентинівна, яка мешкає за адресою: 94613, 
Луганська область, м. Антрацит, вул. Петровського, буд. 118, кв. 17.

Розгляд справ відбудеться 04 квітня 2017 року о 08 годині 40 хв. в 
приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. 
Миру, 38.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу 
без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. Ю. Колядов

Глибоцький районний суд Чернівецької області викликає Постев-
ка (Фортуна) Марію Іванівну, як відповідачку по цивільній справі  
№ 715/2417/16-ц, провадження № 2/715/68/17, за позовною заявою 
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Постевка (Фортуна) Марії Іванівни, про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання 04.04.2017 року о 10 год. 00 
хв. в залі Глибоцького районного суду Чернівецької області.

Останнє відоме місце проживання Постевка (Фортуна) Марії Іванів-
ни за адресою: с. Станівці, вул. Буковинська, 14, Глибоцького району, 
Чернівецької області.

У разі неявки відповідачки справа буде розглядатися за наявними 
матеріалами в заочному порядку.

Суддя Цуркан В. В.

Куликівський районний суд Чернігівської області викликає як відпо-
відача Ніорадзе Давида Отаровича, 22.02.1963 року народження (остан-
нє відоме місце реєстрації: 16333, Чернігівська область, Куликівський 
район, село Смолянка, вулиця Гончара, будинок 201) для участі у спра-
ві, провадження № 2/737/111/17 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до 
Ніорадзе Давида Отаровича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 05 квітня 2017 року о 09 годині 00 хви-
лин в приміщенні суду за адресою: 16300, Чернігівська область, Ку-
ликівський район, смт Куликівка, вул. Шевченка, 3, каб. № 5, суддя  
Іванець С.В.

Попереджаємо, що в разі неявки в судове засідання без поважних 
причин або неповідомлення про причини неявки справу буде розгляну-
то без вашої участі заочно за  наявними у справі доказами.

В провадженні Сватівського районного суду Луганської облас-
ті судді Река А. С. знаходиться спеціальне кримінальне провадження  
№ 426/15327/16-к стосовно Шаблієнко Ірини Володимирівни, 
20.12.1967 року народження, обвинуваченої у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачена Шаблієнко І. В. заре-
єстрована за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Урицько-
го, 74/15.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський районний 
суд Луганської області викликає Шаблієнко Ірину Володимирівну в під-
готовче судове засідання, яке відбудеться 4 квітня 2017 року об 11.30 
год. у залі Сватівського районного суду Луганської області за адресою: 
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючої судді 
Реки А. С., суддів Половинки В. О., Осіпенко Л. М.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОЇ 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрювана Гільванова Нурія Загирівна, 28.03.1982 року народження, 
яка зареєстрована за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, вул. Заріч-
на, б. 252, кв. 29, на підставі ст.ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК України, вам не-
обхідно з’явитися 03.04.2017 р. у період часу з 09.00 до 18.00 години до ка-
бінету № 511 слідчого управління прокуратури Донецької області до слід-
чого в особливо важливих справах Шпорта С. А. за адресою: Донецька об-
ласть, м. Маріуполь, вул. Університетська, 6, для допиту, вручення письмово-
го повідомлення про підозру та проведення інших слідчих дій у кримінально-
му провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за  
№ 42016050000000857 від 23.08.2016 за ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Одночасно повідомляю про завершення спеціального досудового розслі-
дування у вищевказаному кримінальному провадженні.

Чернівецький районний суд (вул. Незалежності, 20, с. Мазурівка, Чернівецького ра-
йону, Вінницької області) викликає як відповідачку Титус Вікторію Вікторівну у цивіль-
ній справі № 150/120/17 (головуючий суддя Кушнір Б. Б.) за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Титус Вікторії Вікторівни про стягнення заборгованості.

Судовий розгляд справи призначено на 10 годину 00 хвилин 05 квітня 2017 року за 
вищевказаною адресою. В разі неявки до суду справу може бути розглянуто у її відсут-
ність на підставі наявних у справі доказів.

Баріз Владислав Дмитрович, останнє відоме місце реєстрації якого м.Докучаєвськ Донецької об-
ласті, вул. Ватутіна, буд. 7/75, кв. 46, викликається в судове засідання до Пологівського районного 
суду Запорізької області як відповідач у цивільній справі № 324/348/17-ц за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» до Баріз Владислава Дмитровича про стягнення заборгованості, яке відбудеться 05 квіт-
ня 2017 року о 08 год. 30 хв. (резервна дата 12 квітня 2017 року о 08 год.00 хв.) у приміщенні По-
логівського районного суду за адресою: м. Пологи Запорізької області, вул. Єдності, 28. У випад-
ку неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності за наявними доказами з винесен-
ням заочного рішення. 

Суддя Кацаренко І. О.

Відповідач Котов Владислав Сергійо-
вич викликається у Вінницький міський 
суд Вінницької області (м. Вінниця, вул. 
Грушевського, 17, зал №18) на судовий 
розгляд 04.04.2017 р. о 10 год. у спра-
ві за позовом Котової О. В. про стягнен-
ня аліментів.

Суддя О. П. Король

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає ци-
вільну справу за позовом ПАТ «ВАБ» до Хохотва Юрія Івановича про звернення стягнення на пред-
мет іпотеки в рахунок погашення заборгованості за кредитним договором. Відповідач по справі Хо-
хотва Юрій Іванович (зареєстрований за адресою: м. Донецьк, вул. Заводська, 92), викликається на 
04 квітня 2017 року о 13.00 год. до суду, каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбут-
тя, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у йо-
го відсутності.

Суддя О. Г. Геря

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

Обвинувачений Золотарьов Микола Євгенович, 25.04.1990 р.н., зареєстрований: Одеська обл., 
м. Болград, вул. 25 Серпня, 226, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається в 
судове засідання, що відбудеться 06.04.2017 о 15 год. 00 хв.,  в залі судових засідань № 229 При-
морського районного суду м. Одеси, за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судово-
му засіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно  зі ст. 138 КПК України. Наслідки не-
прибуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України. Суддя Іванов В. В., т. 0487847129.

Деснянський районний суд м. Києва (м. Ки-
їв, пр. Маяковського, 5-в, каб. 11) повторно ви-
кликає Сохатюка Павла Юрійовича в судове за-
сідання на 10.05.2017 року об 11 год. 00 хв., 
для участі у розгляді цивільної справи за позо-
вом Чернищук Є.В. до Сохатюка П. Ю. про стяг-
нення заборгованості. У разі неявки справу бу-
де розглянуто без вашої участі.

Суддя О. М. Панченко

Ліквідатор ТОВ «ВБК «Аквілон» (код за ЄДРПОУ 

35596331) Венська О. О. повідомляє, що проводить-

ся погашення невиплаченої заробітної плати колиш-

нім працівникам підприємства. В разі, якщо ви не 

отримали заробітну плату, звертайтесь до Гаврилен-

ка Віталія Юрійовича, адреса для листування: м. Дні-

про, а/с 128, тел.: (056) 794-62-42.

Краснолиманським міським судом Донецької облас-
ті (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розгляда-
ється цивільна справа № 236/563/17 за позовом Публіч-
ною акціонерного товариства комерційного банку «При-
ватБанк» до Щербак Наталії Сергіївни при стягнення за-
боргованості за кредитним договором в розмірі 39286,20 
гривень.

Відповідачка Щербак Наталія Сергіївна викликається 
до каб. № 20 суду на 03 квітня 2017 року об 11 годині 30 
хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У разі неявки відповідачки, спра-
ва буде розглянута у її відсутності за наявними доказами.

Суддя Біланова Н. В.

Краснолиманським міським судом Донецької облас-
ті (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядаєть-
ся цивільна справа № 236/567/17 за позовом Публічно-
го акціонерного товариства комерційного банку «При-
ватБанк» до Зубенка Валерія Володимировича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором в розмірі 
57304,61 гривень.

Відповідач Зубенко Валерій Володимирович виклика-
ється до каб. № 20 суду на 03 квітня 2017 року об 11 годи-
ні 00 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У разі неявки відповідача справа бу-
де розглянута у його відсутності за наявними доказами.

Суддя Біланова Н. В.

Івашко Людмила Павлівна викликається в судо-

ве засідання до Пологівського районного суду За-

порізької області як відповідачка по цивільній справі  

№ 324/2220/16-ц за позовом Івашка Олександра Єв-

генійовича до Івашко Людмили Павлівни про розі-

рвання шлюбу, яке відбудеться 03.04.2017 року о 08 

год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою: вул. Єднос-

ті, 28, м. Пологи, Запорізької області. 

Суддя Іванченко М. В.

В провадженні Бориспільського міськрайонного суду перебуває цивіль-
на справа №359/8333/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства 
«Універсал Банк» до Шеліхова Віталія Олександровича про звернення стяг-
нення на предмет іпотеки шляхом набуття права власності.

У зв’язку з цим, суд викликає відповідача Шеліхова Віталія Олександрови-
ча в судове засідання.

Розгляд вищезазначеної справи відбудеться о 12 годині 00 хвилин 4 квітня 
2017 року за адресою: м. Бориспіль, вул. Героїв Небесної Сотні, 10, каб. №7.

Суддя Борець Є. О.

Малинський районний суд Житомирської області викликає в судове 
засідання Колоша Олега Леонідовича як відповідача по цивільній спра-
ві за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк 
«ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором у 
розмірі 14 057,13 грн, яке відбудеться об 11.30 год. 4 квітня 2017 року в 
приміщенні суду за адресою: м. Малин, площа Соборна, 6. В разі неявки 
відповідача справа буде розглянута по суті у його відсутність.

Суддя С. Д. Міхненко

Вишгородський районний суд Київської області повідомляє, що по 
цивільній справі №363/4440/16-ц 28 грудня 2016 року було винесено 
заочне рішення згідно з яким шлюб між Пімоновим Романом Микола-
йовичем та Пімоновою (прізвище до шлюбу — Соляник) Юлією Федо-
рівною, зареєстрований 18.12.2010 року Ленінським відділом держав-
ної реєстрації актів цивільного стану Луганського міського управління 
юстиції, актовий запис № 593, розірвано.

Суддя І. Ю. Котлярова

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 10 березня 2017 р. № 161-р 
Київ

Про подання на ратифікацію Верховною 
Радою України Протоколу між Кабінетом 

Міністрів України та Швейцарською 
Федеральною Радою про внесення змін  

та доповнень до Угоди між Кабінетом 
Міністрів України та Швейцарською 

Федеральною Радою про міжнародні 
автомобільні перевезення пасажирів  

і вантажів від 30 жовтня 2000 р.  
та Протоколу до Угоди

Подати на ратифікацію Верховною Радою України Протокол між Кабінетом 
Міністрів України та Швейцарською Федеральною Радою про внесення змін та 
доповнень до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Швейцарською Феде-

ральною Радою про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і вантажів 
від 30 жовтня 2000 р. та Протоколу до Угоди.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 10 березня 2017 р. № 170-р 
Київ

Про підписання Додаткової угоди № 3  
до Угоди про виконання завдання  

у сфері розвитку між Урядом України  
та Урядом Сполучених Штатів Америки  

для сприяння більш прозорим та підзвітним 
процесам врядування за широкої участі 
громадян, вчиненої 17 вересня 2014 р.  

у м. Києві
Схвалити проект Додаткової угоди № 3 до Угоди про виконання завдання у 

сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для 

сприяння більш прозорим та підзвітним процесам врядування за широкої учас-
ті громадян, вчиненої 17 вересня 2014 р. у м. Києві.

Уповноважити Першого віце-прем’єр-міністра України — Міністра економіч-
ного розвитку і торгівлі Кубіва Степана Івановича підписати зазначену Угоду.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 22 березня 2017 р. № 191-р 
Київ

Про подання на ратифікацію  
Верховною Радою України Угоди  

між Урядом України  
та Урядом Республіки Хорватія  
про економічне співробітництво 

Подати повторно на ратифікацію Верховною Радою України Угоду між Уря-
дом України та Урядом Республіки Хорватія про економічне співробітництво, 
вчинену 27 березня 2013 р. у м. Києві.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕЛЬФ-ПАРТНЕР» 

(код 32680727; місцезнаходження: 62485, Харківська 

обл., Харківський район, село Мала Рогань, вулиця 

Шосейна, будинок 1) ліквідується за рішенням Влас-

ника. Ліквідатор: Єрьоміна Ольга Юріївна (РНОКПП 

2924711882, зареєстрована за адресою: 61153, місто 

Харків, вулиця Гвардійців-Широнінців, будинок 13, 

квартира 40). Претензії кредиторів приймаються до 

27.05.2017 року на адресу Підприємства.

Харківський районний суд Харківської області ви-
кликає Гомерсалл Мартіна як відповідача на судо-
ве засідання по справі за позовом Гомерсалл Віо-
летти Володимирівни до Гомерсалл Мартіна про ро-
зірвання шлюбу, яке відбудеться 10.04.2017 року о 
8.30 у приміщенні Харківського районного суду Хар-
ківської області, каб. 16 (смт Покотилівка, вул. Ско-
вороди, 18). 

Явка є обов’язковою. За неявки відповідача спра-
ву буде розглянуто за його відсутності. 

Суддя  Я. А. Шинкарчук

Київський районний суд м. Харкова викликає Кулика 
Максима Валерійовича, який зареєстрований за адресою:  
м. Харків, вул. Героїв Праці, 4, кв. 194, як відповідача по спра-
ві за позовом Гахова Павла В’ячеславовича до Кулик Зінаїди 
Володимирівни, Кулика Максима Валерійовича, третя осо-
ба: приватний нотаріус Харківського міського нотаріально-
го округу Погрібна Т.П., про визнання договору купівлі-про-
дажу земельної ділянки недійсним та скасування державної 
реєстрації, на судове засідання, призначене на 06.04.2017 р. 
о 09.30 за адресою: м. Харків, вул. Валентинівська, 7-Б, каб. 
37. У разі неявки особи, яка викликається, справу буде роз-
глянуто за її відсутності на підставі наявних доказів. Якщо яв-
ка неможлива з поважних причин, особа, яка викликається, 
зобов’язана повідомити про це суд завчасно.

Суддя С. А. Колесник

Нікопольський міськрайонний суд повідомляє, 
03 квітня 2017 року о 14.00 год. в приміщенні  су-
ду в м. Нікополі по вул. Шевченка, 201 під голову-
ванням судді Кобеляцької-Шаховал І. О. слухаєть-
ся цивільна справа № 182/6069/16-ц,  проваджен-
ня № 2/0182/759/2017, за позовною заявою Чорно-
го Максима Миколайовича до Лейкіної Лариси Олек-
сандрівни, Дем’яненка Юрія Миколайовича про ви-
знання осіб такими, що втратили право користуван-
ня житловим приміщенням.

Відповідачам Лейкіній Ларисі Олександрівні, 
Дем’яненку Юрію Миколайовичу необхідно з’явитись 
в судове засідання на вказаний час.

Оголошується пошук потенційних інвесторів (санаторів) для 
розгляду пропозиції щодо можливої участі на взаємовигідних 
умовах у відновленні платоспроможності ПАТ «ЕНЕРГЕТИЧНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 30223172, адреса: м. Київ, Львівська 
площа, буд. 8-Б), відносно якого Господарським судом м. Киє-
ва 19.03.15 р. порушено провадження у справі про банкрутство 
та здійснюється процедура розпорядження майном. Загаль-
на сума заборгованості ПАТ «ЕНЕРГЕТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ» перед 
кредиторами відповідно до реєстру вимог кредиторів складає 
3 666 778,99 грн, підприємство спеціалізується на досліджен-
ні кон’юнктури ринку та виявленні громадської думки, та має у 
власності цінні папери. Контакти для отримання більш деталь-
ної інформації щодо стану Боржника, його активів, умов інвес-
тування та надання пропозицій щодо конкретних умов участі ін-
весторів (санаторів) у відновленні платоспроможності боржни-
ка: моб.: 067-502-33-93, 04053, м. Київ, вул. Гоголівська, 48, оф. 
12. Пропозиції щодо можливої участі на взаємовигідних умовах 
у відновленні платоспроможності ПАТ «ЕНЕРГЕТИЧНІ ТЕХНОЛО-
ГІЇ» приймаються до 14.04.2017 р.

Ладижинський міський суд Вінницької області викли-
кає громадянина Білоуса Михайла Олександровича для 
участі у судовому розгляді, як відповідача у цивільній 
справі за позовом ПАТ «Альфа-Банк» про стягнення за-
боргованості.

Справа буде розглядатися суддею І. О. Патраман-
ським у приміщенні Ладижинського міського суду Він-
ницької області за адресою: м. Ладижин, Вінницька 
область, вул. Енергетиків, 13, тел. ((04343) 6-03-66), 
11.04.2017 року о 13 год. 00 хв.

У разі неявки відповідача в судове засідання, справа 
буде розглядатися за його відсутності за наявними в ній 
доказами з постановленням заочного рішення.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, 
м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу 
за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Кожуховського Євге-
на Володимировича, третя особа: Відділ державної ви-
конавчої служби Пролетарського районного управління 
юстиції у м. Донецьку, про захист права власності. Від-
повідач по справі Кожуховський Євген Володимирович 
(зареєстрований за адресою: 83085, м. Донецьк, вул. 
Єнісейська, 21/2), викликається на 7 квітня 2017 року о 
10.00 год. до суду, каб. № 9, для участі у розгляді спра-
ви по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відпові-
дач повинен повідомити суд про причини неявки, інак-
ше справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя М. М. Скиба

Придніпровський районний суд м. Чер-
каси викликає в судове засідання по спра-
ві за позовною заявою Жура Лариси Іва-
нівни до Жура Сергія Володимирови-
ча про розірвання шлюбу, як відповідача 
Журу Сергія Володимировича, 25.04.1969 
р.н, яке відбудеться 18.04.2017 р. о 08 
год. 45 хв. в приміщенні Придніпровсько-
го районного суду м. Черкаси, вул. Гого-
ля, 316, каб. 319.

Явка обов’язкова, в разі неявки спра-
ва буде розглянута без участі відповідача.

Суддя В. В. Шипович

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідачку в судове засідання Подо-
пригору Наталію Олексіївну в справі № 433/120/17-
2/433/171/17 за позовом Подопригори Ігоря Микола-
йовича до Подопригори Наталії Олексіївни про розі-
рвання шлюбу.

Засідання відбудеться 5 квітня 2017 року о 09 го-
дині 00 хвилин 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 Певна О. С.

Пропонуємо спадкоємцям: Коровкіну Олексію 

Олександровичу, Коровкіній Олені Олександрівні 

з’явитись в Дванадцяту київську державну нотарі-

альну контору до 25 квітня 2017 року, що знаходить-

ся за адресою: місто Київ, вулиця Гната Юри, 9, для 

оформлення спадщини по спадковій справі помер-

лого Коровкіна Олександра Васильовича, 1957 р.н., 

який помер 17 квітня 2016 року.

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідачку Моісеєву Інну Євгенівну, для 
участі в цивільній справі за позовом ПАТ «Альфа-
Банк» про стягнення заборгованості, яке відбудеть-
ся 5 квітня 2017 року о 16.20 годині в приміщенні су-
ду за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, 
вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сто-
рін, вони вважаються повідомленими про час та міс-
це слухання справи.

У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої 
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. А. Карягіна

Шевченківський районний суд м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А (каб. 310) ви-
кликає на 12.06.2017 року о 09 год. 00 хв. Задорож-
нього Андрія Анатолійовича як відповідача по спра-
ві за позовом Григорчука Владислава Борисовича до 
Задорожнього Андрія Анатолійовича про відшкоду-
вання збитків.

Відповідач викликається в судове засідання, у ра-
зі його неявки справа розглядатиметься в його від-
сутність.

Суддя О. А. Савицький

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Анікіна Володимира Васильо-
вича, для участі в цивільній справі за позовом ПАТ 
«Альфа-Банк» про стягнення заборгованості, яке 
відбудеться 5 квітня 2017 року о 16.00 годині в при-
міщенні суду за адресою: Луганська область, смт Бі-
ловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сто-
рін, вони вважаються повідомленими про час та міс-
це слухання справи.

У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої 
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. А. Карягіна

Новопсковський районний суд Луганської області 
01.09.2015 року ухвалив заочне рішення по цивільній 
справі ЄУ № 430/1429/14-ц за позовною заявою Во-
лошиної Наталії Андріївни до Волошина В’ячеслава 
Євгеновича про розірвання шлюбу.

Відповідачу роз’яснюються вимоги ст. 228 ЦПК 
України: заочне рішення може бути переглянуте су-
дом, що його ухвалив, за письмовою заявою відпо-
відача. Заява про перегляд заочного рішення може 
бути подана протягом десяти днів з дня отримання 
його копії.

Суддя О. С. Стеценко

Сватівський районний суд Луганської області викли-
кає Ларенцева Сергія Миколайовича, Ларенцеву Анже-
ліку Віталіївну, Ларенцева Дениса Сергійовича, Льовіна 
Ігоря Володимировича, як відповідачів у цивільній спра-
ві № 426/577/17 за позовом Кредитної спілки «Імпері-
ал ЛТД» до Ларенцева Сергія Миколайовича, Ларенце-
вої Анжеліки Віталіївни, Ларенцева Дениса Сергійови-
ча, Льовіна Ігоря Володимировича про стягнення боргу 
в судове засідання, яке відбудеться 5 квітня 2017 року о 
09.30 год. у приміщенні суду за адресою: Луганська обл., 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд прове-
де розгляд справи без участі відповідачів.

Суддя С. М. Скрипник

Козелецький районний суд Чернігівської області викли-
кає як відповідача Прохоренка Олександра Миколайовича, 
04.01.1971 року народження, який зареєстрований за адре-
сою: вул. Франка буд. 42, кв. 4, смт Десна, Козелецького ра-
йону, Чернігівської області, в судове засідання на 11 год. 00 
хв. 06 квітня 2017 року за адресою: Чернігівська область, смт 
Козелець, вул. Свято-Преображенська, 7 по цивільній спра-
ві за позовом Прохоренко Тамари Дмитрівни до Прохорен-
ка Олександра Миколайовича, третя особа, яка не заявляє 
самостійних вимог щодо предмета спору: Остерська квар-
тирно-експлуатаційна частина Будинкоуправління № 1 про 
визнання особи такою, що втратила право на користуван-
ня житловим приміщенням. У разі неявки в судове засідання 
цивільна справа буде розглянута за вашої відсутності.

Суддя Анохін А. М.

До відома Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Клінінг Україна»  

Селидівська міська рада повідомляє.
14.02.2017 року між Селидівською міською радою 

та ТОВ «Клінінг Україна» як переможцем конкурсу бу-
ло укладено договір на прибирання територій міста Се-
лидове.

Згідно п. 5.2 в разі наявності порушень умов даного 
Договору до Акта здачі-прийняття послуг складається та 
приєднується Акт про порушення умов Договору, який є 
підставою для перерахунку суми вартості, що надані Ви-
конавцем.

На вашу адресу: 02225, м. Київ, Деснянський р-н, вул. 
Маяковського, будинок 15В, квартира 58 направляли-
ся акти порушень при виконанні робіт та рекомендова-
ні листи з вимогою усунення порушень та забезпечен-
ня прибуття уповноваженого представника до Селидів-
ської міської ради.

На жоден з направлених листів вами не надано від-
повіді.

Відповідно до п. 6.2.1. достроково розірвати цей дого-
вір у разі невиконання зобов’язань а саме, наявності двох 
актів про порушення умов договору Виконавцем, повідо-
мивши про це його у строк п’ять робочих днів.

На підставі цього, повідомляємо, що договір № 102 
від 14.02.2017 року Про закупівлю робіт за державні ко-
шти буде розірваний протягом п’ять робочих днів після 
опублікування оголошення про його розірвання в газеті 
«Урядовий кур’єр».

Старобільський районний суд Луганської облас-
ті викликає у судові засідання з розгляду цивільних 
справ як відповідачів:

за позовом ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» про стягнен-
ня боргу за кредитним договором, як відповідачів:

Костюков Микола Васильович, який мешкає за 
адресою: 94626, Луганська область, Антрацитівський 
р-н, смт Боково-Платове, вул. Молодіжна, буд. 10;

Костюкова Катерина Іванівна, яка мешкає за адре-
сою: 94626, Луганська область, Антрацитівський р-н, 
смт Боково-Платове, вул. Молодіжна, буд. 10;

Костюков Артем Миколайович, який мешкає за 
адресою: 94626, Луганська область, Антрацитівський 
р-н, смт Боково-Платове, вул. Молодіжна, буд. 10.

Розгляд справ відбудеться 04 квітня 2017 року о 08 
годині 50 хв. в приміщенні суду за адресою: Луганська 
область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд роз-
глядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 
ЦПК України.

Суддя В. Ю. Колядов

Сватівський районний суд Луганської області викли-
кає Ільіна Олександра Станіславовича, Ільіну Оксану Іва-
нівну, Авакяна Арсена Юраєвича, Авакяна Агарона Юраі, 
як відповідачів у цивільній справі № 426/586/17 за по-
зовом Кредитної спілки «Імперіал ЛТД» до Ільіна Олек-
сандра Станіславовича, Ільіної Оксани Іванівни, Авакяна 
Арсена Юраєвича, Авакяна Агарона Юраі про стягнення 
боргу в судове засідання, яке відбудеться 5 квітня 2017 
року о 09.00 год. у приміщенні суду за адресою: Луган-
ська обл., м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд прове-
де розгляд справи без участі відповідачів.

Суддя С. М. Скрипник

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Яроша Олек-
сандра Володимировича, як відповідача в судове за-
сідання по цивільній справі № 426/16718/16-ц за по-
зовом ПАТ КБ «Правекс Банк» до Яроша Олександра 
Володимировича про стягнення заборгованості, що 
відбудеться 4 квітня 2017 року о 09.00 год.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд 
розглядатиме справу без вашої участі на підставі  
ст. 169 ЦПК України.

Суддя А. С. Река

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34, викликає відповідача Жога Єв-
гена Васильовича, який проживає: Луганська область,  
м. Сорокине (Краснодон), вул. Єрьоменка, б. 2, кв. 3, у 
судове засідання на 5 квітня 2017 року о 16 год. 30 хв. 
по цивільній справі за позовом Жога Юлії Олександрів-
ни до Жога Євгена Васильовича про розірвання шлюбу, 
в залі судових засідань Сватівського районного суду Лу-
ганської області.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розгля-
датиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК 
України.

Суддя В. О. Половинка

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34, викликає Уповноваженого пред-
ставника Ленінської районної у місті Луганську ради, як 
представника відповідача в судове засідання по цивіль-
ній справі № 426/14871/16-ц за позовом Свердліка Олек-
сія Миколайовича до Ленінської у місті Луганську ради 
про встановлення додаткового строку для подання заяви 
про прийняття спадщини, що відбудеться 6 квітня 2017 
року о 09.00 год.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розгля-
датиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК 
України.

Суддя А. С. Река

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84112, м. Слов’янськ, 
вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну справу за позовом Борзової 
Світлани Сергіївни до Борзова Віталія Вікторовича про розірвання шлюбу.

Відповідач по справі Борзов Віталій Вікторович, який проживає за адре-
сою: Донецька область, м. Єнакієве, смт Булавинське, вул. Октябрьська,  
б. 53, кв. 9, викликається на 10.30 годину 3 квітня 2017 року до суду, для 
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та дока-
зи. У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причини 
неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя І. О. Сидоренко

Ухвалою Апеляційного суду Запорізької області від 26 січня 2017 року від-
крито апеляційне провадження за апеляційними скаргами захисників-адво-
катів Железняка В.К. та Валочкіна В.В., які діють в інтересах обвинувачено-
го Суботи A.M., на вирок Вільнянського районного суду Запорізької області 
від 1 грудня 2016 року, яким Суботу Андрія Миколайовича засуджено за ч. 2  
ст. 121, ч. 3 ст. 365 КК України.

До Апеляційного суду Запорізької області як обвинувачений викликаєть-
ся Субота Андрій Миколайович. Судове засідання відбудеться 13 квітня 2017 
року о 14 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: м. Запоріжжя, пр. Со-
борний, 162.

Суддя С. В. Дадашева

В провадженні Київського районного суду м. Одеси знаходиться цивільна спра-
ва за позовом Одеської міської ради до Воінкова Станіслава Сергійовича, Воін-
кової Олени Станіславівни, Келлера Володимира Анатолійовича, Гаджиєва Рау-
фа Вагіфа огли, треті особи: Приватний нотаріус Одеського міського нотаріаль-
ного округу Савченко С. В., Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального 
округу Криклива Олена Миколаївна, про визнання недійсними договорів, у зв’язку 
з чим, повідомляємо відповідачів Келлера Володимира Анатолійовича та Гаджиє-
ва Рауфа Вагіфа огли, що судове засідання відбудеться 3 квітня 2017 року об 11 
год. 30 хв. у приміщенні Київського районного суду м. Одеси за адресою: м. Оде-
са, вул. Варненська, 3 б, каб. 215.

Суддя О. М. Куриленко

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає у судове засідання як відповідачів по справі за по-
зовом ТОВ «Українська факторингова компанія» про за-
міну стягувача, яке відбудеться 05.04.2017 року о 10.00:

Марков Богдан Миколайович, останнє відоме зареє-
строване місце проживання (перебування) - Луганська 
обл., м. Свердловськ;

Маркова Лариса Олександрівна, останнє відоме заре-
єстроване місце проживання (перебування) - Луганська 
обл., м. Свердловськ.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ, вул. 
Луганська, 30. У разі неявки справу буде розглянуто без 
вашої участі на підставі Глави 8 ЦПК України.

Суддя Т. В. Кускова

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає у судове засідання як відповідача по справі за позо-
вом Луганського прикордонного загону ДПС України про 
повернення незаконно отриманих грошових коштів, яке 
відбудеться 05.04.2017 року об 11.00:

Яцук Денис Олегович, 14.12.1987 р.н., останнє відоме 
зареєстроване місце проживання (перебування) - Луган-
ська обл., м. Довжанськ.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ, вул. 
Луганська, 30. У разі неявки справу буде розглянуто без 
вашої участі на підставі Глави 8 ЦПК України.

Суддя Т. В. Кускова

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає у судове засідання як відповідача по справі 
за позовом Погуряк Тетяни Володимирівни про ро-
зірвання шлюбу, яке відбудеться 05.04.2017 року об 
11.30:

Погуряк Олексій Леонідович, 11.09.1978 р.н., 
останнє відоме зареєстроване місце проживання 
(перебування) - Луганська обл., м. Свердловськ.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ, 
вул. Луганська, 30. У разі неявки справу буде розгля-
нуто без вашої участі на підставі Глави 8 ЦПК Укра-
їни.

Суддя Т. В. Кускова

Біловодський районний суд Луганської області 
викликає у судове засідання як відповідача по спра-
ві за позовом ПАТ КБ «Правекс-Банк» про стягнен-
ня заборгованості, яке відбудеться 05.04.2017 року 
о 15.00:

Шаповалов Сергій Володимирович, 08.09.1984 
р.н., останнє відоме зареєстроване місце проживан-
ня (перебування) - Луганська обл., м. Ровеньки.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ, 
вул. Луганська, 30. У разі неявки справу буде розгля-
нуто без вашої участі на підставі Глави 8 ЦПК Укра-
їни.

Суддя Т. В. Кускова
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Балаклійський районний суд Харківської області викликає Поліш-
кур Володимира Олеговича, 06.02.1987 р.н., останнє відоме місце ро-
боти: військова частина А3546, м. Краматорськ Донецької обл., вул. 
Академічна, 20, як відповідача на судове засідання по цивільній спра-
ві за позовом Полішкур Аліни Сергіївни про позбавлення батьківських 
прав та збільшення розміру аліментів, призначене на 14.04.2017 р. 
об 11.00 у приміщенні суду за адресою: м. Балаклія Харківської обл., 
вул. Соборна (Леніна), 87. Відповідачу необхідно подати заперечен-
ня проти позову, неподані докази. У разі неявки на судове засідан-
ня без поважних причин, неповідомлення про причини неявки, суд 
може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів.

Суддя В. М. Стригуненко

Білокуракинський районний суд Луганської області по-
відомляє, що 17.02.2017 року розглянуто цивільну справу  
№ 409/33062/16-ц (провадження № 2/409/217/17) за позо-
вом Гаміна Олександра Сергійовича до Луганської міської 
ради про визнання права власності на спадщину та позовом 
Гаміної Тетяни Сергіївни до Гаміна Олександра Сергійовича 
та Луганської міської ради про визнання права власності на 
спадщину та винесено заочне рішення, яким позови Гаміна 
О. С. та Гаміної Т. С. задоволено.

Суддя Третяк О. Г.

Деснянський районний суд м. Києва викликає як відпові-
дачку Кобакову Ірину Леонідівну у зв’язку з розглядом ци-
вільної справи за позовом Товариства з обмеженою відпо-
відальністю «Порше Мобіліті» до Кобакової Ірини Леонідів-
ни про стягнення заборгованості на 01.06.2017 року о 12.30 
год. за адресою: м. Київ, пр-т Маяковського, 5-В, каб. 36.

У разі неявки відповідачки або представника відповідача 
в судове засідання без поважних на те причин, справа бу-
де розглянута за її відсутності на підставі наявних у спра-
ві доказів.

Суддя І. В. Клочко

Представництво «СПАТ 
«Ингосстрах» (код ЄДРПОУ 
26334537), що знаходиться 
за адресою: м. Київ, вул. Пи-
моненка, 13, оф. 8А/21, по-
відомляє, що Радою дирек-
торів СПАТ «Ингосстрах» 
було прийнято рішення про 
ліквідацію Представництва 
«СПАТ «Ингосстрах» в Укра-
їні з 1 травня 2017 року.

Повістка про виклик обвинуваченої при здійсненні 
спеціального судового провадження

Обвинувачена Лозова Валентина Сергіївна, 15 квітня 1975 ро-
ку народження, відповідно до вимог ст. 314 КПК України викли-
кається о 10.00 годині 06 квітня 2017 року до Куп’янського міськ-
районного суду Харківської області за адресою: Харківська об-
ласть, м. Куп’янськ, вул. 1-го Травня, 27-а, для проведення під-
готовчого судового засідання у провадженні № 1-кп/628/156/17 
справа № 628/468/17. Поважні причини неприбуття особи на ви-
клик суду передбачені статтею 138 КПК України. Наслідки непри-
буття обвинуваченої передбачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя О. А. Коваленко

Мелітопольський міськрайонний суд повідомляє  Марчука  Геор-
гія Георгійовича, 03.11.1983 року народження, про те, що 19 квітня 
2017 року о 09 годині 00 хвилин в приміщенні Мелітопольського місь-
крайонного суду Запорізької області за адресою: Запорізька область,  
м. Мелітополь, вул. Шмідта, 11, буде слухатися цивільна справа за по-
зовом Марчук Ольги Костянтинівни до Марчука Георгія Георгійовича 
про розірвання шлюбу, суддя Фомін В. А.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач по даній 
справі Марчук Г.Г. вважається повідомленим про час та місце розгля-
ду справи і у випадку його неявки справа підлягає розгляду за його від-
сутності.

Жовтневий районний суд Миколаївської області повідо-
мляє, що рішенням суду від 09 березня 2017 року позов Пу-
блічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» до Логіно-
ва Андрія Олександровича про стягнення заборгованості за 
кредитним договором від 19.08.2013 р. задоволений на су-
му 19384 грн. 05 коп.

В разі неподання апеляційної скарги в апеляційний суд 
Миколаївської області через Жовтневий районний суд про-
тягом 10 днів з дня опублікування оголошення, рішення бу-
де вважатися таким, що набрало законної сили.

Суддя А. А. Саукова

Втрачені документи 

на маломірне судно 

UMS 450 (реєстраційний 

номер ДАП-0763-К) 

на ім’я Лясковського 

Віталія Григоровича 

вважати недійсними.

Вишгородський районний суд Київської області повідомляє, що 
Белло Макос Уі викликається в судове засідання як відповідач у ци-
вільній справі, що відбудеться в приміщенні суду в м. Вишгороді, за 
позовною заявою Гурковської Оксани Олександрівни до Белло Ма-
кос Уі, 3-тя особа: Зоренко Олег Олександрович про визнання таким, 
що втратив право користування житловим приміщенням (справа № 
363/2966/16-ц/).

Судове засідання відбудеться 07 квітня 2017 року о 10.00 годині, 
за адресою: м. Вишгород, вул. Кургузова, 7, кабінет № 11.

У разі неявки відповідача без поважних причин справа буде роз-
глянута за його відсутності.

Суддя С. І. Купрієнко

Фрунзенський районний суд м. Харкова повідомляє, що 
06 квітня 2016 року був задоволений позов по цивільній 
справі за позовом Подопригора Т. О. до Недвига С. О., третя 
особа: Управління Служб у справах дітей Департаменту праці 
та соціальної політики Харківської міської ради про позбав-
лення батьківських прав та стягнення аліментів.

Недвига Сергій Олександрович має право протягом 10 
днів з дня отримання рішення подати суду заяву про його 
перегляд.

Суддя О. В. Горпинич

Ірпінський міський суд Київської області викликає обви-

нуваченого Булаха Олександра Валерійовича для участі в су-

довому засіданні по обвинуваченню Булаха Олександра Ва-

лерійовича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-

3 КК України, яке відбудеться 11.04.2017 року о 09.30 год. 

в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Мінеральна 7.

Пирятинський районний суд 
Полтавської області (м. Пиря-
тин, вул. Соборна 41) викли-
кає як відповідача Ісмаілова 
Ільхама Вагіфа огли по справі  
№ 544/1413/16-ц про розірвання 
шлюбу на 05.04.2017 р. о 09.00 
год. У разі неявки, суд розгля-
датиме справу без участі відпо-
відача на підставі ст. 169 ЦПК 
України.

Суддя Сайко О. О.

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільні справи за позовом ПАТ КБ «Правекс-
Банк» до: Матюші Дмитра Олександровича (спра-
ва № 219/12728/16-ц); Яковенка Дмитра Сергійови-
ча (справа № 219/12729/16-ц); Овчаренка Юрія Сергі-
йовича, Овчаренка Сергія Анатолійовича, Овчаренко 
Людмили Вікторівни (справа № 219/55/17) про стяг-
нення заборгованості.

Відповідачі: Матюша Дмитро Сергійович (останнє 
відоме суду місце реєстрації за адресою: Донецька 
область, м. Єнакієве, нп Булавине, вул. Жовтнева, 
буд. 50, кв. 30); Яковенко Дмитро Сергійович (остан-
нє відоме суду місце реєстрації за адресою: Доне-
цька область, м. Вуглегірськ, вул. Ломоносова, буд. 
15, кв. 4); Овчаренко Юрій Сергійович, Овчаренко 
Сергій Анатолійович (останнє відоме суду місце ре-
єстрації за адресою: Донецька область, м. Єнакієве, 
вул. Могилевська, буд. 11, кв. 6), Овчаренко Людми-
ла Вікторівна (останнє відоме суду місце реєстрації 
за адресою: Донецька область, м. Єнакієве, вул. Мо-
гилевська, буд. 33, кв. 12) викликаються на 04 квіт-
ня 2017 р. на 11 год. 00 хв. до суду (каб. № 203) для 
участі у розгляді справ по суті.

Відповідачам пропонується надати свої запере-
чення на позови та докази. У випадку неможливос-
ті прибуття, відповідачі повинні повідомити суд про 
причини неявки. За інших обставин розгляд справ 
відбудеться за їх відсутності.

Суддя Дубовик Р. Є.

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34, викликає як відповідачів в судове 
засідання:

1. Трощенко Юрій Сергійович 30.01.1983 р.н., іден-
тифікаційний номер: 3034524373, по цивільній справі  
№ 426/493/16-ц за позовом ПАТ «ДельтаБанк» до Трощен-
ка Юрія Сергійовича стягнення заборгованості за кредит-
ним договором, що відбудеться 10.04.2017 року о 12.00 
год.

2. Адамська Галина Леонідівна 10.03.1960 р.н., іден-
тифікаційний номер: 2198401104, по цивільній справі  
№ 426/460/16-ц за позовом ПАТ «ДельтаБанк» до Адам-
ської Галини Леонідівни стягнення заборгованості за кре-
дитним договором, що відбудеться 10.04.2017 року о 
12.30 год.

3. Плахутіна Лідія Миколаївна 24.09.1955 р.н., іден-
тифікаційний номер: 2035523227, по цивільній справі  
№ 426/7186/15-ц за позовом ПАТ «ДельтаБанк» до Пла-
хутіної Лідії Миколаївни про стягнення заборгованості за 
кредитним договором, що відбудеться 10.04.2017 року о 
14.00 год.

4. Клименко Ірина Володимирівна 26.10.1969 р.н., іден-
тифікаційний номер: 2550103682, по цивільній справі  
№ 426/449/16-ц за позовом ПАТ «ДельтаБанк» до  Кли-
менко Ірини Володимирівни стягнення заборгованості за 
кредитним договором, що відбудеться 10.04.2017 року о 
12.45 год.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розгля-
датиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК 
України.

Суддя О. М. Попова

Тернівський міський суд Дніпропетровської об-
ласті викликає до суду як відповідача Колеснікова 
Олександра Олександровича (зареєстрований: Дні-
пропетровська область, м. Тернівка, вул. Харківська, 
буд. 17, кв. 86) у цивільній справі № 194/1256/16-ц за 
позовом Лашманової Валентини Михайлівни до Ко-
леснікова Олександра Олександровича, третя особа: 
Відділ реєстрації (зняття з реєстрації) місця прожи-
вання фізичної особи виконкому Тернівської місь-
кої ради Дніпропетровської області, про визнання 
особи такою, що втратила право користування жи-
лим приміщенням. Судове засідання відбудеться 12 
квітня 2017 року о 09 годині 00 хвилин у приміщен-
ні Тернівського міського суду Дніпропетровської об-
ласті за адресою: м. Тернівка, вул. Лермонтова, 15-а.

Тернівський міський суд Дніпропетровської об-
ласті пропонує Колеснікову Олександру Олексан-
дровичу надати письмові пояснення, заперечення та 
всі наявні у нього докази у зазначеній справі. У разі 
неявки в судове засідання відповідача, справа буде 
розглянута за його відсутності за наявними в ній до-
казами. Також суд роз’яснює відповідачеві, що у ра-
зі неможливості бути присутнім у судовому засіданні 
він зобов’язаний повідомити суд про причини неявки 
в судове засідання.

Суддя І. П. Пономаренко

Матвієнко Ніна Дмитрівна, 09.03.1962 року народжен-
ня, яка проживає за адресою: Луганська область, Крас-
нодонський район, с. Суходольськ, вул. Комуністич-
на, 8-Б, викликається до Тростянецького районного су-
ду Вінницької області, як відповідачка по цивільній спра-
ві за позовом Коваля Миколи Володимировича до Кова-
ля Володимира Дмитровича, Матвієнко Ніни Дмитрівни 
про визнання права власності на спадкове майно. Судо-
ве засідання відбудеться 13 квітня 2017 року о 09.00 год. 
у приміщенні суду за адресою: Вінницька область, Трос-
тянецький район, смт Тростянець, вул. Соборна, 21. У ра-
зі неявки відповідачки до суду справу буде вирішено на 
підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Волошин І. А.

Служба у справах дітей Дніпровської районної 

в місті Києві державної адміністрації повідомляє 

громадянина Грузії Кітіа Мамуку про необхідність 

явки на засідання комісії з питань захисту дитини, 

яке відбудеться 12 квітня 2017 року о 15:30 годині 

в приміщенні РДА (актовий зал) за адресою: 

б-р Праці, 1/1, к. 317.

В провадженні Зарічного районного суду м. Суми зна-
ходиться цивільна права № 591/1019/16-ц, проваджен-
ня № 2/591/84/17 за позовною заявою Харитонової Оле-
ни Павлівни до Гасіліної Оксани Павлівни, третя особа: 
Перша Сумська державна нотаріальна контора про ви-
знання частково недійсним свідоцтва про право на спад-
щину за законом, визнання права власності на 1/4 час-
тину житлового будинку в порядку спадкування за зако-
ном. Зарічний районний суд м. Суми у відповідності до ч. 9  
ст. 74 ЦПК України, викликає до суду Гасіліну Оксану Пав-
лівну, останнє відоме місце проживання: м. Суми, вул. 
Федька, буд. 50, як відповідача по справі на 18 квітня 
2017 року о 14 годині 30 хвилин. Судове засідання від-
будеться в приміщенні Зарічного районного суду м. Суми, 
що розташоване за адресою: м. Суми, вул. Академічна, 13, 
кабінет № 309, 3 поверх головуючий суддя Прокудіна Н. Г.  
(р.т 0542-600-722). В разі неявки відповідача Гасіліної 
Оксани Павлівни справа буде розглянута у її відсутність.

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає 
Низового Дмитра Геннадійовича, 27.03.1979 року народжен-
ня, проживає за адресою: вул. Ломакіна, 53, м. Амвросіїв-
ка, Донецька область, 87304, у судове засідання по цивільній 
справі № 323/768/17 (2/323/340/17) за позовом Публічного 
акціонерного товариства «Альфа-Банк» до Низового Дмитра 
Геннадійовича про стягнення заборгованості під головуван-
ням судді Плечищевої Оксани Валентинівни, кабінет № 12.

Вам необхідно з’явитись у судові засідання 04 квітня 2017 
року о 08.30 годині та 20 квітня 2017 року о 08.30 годині у 
приміщення суду за адресою: Запорізька область, м. Оріхів, 
вул. Травнева, 23.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вва-
жається повідомленим про час та місце розгляду справи та у 
випадку неявки до суду справу може бути розглянуто за йо-
го відсутності на підставі наявних у ній даних чи доказів (по-
становляє заочне рішення) на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя О. В. Плечищева

Біловолова Лариса Костянтинівна, жителька:  
м. Тульчин, Вінницької області, вул. Миколи Леон-
товича, 92, кв. 12, Біловолов Дмитро Юрійович, жи-
тель м. Тульчин, Вінницької області, вул. Миколи Ле-
онтовича, 92, кв. 12, викликаються 19 квітня 2017 ро-
ку об 11 год. в судове засідання до Тульчинського 
районного суду Вінницької області (м. Тульчин, вул. 
Перемоги, 16) для розгляду цивільної справи за по-
зовом Дмитрієнко Ольги Юріївни до Біловолової Ла-
риси Костянтинівни та Біловолова Дмитра Юрійови-
ча про встановлення порядку користування житловим 
приміщенням. Відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України, 
з опублікуванням оголошення про виклик, відповідач 
вважається повідомленим про час і місце розгляду 
справи. Відповідно до ч. 2 ст. 305 ЦПК України неяв-
ка сторін або інших осіб, які беруть участь у справі, на-
лежним чином повідомлених про час і місце розгляду 
справи, не перешкоджає розгляду справи.

Суддя А. П. Карнаух

Токмацький районний суд Запорізької області викли-
кає в судове засідання, яке відбудеться 05 квітня 2017 
року о 09.00 годині в приміщенні Токмацького районного 
суду Запорізької області за адресою: Запорізька область, 
м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28, Кучерявого Ана-
толія Анатолійовича, останнє відоме зареєстроване міс-
це проживання: Запорізька область, м. Токмак, вул. Гру-
шева, б. 6, а також: Запорізька область, м. Токмак, вул. 
Леніна (Володимирська) б. 35-Б, кв. 21, як відповідача 
в цивільній справі № 328/18/17 за позовом Товариства 
з обмеженою відповідальністю «Українська факторин-
гова компанія» до Кучерявого Анатолія Анатолійовича, 
Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк 
Аваль», треті особи: Павлоградський ВДВС ГТУЮ Дні-
пропетровської області, Уманський МВДВС Уманського 
МУЮ) Черкаської області, ВДВС Токмацького РУЮ Запо-
різької області про звільнення майна з-під арешту.

Суддя Погрібна О. М.

Куйбишевський районний суд Запорізької області викли-
кає в судові засідання на 10 год. 00 хв. 5 квітня 2017 року та 
на 10 год. 00 хв. 12 квітня 2017 року як відповідача Чуріко-
ва Дмитра Олександровича, останнє відоме місце проживан-
ня якого: Донецька обл., м. Сніжне, вул. Боженка, буд. 10, кв. 
1, по цивільній справі №319/214/17 за позовом Публічного 
акціонерного товариства комерційний банк «Правекс-Банк» 
до Чурікова Дмитра Олександровича про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором. Розгляд справи відбудеть-
ся в залі засідань Куйбишевського районного суду Запорізь-
кої області за адресою: 71001, Запорізька обл., смт Більмак, 
вул. Центральна, буд. 26а. Явка до суду обов’язкова. Відпо-
відачу пропонується надати свої заперечення щодо позову 
та докази. У разі неявки відповідач повинен повідомити суд 
про причини неявки.

В разі неявки без поважних причин справу буде розгляну-
то у відсутності особи згідно із ч. 4 ст. 169 ЦПК України за на-
явними в ній доказами.

Суддя Хамзін Т. Р.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропе-
тровської області (суддя Гаврилов В. А.) викликає в 
судове засідання відповідачів   Вороніна Віталія Во-
лодимировича, Вороніну Еллу Валеріївну в справі за 
позовом Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Українська факторингова компанія» про стягнення 
заборгованості за кредитним договором.

Останнє місце проживання відповідачів: вул. Ки-
ївська, буд. 5, кв. 77, м. Донецьк, Дніпропетровська 
область.

Судове засідання призначене на 4 квітня 2017 р. 
о 15.30 год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпров-
ська, 135, каб. 203.

У разі неявки відповідачів у судове засідання спра-
ва, згідно з вимогами ЦПК України, може бути роз-
глянута за їхньою відсутністю.

Подільський районний суд м. Києва викли-
кає обвинувачену Осоченко Інесу Костянтинівну, 
19.09.1970 року народження (останнє відоме місце 
проживання: 95053, вул. Мате Залки, 7-б, кв. 104,  
м. Сімферополь) у вчиненні кримінального правопо-
рушення передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України в су-
дове засідання, яке відбудеться 5 квітня 2017 року о 
15 год. 45 хв.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 
7, під головуванням судді Отвіновського П. Л.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення 
вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченої в порядку спеціального судового про-
вадження.

В провадженні Зарічного районного суду м. Суми 
знаходиться цивільна справа № 591/2250/16-ц, про-
вадження № 2/591/132/17 за позовною заявою ПАТ 
«Альфа-Банк» до Нестеренко Ольги В’ячеславівни 
про стягнення заборгованості.

Зарічний районний суд м. Суми у відповідності до 
ч. 9 ст. 74 ЦПК України, викликає до суду Нестеренко 
Ольгу В’ячеславівну, останнє відоме її місце реєстра-
ції: м. Суми, вул. СКД, буд. 3/1, кв. 34 як відповідачку 
по справі на 15 травня 2017 року о 15.30 год.

Судове засідання відбудеться в приміщенні За-
річного районного суду м. Суми, що розташоване за 
адресою: м. Суми, вул. Академічна, 13, каб. № 407, 
головуючий суддя Грищенко О. В.

В разі неявки відповідачки у дане судове засідан-
ня, справа буде розглянута у її відсутність.

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, м. Дружківка, вул. Ен-
гельса, 45) розглядає цивільну справу № 2/229/443/2017 за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до Борисова 
Сергія Миколайовича про стягнення заборгованості. Відповідач у справі Бо-
рисов Сергій Миколайович, 26 серпня 1954 року народження (останнє місце 
проживання: м. Дружківка, Донецька обл., вул. Московська, 111), виклика-
ється на 4 квітня 2017 р. о 14.00 годині до суду, зал судового засідання № 1, 
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та дока-
зи. В разі неявки відповідача справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя А. Л. Гонтар

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, вул. Енгельса, 45,  
м. Дружківка, Донецька обл.) розглядає цивільну справу Провадження  
№ 2/229/416/2017, ЄУН 229/338/17 за позовом Публічного акціонерного то-
вариства комерційного банку «Приватбанк» до Будакова Юрія Тофіковича 
про стягнення заборгованості. Відповідач у справі Будаков Юрій Тофікович, 
2 травня 1988 року народження (останнє місце проживання: вул. Ульянів-
ська, буд. 38, м. Дружківка, Донецька обл.), викликається на 11 квітня 2017 
року о 09.30 годині до суду, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та дока-
зи. В разі неявки відповідача справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Є. В. Петров

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, Донецька обл.,  
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає цивільну справу Провадження  
№ 2/229/419/2017, ЄУН 229/341/17 за позовом Публічного акціонерного то-
вариства комерційного банку «Приватбанк» до Дородних Світлани Анатолі-
ївни про стягнення заборгованості. Відповідачка у справі Дородних Світла-
на Анатоліївна, 4 серпня 1964 року народження (останнє місце проживання: 
вул. Сільська, буд. 3, м. Дружківка, Донецька обл.), викликається на 11 квітня 
2017 р. о 09.00 годині до суду, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та дока-
зи. В разі неявки відповідачки справа буде розглянута в її відсутність.

Суддя Петров Є. В.
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оголошення
Інформаційне повідомлення АТ «УкрСиббанк»
АТ «УкрСиббанк» повідомляє про внесення змін до Правил (договірних умов), 

які є частиною договорів щодо банківського обслуговування клієнтів АТ «Укр
Сиббанк», а саме, зміни вносяться:

I. ДО ПРАВИЛ (ДОГОВІРНИХ УМОВ) ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ АТ «УКРСИБ
БАНК»  ПРИ НАДАННІ  В НАЙМ (ОРЕНДУ) ІНДИВІДУАЛЬНОГО СЕЙФУ В СПЕ
ЦІАЛЬНОМУ СХОВИЩІ, опублікованих в газеті «Урядовий кур’єр», № 223 від  
29.11.2014 р. з усіма наступними змінами та доповненнями:

1. Розділ «Терміни, що використовуються у Правилах» доповнити термінами 
в наступній редакції:

«Група BNP Paribas Group»  -  юридична особа «BNP Paribas S.A.», створена та 
діюча за законодавством Франції та зареєстрована в Торговому реєстрі компа-
ній Франції (Париж) під номером 662042449, а також її члени, зокрема юридич-
ні особи (включаючи їх  філії та структурні підрозділи), в яких  BNP Paribas S.A. 
є акціонером (учасником) та/або які прямо або  опосередковано контролюють-
ся  «BNP Paribas S.A.» через володіння акціями або частками у статутних капіта-
лах незалежно від фактичного розміру частки та/або шляхом  договірного або 
фактичного контролю».

«Законодавство з принципом екстратериторіальності» -  нормативно-правові 
акти США, Європейського Союзу та інших країн світу, а також розпорядчі доку-
менти ООН та/або інших міжнародних організацій, рішення яких є обов’язковими 
для виконання на території України та/або на території Франції та/або на терито-
рії країн присутності компаній BNP Paribas Group (перелік країн, де присутня  BNP 
Paribas Group, розміщено на сайті  https://ukrsibbank.com), політики та правила 
Групи BNP Paribas Group, в тому числі направлені на впровадження нормативно-
правових актів, вказаних в цьому визначенні».

2. Абзаци 4, 5 п. 7.2 Правил викласти в наступній редакції:
«- необхідну в інших випадках, у відповідності до вимог законодавства Украї-

ни та/або внутрішніх положень Банку та/або Законодавства з принципом екстра-
територіальності та/або виконання санкційних та/або інших заходів у сфері фі-
нансового моніторингу, в тому числі санкцій Служби контролю за іноземними 
активами США (OFAC), вимог Закону США «Щодо оподаткування іноземних ра-
хунків» (FATCA) тощо».

Передача та/або поширення вищезазначеної інформації про Клієнта можли-
ві тільки на зазначені у цьому пункті цілі, та тільки особам, яким надано необхід-
ні повноваження на отримання відповідної інформації згідно з нормами україн-
ського та/або Законодавства з принципом екстратериторіальності та/або відпо-
відних угод (при їх наявності і необхідності укладення), та/або виконання санк-
ційних та/або інших заходів у сфері фінансового моніторингу».

3. Абзац 2 п. 7.4 видалити.
4. Абзац 3—5 п. 8.1 викласти в наступній редакції:
«- якщо наявність правовідносин з Клієнтом суперечить нормам законодав-

ства України та/або Законодавства з принципом екстратериторіальності; та/або».

ІІ. ДО ПРАВИЛ  (ДОГОВІРНИХ УМОВ) РОЗМІЩЕННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 
АТ «УКРСИББАНК», опублікованих в газеті «Голос України», №68 (4808) від  
01.04.2010 р. з усіма наступними змінами та доповненнями:

1. Розділ «У цих Правилах терміни використовуються у такому значенні» до-
повнити термінами в наступній редакції:

«Група BNP Paribas Group»  -  юридична особа «BNP Paribas S.A.», створена та 
діюча за законодавством Франції та зареєстрована в Торговому реєстрі компа-
ній Франції (Париж) під номером 662042449, а також її члени, зокрема юридич-
ні особи (включаючи їх  філії та структурні підрозділи), в яких  BNP Paribas S.A. 
є акціонером (учасником) та/або які прямо або  опосередковано контролюють-
ся  «BNP Paribas S.A.» через володіння акціями або частками у статутних капіта-
лах незалежно від фактичного розміру частки та/або шляхом  договірного або 
фактичного контролю».

«Законодавство з принципом екстратериторіальності» -  нормативно-правові 
акти США, Європейського Союзу та інших країн світу, а також розпорядчі доку-
менти ООН та/або інших міжнародних організацій, рішення яких є обов’язковими 
для виконання на території України та/або на території Франції та/або на терито-
рії країн присутності компаній BNP Paribas Group (перелік країн, де присутня  BNP 
Paribas Group, розміщено на сайті  https://ukrsibbank.com), політики та правила 
Групи BNP Paribas Group, в тому числі направлені на впровадження нормативно-
правових актів, вказаних в цьому визначенні».

2. Пункт 2.1  Правил викласти  в наступній редакції:
«2.1. Якщо інше не встановлено Договором, повернення Вкладу в Дату повер-

нення, зазначену в Договорі, здійснюється на підставі Заяви. Заяву Вкладник по-
дає до Банку у двох примірниках не пізніше Дати повернення. Один примірник 
Заяви з відміткою Банку про отримання повертається Вкладнику»;

3. Пункт 2.2  Правил викласти  в наступній редакції:
«Якщо інше не встановлено Договором, повернення строкового Вкладу до на-

стання Дати повернення, зазначеної в Договорі, здійснюється у наступному по-
рядку:»,

- за строковими Вкладами, Дата повернення яких припадає після 18.01.2016 
(включно) – Вклад вважається перерозміщеним на новий строк, що дорівнює по-
передньому строку розміщення Вкладу, із урахуванням умов п. 1.6 Правил. Та-
ке перерозміщення Вкладу вважається укладенням нового Договору строково-
го Вкладу».

4. Пункт 2.7  Правил викласти  в наступній редакції:
 «2.7. Банк має право затримати виконання операції та/або відмовити Вклад-

нику у виконанні операції щодо зарахування коштів на Рахунок або списання ко-
штів з Рахунку за Договором, у випадках: 

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

б) якщо Вкладник не надав необхідні Банку документи та/або інформацію що-
до суті фінансової операції та/або встановлення осіб, які приймають учать в її 
здійсненні, та/або інших документів за операцією; та/або

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

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

ґ) порушення Вкладником встановленого законодавством України порядку 
використання коштів за Рахунком; та/або

д) в інших випадках, передбачених законодавством України та/або Догово-
ром».

5. Абзац 1 п. 2.9.2.3. Правил викласти в наступній редакції:
«2.9.2.3. Якщо інше не встановлено Договором, протягом строку дії Догово-

ру Вкладник має право знімати з Рахунку грошові кошти, але при цьому Вклад-
ник зобов’язаний підтримувати на Рахунку мінімальний залишок коштів зазна-
чений у Договорі».

6. Пункт 3.1.5 вилучити.
7. Розділ 4 Правил викласти в наступній редакції:
«Розділ 4. Відповідальність Сторін, порядок розгляду спорів
4.1. За невиконання або неналежне виконання Сторонами своїх зобов’язань 

за цим Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до вимог зако-
нодавства України.

4.2. Всі спори між Сторонами, відносно яких не було досягнуто згоди, ви-
рішуються у господарському суді відповідно до вимог чинного законодавства 
України.

4.3. У випадку несвоєчасного повернення/перерахування з вини Банку суми 
Вкладу та/або суми процентів Банк сплачує Вкладнику пеню у розмірі 0,01 (од-
на сота) процента від несвоєчасно поверненої/перерахованої суми за кожен день 
прострочення платежу, але не більше 0,1 (однієї десятої) процента суми про-
строченого платежу.

4.4. Банк не несе відповідальності за розголошення ним інформації щодо опе-
рацій за Рахунком та/або особи Вкладника, якщо розголошення такої інформа-
ції здійснювалося у відповідності до вимог законодавства України та/або умов 
цього Договору. 

4.5. Банк не несе відповідальності перед Вкладником та/або третіми особами 
за затримку в проведенні операції та/або відмову надати Вкладнику послугу та/
або провести операцію, якщо вони не передбачені тарифами Банку чи у Банку 
відсутні технічні можливості на їх проведення/надання та/або якщо надання по-
слуги та/або проведення операції неможливе не з вини Банку та/або у інших ви-
падках, передбачених Договором. Вкладник гарантує, що не матиме претензій до 
Банку, якщо у проведенні операції було відмовлено або її проведення було затри-
мано відповідно до умов Договору».

8. Абзаци 3, 4 п. 5.2 Правил викласти в наступній редакції:
«- у випадку, якщо Вкладник веде ризикову діяльність, зокрема, але, не об-

межуючись, проводить операції, проведення яких через Банк, на думку Банку, 
призводить або може призвести до порушення норм законодавства України та/
або Законодавства з принципом екстратериторіальності та/або міжнародних 
санкцій, в тому числі щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюджен-
ня зброї масового знищення, та/або 

- у випадку, якщо Вкладник веде ризикову діяльність, зокрема, але, не обмеж-
уючись, співпрацює та/або іншим чином пов’язаний з особами, співпраця та/або 
будь-який зв’язок з якими, на думку Банку, призводить або може призвести до 
порушення норм законодавства України та/або  Законодавства з принципом екс-
тратериторіальності та/або міжнародних санкцій, в тому числі щодо протидії ле-
галізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню те-
роризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та/або».

9.  Абзаци 4, 5 п. 5.8 Правил викласти в наступній редакції:
«- необхідну в інших випадках, у відповідності до вимог законодавства Украї-

ни та/або внутрішніх положень Банку та/або Законодавства з принципом екстра-
територіальності та/або виконання санкційних та/або інших заходів у сфері фі-
нансового моніторингу, в тому числі санкцій Служби контролю за іноземними 
активами США (OFAC), вимог Закону США “Щодо оподаткування іноземних ра-
хунків” (FATCA) тощо».

Передача та/або поширення вищезазначеної інформації про Клієнта можли-
ві тільки на зазначені у цьому пункті цілі, та тільки особам, яким надано необхід-
ні повноваження на отримання відповідної інформації згідно з нормами україн-
ського та/або Законодавства з принципом екстратериторіальності та/або відпо-
відних угод (при їх наявності і необхідності укладення), та/або виконання санк-
ційних та/або інших заходів у сфері фінансового моніторингу».

10. Абзац 2 п .5.9 Правил вилучити.

ІIІ. ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ) НАДАННЯ ПОСЛУГ ІНТЕРНЕТЕКВАЙРИН
ГУ АТ «УКРСИББАНК», опублікованих в газеті «Урядовий кур’єр» №194  від 
20.10.2015 р. з усіма наступними змінами та доповненнями:

1. Розділ «ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ  В ПРАВИЛАХ» Правил допо-
внити термінами в наступній редакції:

«Група BNP Paribas Group – юридична особа «BNP Paribas S.A.», створена та 
діюча за законодавством Франції та зареєстрована в Торговому реєстрі компа-
ній Франції (Париж) під номером 662042449, а також її члени, зокрема юридич-
ні особи (включаючи їх  філії та структурні підрозділи), в яких  BNP Paribas S.A. 
є акціонером (учасником) та/або які прямо або  опосередковано контролюють-
ся  «BNP Paribas S.A.» через володіння акціями або частками у статутних капіта-
лах незалежно від фактичного розміру частки та/або шляхом  договірного або 
фактичного контролю».

«Законодавство з принципом екстратериторіальності» -  нормативно-правові 
акти США, Європейського Союзу та інших країн світу, а також розпорядчі доку-
менти ООН та/або інших міжнародних організацій, рішення яких є обов’язковими 
для виконання на території України та/або на території Франції та/або на терито-
рії країн присутності компаній BNP Paribas Group (перелік країн, де присутня  BNP 
Paribas Group, розміщено на сайті  https://ukrsibbank.com), політики та правила 
Групи BNP Paribas Group, в тому числі направлені на впровадження нормативно-
правових актів, вказаних в цьому визначенні».

2. Викласти п. 1.1 Правил в наступній редакції:
«Банк здійснює перерахування коштів в національній валюті за реалізовані то-

вари та/або надані послуги Держателям ПК протягом 1 (одного) робочого дня, 
наступного за днем проведення Операції відповідно до умов Договору. Перера-
хування здійснюються за платіжними реквізитами, що вказані у Додатку № 1 до 
Договору».

3. Абзац 8 п. 8.7 Правил викласти в наступній редакції:
«- якщо наявність правовідносин з Клієнтом суперечить нормам законодав-

ства України та/або Законодавства з принципом екстратериторіальності; та/або».
4. Абзаци 4, 5 п. 9.2 Правил викласти в наступній редакції:
«- необхідну в інших випадках, у відповідності до вимог законодавства Украї-

ни та/або внутрішніх положень Банку та/або Законодавства з принципом екстра-
територіальності та/або виконання санкційних та/або інших заходів у сфері фі-
нансового моніторингу, в тому числі санкцій Служби контролю за іноземними 
активами США (OFAC), вимог Закону США «Щодо оподаткування іноземних ра-
хунків» (FATCA) тощо».

Передача та/або поширення вищезазначеної інформації про Клієнта можли-
ві тільки на зазначені у цьому пункті цілі, та тільки особам, яким надано необхід-
ні повноваження на отримання відповідної інформації згідно з нормами україн-
ського та/або Законодавства з принципом екстратериторіальності та/або відпо-
відних угод (при їх наявності і необхідності укладення), та/або виконання санк-
ційних та/або інших заходів у сфері фінансового моніторингу».

ІV. ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ) НАДАННЯ ПОСЛУГ ЕКВАЙРІНГУ АТ «УКР
СИББАНК», опублікованих в газеті «Голос України» №30 (5030) від 17.02.2011 р. 
з усіма наступними змінами та доповненнями:

1. Розділ «ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ  В ПРАВИЛАХ» Правил допо-
внити терміном в наступній редакції:

«Законодавство з принципом екстратериторіальності» -  нормативно-правові 
акти США, Європейського Союзу та інших країн світу, а також розпорядчі доку-
менти ООН та/або інших міжнародних організацій, рішення яких є обов’язковими 
для виконання на території України та/або на території Франції та/або на терито-
рії країн присутності компаній BNP Paribas Group (перелік країн, де присутня  BNP 
Paribas Group, розміщено на сайті  https://ukrsibbank.com), політики та правила 
Групи BNP Paribas Group, в тому числі направлені на впровадження нормативно-
правових актів, вказаних в цьому визначенні».

2. Абзац 8 п. 6.9 Правил викласти в наступній редакції:
«- якщо наявність правовідносин з Клієнтом суперечить нормам законодав-

ства України та/або Законодавства з принципом екстратериторіальності; та/або».
3. Абзаци 5, 6 п. 6.11 Правил викласти в наступній редакції:
«- необхідну в інших випадках, у відповідності до вимог законодавства Украї-

ни та/або внутрішніх положень Банку та/або Законодавства з принципом екстра-
територіальності та/або виконання санкційних та/або інших заходів у сфері фі-
нансового моніторингу, в тому числі санкцій Служби контролю за іноземними 
активами США (OFAC), вимог Закону США «Щодо оподаткування іноземних ра-
хунків» (FATCA) тощо».

Передача та/або поширення вищезазначеної інформації про Клієнта можли-
ві тільки на зазначені у цьому пункті цілі, та тільки особам, яким надано необхід-
ні повноваження на отримання відповідної інформації згідно з нормами україн-
ського та/або Законодавства з принципом екстратериторіальності та/або відпо-
відних угод (при їх наявності і необхідності укладення), та/або виконання санк-
ційних та/або інших заходів у сфері фінансового моніторингу».

V. ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ) ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ 
ПЛАТИ ТА ІНШИХ ВИПЛАТ СПІВРОБІТНИКАМ КЛІЄНТА В БЕЗГОТІВКОВІЙ ФОР
МІ В АТ «УКРСИББАНК», опублікованих в газеті «Урядовий кур’єр» №59 від 
01.04.2011р. з усіма наступними змінами та доповненнями:

1. Розділ «ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ  В ПРАВИЛАХ» Правил допо-
внити термінами в наступній редакції:

«Група BNP Paribas Group – юридична особа «BNP Paribas S.A.», створена та 
діюча за законодавством Франції та зареєстрована в Торговому реєстрі компа-
ній Франції (Париж) під номером 662042449, а також її члени, зокрема юридич-
ні особи (включаючи їх  філії та структурні підрозділи), в яких  BNP Paribas S.A. 
є акціонером (учасником) та/або які прямо або  опосередковано контролюють-
ся  «BNP Paribas S.A.» через володіння акціями або частками у статутних капіта-

лах незалежно від фактичного розміру частки та/або шляхом  договірного або 
фактичного контролю».

«Законодавство з принципом екстратериторіальності -  нормативно-правові 
акти США, Європейського Союзу та інших країн світу, а також розпорядчі доку-
менти ООН та/або інших міжнародних організацій, рішення яких є обов’язковими 
для виконання на території України та/або на території Франції та/або на терито-
рії країн присутності компаній BNP Paribas Group (перелік країн, де присутня  BNP 
Paribas Group, розміщено на сайті  https://ukrsibbank.com), політики та правила 
Групи BNP Paribas Group, в тому числі направлені на впровадження нормативно-
правових актів, вказаних в цьому визначенні».

2. Абзац 3 п. 5.4 Правил викласти в наступній редакції:
«- якщо наявність правовідносин з Клієнтом суперечить нормам законодав-

ства України та/або Законодавства з принципом екстратериторіальності; та/або».
3. Абзаци 4, 5  п. 5.12  Правил викласти в наступній редакції:
«- необхідну в інших випадках, у відповідності до вимог законодавства Украї-

ни та/або внутрішніх положень Банку та/або Законодавства з принципом екстра-
територіальності та/або виконання санкційних та/або інших заходів у сфері фі-
нансового моніторингу, в тому числі санкцій Служби контролю за іноземними 
активами США (OFAC), вимог Закону США «Щодо оподаткування іноземних ра-
хунків» (FATCA) тощо».

Передача та/або поширення вищезазначеної інформації про Клієнта можли-
ві тільки на зазначені у цьому пункті цілі, та тільки особам, яким надано необхід-
ні повноваження на отримання відповідної інформації згідно з нормами україн-
ського та/або Законодавства з принципом екстратериторіальності та/або відпо-
відних угод (при їх наявності і необхідності укладення), та/або виконання санк-
ційних та/або інших заходів у сфері фінансового моніторингу».

4. Абзац 2 п. 5. 13 Правил вилучити.

VI. ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ) ВІДКРИТТЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ БАН
КІВСЬКОГО РАХУНКУ ТА ЕМІСІЇ КОРПОРАТИВНИХ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК КЛІЄН
ТАМ АТ «УКРСИББАНК», опублікованих в газеті «Урядовий кур’єр» №133 від 
27.07.2012р. з усіма наступними змінами та доповненнями:

1. Розділ «ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ  В ПРАВИЛАХ» Правил допо-
внити термінами в наступній редакції:

«Група BNP Paribas Group – юридична особа «BNP Paribas S.A.», створена та 
діюча за законодавством Франції та зареєстрована в Торговому реєстрі компа-
ній Франції (Париж) під номером 662042449, а також її члени, зокрема юридич-
ні особи (включаючи їх  філії та структурні підрозділи), в яких  BNP Paribas S.A. 
є акціонером (учасником) та/або які прямо або  опосередковано контролюють-
ся  «BNP Paribas S.A.» через володіння акціями або частками у статутних капіта-
лах незалежно від фактичного розміру частки та/або шляхом  договірного або 
фактичного контролю».

«Законодавство з принципом екстратериторіальності -  нормативно-правові 
акти США, Європейського Союзу та інших країн світу, а також розпорядчі доку-
менти ООН та/або інших міжнародних організацій, рішення яких є обов’язковими 
для виконання на території України та/або на території Франції та/або на терито-
рії країн присутності компаній BNP Paribas Group (перелік країн, де присутня  BNP 
Paribas Group, розміщено на сайті  https://ukrsibbank.com), політики та правила 
Групи BNP Paribas Group, в тому числі направлені на впровадження нормативно-
правових актів, вказаних в цьому визначенні».

2. Підпункти в) та д) п. 2.1.7 Правил викласти у наступній редакції:
«в) якщо щодо операції Клієнта виникає підозра, що вона містить ознаки та-

кої, що підлягає фінансовому моніторингу відповідно до законодавства України 
або підпадає під існуючі обмеження (санкції) відповідно до Законодавства та/або 
Законодавства з принципом екстратериторіальності; та/або».

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

3. Пункт 10.2 Правил викласти в наступній редакції:
«10.2. Уклавши Договір, Клієнт надає Банку свою згоду та право збирати, збе-

рігати протягом необмеженого часу, обробляти, використовувати, поширювати, 
передавати і отримувати інформацію (дані про Клієнта, відомі Банку та/або тре-
тім особам, у зв’язку з укладенням та виконанням Договору, у тому числі банків-
ську та комерційну таємницю, якщо він є фізичною особою):

- необхідну при укладенні договорів щодо відступлення права вимоги та/або 
переведення боргу за Договором та/або укладення інших цивільно-правових 
угод відповідно до законодавства України - до відповідних фізичних та юридич-
них осіб, що є стороною такого договору;

- необхідну третім особам для забезпечення виконання ними своїх функцій 
або надання послуг Банку, включаючи, але не обмежуючись послугами з відпові-
дального зберігання документів, ведення архівів, проведення заходів щодо впо-
рядкування існуючої заборгованості Клієнта тощо відповідно до укладених між 
такими особами (організаціями) та Банком договорів;

 - необхідну в інших випадках, у відповідності до вимог законодавства Украї-
ни та/або внутрішніх положень Банку та/або Законодавства з принципом екстра-
територіальності та/або виконання санкційних та/або інших заходів у сфері фі-
нансового моніторингу, в тому числі санкцій Служби контролю за іноземними 
активами США (OFAC), вимог Закону США «Щодо оподаткування іноземних ра-
хунків» (FATCA) тощо. 

Передача та/або поширення вищезазначеної інформації про Клієнта можли-
ві тільки на зазначені у цьому пункті цілі, та тільки особам, яким надано необхід-
ні повноваження на отримання відповідної інформації згідно з нормами україн-
ського та/або Законодавства з принципом екстратериторіальності та/або відпо-
відних угод (при їх наявності і необхідності укладення), та/або виконання санк-
ційних та/або інших заходів у сфері фінансового моніторингу.

Клієнт надає згоду на передачу інформації про нього згідно з цим пунктом ка-
налами зв’язку, що використовуються Банком для передачі такої інформації  і є 
захищеними.

Банк зобов’язується належним чином зберігати інформацію, що становить 
банківську таємницю, та несе відповідальність за її збереження у порядку, вста-
новленому законодавством України.

Уклавши Договір, Клієнт засвідчує, що він розуміє та погоджується з режи-
мом використання інформації, що зазначений у цьому пункті, а також що він на-
лежним чином повідомлений про можливість включення персональних даних 
Клієнта (якщо Клієнтом є фізична особа), що стали або стануть відомі Банку у хо-
ді виконання Договору, до будь-якої бази персональних даних АТ «УкрСиббанк». 
При цьому, Сторони погодили, що Клієнт не матиме до Банку жодних претензій в 
разі вчинення останнім будь-якої дії, зазначеної в цьому пункті».

4. Абзац 2 п. 10.5 Правил вилучити.
5. Абзаци 4, 5  п. 12.7   Правил викласти в наступній редакції:
«- у випадку, якщо Клієнт веде ризикову діяльність, зокрема, але не обмежу-

ючись проводить операції, проведення яких через Банк, на думку Банку, призво-
дить або може призвести до порушення норм законодавства України та/або За-
конодавства з принципом екстратериторіальності та/або міжнародних санкцій, в 
тому числі щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочин-
ним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 
масового знищення, та/або 

- у випадку, якщо Клієнт веде ризикову діяльність, зокрема, але не обмежу-
ючись співпрацює та/або має у своїй структурі та/або іншим чином пов’язаний з 
особами, співпраця та/або будь-який зв’язок з якими, на думку Банку, призво-
дить або може призвести до порушення норм законодавства України та/або  За-
конодавства з принципом екстратериторіальності та/або міжнародних санкцій, в 
тому числі щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочин-
ним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 
масового знищення, та/або».

VII. ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ) ВІДКРИТТЯ ТА КОМПЛЕКСНОГО РОЗРА
ХУНКОВО–КАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ РАХУНКІВ ФІЗИЧНИХ 
ОСІБ В АТ «УКРСИББАНК», опублікованих в газеті «Голос України», № 164 (4164) 
від 14.09.2007 р., з усіма наступними змінами та доповненнями:

1. Розділ «ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ  В ПРАВИЛАХ» Правил допо-
внити термінами в наступній редакції:

Телефони відділу реклами: (44) 2535509, факс 2300671. Email: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
«Група BNP Paribas Group – юридична особа «BNP Paribas S.A.», створена та 

діюча за законодавством Франції та зареєстрована в Торговому реєстрі компа-
ній Франції (Париж) під номером 662042449, а також її члени, зокрема юридич-
ні особи (включаючи їх  філії та структурні підрозділи), в яких  BNP Paribas S.A. 
є акціонером (учасником) та/або які прямо або  опосередковано контролюють-
ся  «BNP Paribas S.A.» через володіння акціями або частками у статутних капіта-
лах незалежно від фактичного розміру частки та/або шляхом  договірного або 
фактичного контролю».

«Законодавство з принципом екстратериторіальності -  нормативно-правові 
акти США, Європейського Союзу та інших країн світу, а також розпорядчі доку-
менти ООН та/або інших міжнародних організацій, рішення яких є обов’язковими 
для виконання на території України та/або на території Франції та/або на терито-
рії країн присутності компаній BNP Paribas Group (перелік країн, де присутня  BNP 
Paribas Group, розміщено на сайті  https://ukrsibbank.com), політики та правила 
Групи BNP Paribas Group, в тому числі направлені на впровадження нормативно-
правових актів, вказаних в цьому визначенні».

2. Підпункти в) та д) п. 2.5.12 Правил викласти у наступній редакції:
«в) якщо щодо операції Клієнта виникає підозра, що вона містить ознаки та-

кої, що підлягає фінансовому моніторингу відповідно до законодавства України 
або підпадає під існуючі обмеження (санкції) відповідно до Законодавства та/або 
Законодавства з принципом екстратериторіальності; та/або».

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

3. Абзаци 8, 9 п. 9.1 Правил викласти у наступній редакції:
«- необхідну в інших випадках, у відповідності до вимог Законодавства та/або 

внутрішніх положень Банку та/або Законодавства з принципом екстратериторі-
альності виконання санкційних та/або інших заходів у сфері фінансового моні-
торингу, 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 можли-
ві тільки на зазначені у цьому пункті цілі, та тільки особам, яким надано необхід-
ні повноваження на отримання відповідної інформації згідно з нормами Законо-
давства та/або Законодавства з принципом екстратериторіальності та/або відпо-
відних угод (при їх наявності і необхідності укладення), та/або виконання санк-
ційних та/або інших заходів у сфері фінансового моніторингу».

4. Абзац 2 п. 9.2  Правил вилучити.
5. Абзаци 4, 5  п.  11.8   Правил викласти в наступній редакції:
«- у випадку, якщо Клієнт веде ризикову діяльність, зокрема, але не обмежу-

ючись проводить операції, проведення яких через Банк, на думку Банку, призво-
дить або може призвести до порушення норм законодавства України та/або За-
конодавства з принципом екстратериторіальності та/або міжнародних санкцій, в 
тому числі щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочин-
ним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 
масового знищення, та/або 

- у випадку, якщо Клієнт веде ризикову діяльність, зокрема, але не обмежу-
ючись співпрацює та/або має у своїй структурі та/або іншим чином пов’язаний з 
особами, співпраця та/або будь-який зв’язок з якими, на думку Банку, призво-
дить або може призвести до порушення норм законодавства України та/або  За-
конодавства з принципом екстратериторіальності та/або міжнародних санкцій, в 
тому числі щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочин-
ним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 
масового знищення, та/або».

VIІI. ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ) СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ ПОЗИ
ЧАЛЬНИКІВ  АТ «УКРСИББАНК» З МОЖЛИВІСТЮ ВІДКРИТТЯ ТА РОЗРАХУНКО
ВОКАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КАРТКОВИХ (ПОТОЧНИХ) РАХУНКІВ, опубліко-
ваних в газеті «Голос України», № 164 (4414) від 30.08.2008 р., з усіма наступни-
ми змінами та доповненнями:

1. Розділ «ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ  В ПРАВИЛАХ» Правил допо-
внити термінами в наступній редакції:

«Група BNP Paribas Group – юридична особа «BNP Paribas S.A.», створена та 
діюча за законодавством Франції та зареєстрована в Торговому реєстрі компа-
ній Франції (Париж) під номером 662042449, а також її члени, зокрема юридич-
ні особи (включаючи їх  філії та структурні підрозділи), в яких  BNP Paribas S.A. 
є акціонером (учасником) та/або які прямо або  опосередковано контролюють-
ся  «BNP Paribas S.A.» через володіння акціями або частками у статутних капіта-
лах незалежно від фактичного розміру частки та/або шляхом  договірного або 
фактичного контролю».

«Законодавство з принципом екстратериторіальності -  нормативно-правові 
акти США, Європейського Союзу та інших країн світу, а також розпорядчі доку-
менти ООН та/або інших міжнародних організацій, рішення яких є обов’язковими 
для виконання на території України та/або на території Франції та/або на терито-
рії країн присутності компаній BNP Paribas Group (перелік країн, де присутня  BNP 
Paribas Group, розміщено на сайті  https://ukrsibbank.com), політики та правила 
Групи BNP Paribas Group, в тому числі направлені на впровадження нормативно-
правових актів, вказаних в цьому визначенні».

2. Абзаци 8, 9 п. 9.5 розд. І Правил викласти у наступній редакції:
«- необхідну в інших випадках, у відповідності до вимог Законодавства та/або 

внутрішніх положень Банку та/або Законодавства з принципом екстратериторі-

альності виконання санкційних та/або інших заходів у сфері фінансового моні-
торингу, в тому числі санкцій Служби контролю за іноземними активами США 
(OFAC), вимог Закону США «Щодо оподаткування іноземних рахунків» (FATCA) 
тощо. 

Передача та/або поширення вищезазначеної інформації про Позичальника 
можливі тільки на зазначені у цьому пункті цілі, та тільки особам, яким нада-
но необхідні повноваження на отримання відповідної інформації згідно з норма-
ми Законодавства та/або Законодавства з принципом екстратериторіальності та/
або відповідних угод (при їх наявності і необхідності укладення), та/або виконан-
ня санкційних та/або інших заходів у сфері фінансового моніторингу».

3. Абзац 2 п. 9.6 розд. І Правил вилучити.
4. Абзац 3 п. 9.14 розд. І Правил викласти у наступній редакції:
«- якщо наявність правовідносин з Клієнтом суперечить нормам законодав-

ства України та/або Законодавства з принципом екстратериторіальності; та/або»
4. Абзац 4 п. 7.1.14 розд. ІІ Правил викласти у наступній редакції:
«Про припинення надання овердрафту та/або анулювання ліміту овердрафту 

Банк повідомляє Позичальника шляхом направлення письмового повідомлення 
про  припинення надання овердрафту або направлення відповідного інформа-
ційного повідомлення на телефонний номер Позичальника».

5. Абзаци 4, 5  п.  8.2 розд. ІІ  Правил викласти в наступній редакції:
«- у випадку, якщо Позичальник веде ризикову діяльність, зокрема, але не 

обмежуючись проводить операції, проведення яких через Банк, на думку Бан-
ку, призводить або може призвести до порушення норм законодавства України 
та/або Законодавства з принципом екстратериторіальності та/або міжнародних 
санкцій, в тому числі щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюджен-
ня зброї масового знищення, та/або 

- у випадку, якщо Позичальник веде ризикову діяльність, зокрема, але не 
обмежуючись співпрацює та/або має у своїй структурі та/або іншим чином 
пов’язаний з особами, співпраця та/або будь-який зв’язок з якими, на думку Бан-
ку, призводить або може призвести до порушення норм законодавства України 
та/або  Законодавства з принципом екстратериторіальності та/або міжнародних 
санкцій, в тому числі щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюджен-
ня зброї масового знищення, та/або».

IX. ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ) ВІДКРИТТЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ БАН
КІВСЬКОГО РАХУНКУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІД
РОЗДІЛІВ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, САМОЗАЙНЯТИХ ОСІБ, ПРЕДСТАВНИЦТВ–КЛІЄН
ТІВ АТ «УКРСИББАНК», опублікованих в газеті «Голос України», № 99 (4849), 
02.06.2010 р., з усіма наступними змінами та доповненнями

1. Розділ «ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ  В ПРАВИЛАХ» Правил допо-
внити термінами в наступній редакції:

«Група BNP Paribas Group – юридична особа «BNP Paribas S.A.», створена та 
діюча за законодавством Франції та зареєстрована в Торговому реєстрі компа-
ній Франції (Париж) під номером 662042449, а також її члени, зокрема юридич-
ні особи (включаючи їх  філії та структурні підрозділи), в яких  BNP Paribas S.A. 
є акціонером (учасником) та/або які прямо або  опосередковано контролюють-
ся  «BNP Paribas S.A.» через володіння акціями або частками у статутних капіта-
лах незалежно від фактичного розміру частки та/або шляхом  договірного або 
фактичного контролю».

«Законодавство з принципом екстратериторіальності -  нормативно-правові 
акти США, Європейського Союзу та інших країн світу, а також розпорядчі доку-
менти ООН та/або інших міжнародних організацій, рішення яких є обов’язковими 
для виконання на території України та/або на території Франції та/або на терито-
рії країн присутності компаній BNP Paribas Group (перелік країн, де присутня  BNP 
Paribas Group, розміщено на сайті  https://ukrsibbank.com), політики та правила 
Групи BNP Paribas Group, в тому числі направлені на впровадження нормативно-
правових актів, вказаних в цьому визначенні».

2. Підпункти в) та д) п. 2.4.2 Правил викласти у наступній редакції:
«в) якщо щодо операції Клієнта виникає підозра, що вона містить ознаки та-

кої, що підлягає фінансовому моніторингу відповідно до законодавства України 
або підпадає під існуючі обмеження (санкції) відповідно до Законодавства та/або 
Законодавства з принципом екстратериторіальності; та/або».

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

3. Абзаци 8, 9 п. 9.1 Правил викласти у наступній редакції:
«- необхідну в інших випадках, у відповідності до вимог Законодавства та/або 

внутрішніх положень Банку та/або Законодавства з принципом екстратериторі-
альності виконання санкційних та/або інших заходів у сфері фінансового моні-
торингу, 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 можли-
ві тільки на зазначені у цьому пункті цілі, та тільки особам, яким надано необхід-
ні повноваження на отримання відповідної інформації згідно з нормами Законо-
давства та/або Законодавства з принципом екстратериторіальності та/або відпо-
відних угод (при їх наявності і необхідності укладення), та/або виконання санк-
ційних та/або інших заходів у сфері фінансового моніторингу».

4. Абзац 2 п. 9.2  Правил вилучити.

5. Абзаци 4, 5  п.  12.7   Правил викласти в наступній редакції:
«- у випадку, якщо Клієнт веде ризикову діяльність, зокрема, але не обмежу-

ючись проводить операції, проведення яких через Банк, на думку Банку, призво-
дить або може призвести до порушення норм законодавства України та/або За-
конодавства з принципом екстратериторіальності та/або міжнародних санкцій, в 
тому числі щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочин-
ним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 
масового знищення, та/або 

- у випадку, якщо Клієнт веде ризикову діяльність, зокрема, але не обмежу-
ючись співпрацює та/або має у своїй структурі та/або іншим чином пов’язаний з 
особами, співпраця та/або будь-який зв’язок з якими, на думку Банку, призво-
дить або може призвести до порушення норм законодавства України та/або  За-
конодавства з принципом екстратериторіальності та/або міжнародних санкцій, в 
тому числі щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочин-
ним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 
масового знищення, та/або».

X. ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ) ВІДКРИТТЯ, ВИКОРИСТАННЯ І ОБСЛУГОВУ
ВАННЯ ПОТОЧНИХ РАХУНКІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ У НАЦІОНАЛЬНІЙ І ІНОЗЕМНИХ ВА
ЛЮТАХ В АТ «УКРСИББАНК», опублікованих в газеті «Урядовий кур’єр» №65 від 
09.04.2011р. з усіма наступними змінами та доповненнями:

1. П. 1.3 Правил доповнити термінами в наступній редакції:
«Група BNP Paribas Group – юридична особа «BNP Paribas S.A.», створена та 

діюча за законодавством Франції та зареєстрована в Торговому реєстрі компа-
ній Франції (Париж) під номером 662042449, а також її члени, зокрема юридич-
ні особи (включаючи їх  філії та структурні підрозділи), в яких  BNP Paribas S.A. 
є акціонером (учасником) та/або які прямо або  опосередковано контролюють-
ся  «BNP Paribas S.A.» через володіння акціями або частками у статутних капіта-
лах незалежно від фактичного розміру частки та/або шляхом  договірного або 
фактичного контролю».

«Законодавство з принципом екстратериторіальності -  нормативно-правові 
акти США, Європейського Союзу та інших країн світу, а також розпорядчі доку-
менти ООН та/або інших міжнародних організацій, рішення яких є обов’язковими 
для виконання на території України та/або на території Франції та/або на терито-
рії країн присутності компаній BNP Paribas Group (перелік країн, де присутня  BNP 
Paribas Group, розміщено на сайті  https://ukrsibbank.com), політики та правила 
Групи BNP Paribas Group, в тому числі направлені на впровадження нормативно-
правових актів, вказаних в цьому визначенні».

2. Підпункти в) та д) п. 3.13 Правил викласти у наступній редакції:
«в) якщо щодо операції Клієнта виникає підозра, що вона містить ознаки та-

кої, що підлягає фінансовому моніторингу відповідно до законодавства України 
або підпадає під існуючі обмеження (санкції) відповідно до Законодавства та/або 
Законодавства з принципом екстратериторіальності; та/або».

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

3. Пункт 6.10, 7.6, 7.7 Правил вилучити з подальшою зміною нумерації.
 4. Абзаци 4, 5  п.  10.4   Правил викласти в наступній редакції:
«- у випадку, якщо Клієнт веде ризикову діяльність, зокрема, але не обмежу-

ючись проводить операції, проведення яких через Банк, на думку Банку, призво-
дить або може призвести до порушення норм законодавства України та/або За-
конодавства з принципом екстратериторіальності та/або міжнародних санкцій, в 
тому числі щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочин-
ним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 
масового знищення, та/або 

- у випадку, якщо Клієнт веде ризикову діяльність, зокрема, але не обмежу-
ючись співпрацює та/або має у своїй структурі та/або іншим чином пов’язаний з 
особами, співпраця та/або будь-який зв’язок з якими, на думку Банку, призво-
дить або може призвести до порушення норм законодавства України та/або  За-
конодавства з принципом екстратериторіальності та/або міжнародних санкцій, в 
тому числі щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочин-
ним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 
масового знищення, та/або».

5. Абзаци 4.5 п. 12.1 Правил викласти у наступній редакції:
«- необхідну в інших випадках, у відповідності до вимог Законодавства та/або 

внутрішніх положень Банку та/або Законодавства з принципом екстратериторі-
альності виконання санкційних та/або інших заходів у сфері фінансового моні-
торингу, 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 можли-
ві тільки на зазначені у цьому пункті цілі, та тільки особам, яким надано необхід-
ні повноваження на отримання відповідної інформації згідно з нормами Законо-
давства та/або Законодавства з принципом екстратериторіальності та/або відпо-
відних угод (при їх наявності і необхідності укладення), та/або виконання санк-
ційних та/або інших заходів у сфері фінансового моніторингу».

4. Абзац 2 п. 12.2  Правил вилучити.

Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в офіційно-
му друкованому виданні,  а саме  31.03.2017 року.

Датою початку дії змін до Правил 01.05.2017 року.

Заступник Голови Правління – 
Начальник Юридичного департаменту            С. М. Панов

Телефони відділу реклами: (44) 2535509, факс 2300671. Email: adv@ukcc.com.ua

Постійно діючим третейським судом при АУБ роз-
глядається справа №62/16 за позовом ПАТ «Укрсоц-
банк» до ТОВ «Футбольний клуб «Титан» (Донецька 
обл., м. Макіївка, вул. Рєпіна, буд. 1, кв.). Судове за-
сідання призначено на 20.04.2017 р. о 10.00 год. за 
адресою: м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15, к. 811. 
Це оголошення розміщене також на сайті третейсько-
го суду: tretsud.aub.org.ua. У випадку неявки відповіда-
ча справа може бути розглянута без його участі.

Третейський суддя B. M. Ярошовець

Брусилівський районний суд Житомирської області 
викликає Клименка Миколу Миколайовича, 20.05.1961 
р.н., як відповідача на розгляд цивільної справи  
№ 275/76/17 за позовом Синиці З.М. про визнання осо-
би такою, що втратила право користування житлом. Роз-
гляд справи призначено на 12.04.2017 року о 12.00 го-
дині та на 19.04.2017 року о 14.00 годині в залі судових 
засідань Брусилівського районного суду Житомирської 
області.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповіда-
ча, він повинен повідомити суд про причини неявки, інак-
ше справа буде розглянута у його відсутність. 

Суддя Данилюк О. С.

Баришівський районний суд Київської області по-
відомляє відповідача Юркевича Анатолія Іванови-
ча, який зареєстрований за адресою: вул. Софіїв-
ська, буд. 34, кв. 22, селище Баришівка, Київська 
обл., та проживає за адресою: м. Київ, вул. Вільшан-
ська, 23, що судовий розгляд цивільної справи за 
позовом Шпиг Юлії Анатоліївни до Юркевича Ана-
толія Івановича про стягнення суми заборгованості 
за договором, призначено до судового розгляду на 
11 годину 00 хвилин 10 квітня 2017 року. Ваша яв-
ка обов’язкова.

В разі неявки розгляд справи буде проведений за 
вашою відсутністю.

Суддя Єременко В. М.

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205,  
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає цивільну 
справу № 2/229/347/2017 за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Акціонерний банк «Експрес-Банк» 
до Дороніна Дениса Сергійовича про стягнення заборго-
ваності. Відповідач у справі Доронін Денис Сергійович, 
14 квітня 1987 року народження (останнє місце прожи-
вання: Донецька обл., м. Ясинувата, вул. Запорізька, буд. 
22), викликається на 10 квітня 2017 року о 09 годині 40 
хвилин до суду, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. В разі неявки відповідача справа 
буде розглянута у його відсутність.

Суддя Є. В. Петров
В провадженні Комінтернівського районного суду м. Хар-

кова знаходиться спеціальне кримінальне провадження  
№ 641/10420/16-к стосовно Донця Івана Івановича, 
05.05.1963 року народження, обвинуваченого у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 368 
КК України. Обвинувачений Донець І. І., зареєстрований та 
мешкає за адресою: Луганська область, м. Луганськ, кв. Сте-
повий, 18/92. На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, 
Комінтернівський районний суд м. Харкова викликає обви-
нуваченого Донця Івана Івановича у підготовче судове засі-
дання, яке відбудеться 7 квітня 2017 року о 10 годині 00 хви-
лин у залі № 2 Комінтернівського районного суду м. Харко-
ва, розташованого за адресою: м. Харків, пров. Брянський, 5. 

Суддя Ариничева С. А.

Комсомольський міський суд Полтавської області викли-
кає Баранюка Руслана Зейналовича (останнє відоме місце 
проживання: м. Долинська, Кіровоградська область, вули-
ця Щорса, 7, квартира 4), як відповідача в судове засідання 
у цивільній справі за позовом Старушко Маргарити Сергіїв-
ни до Баранюка Руслана Зейналовича, третя особа — Орган 
опіки та піклування Горішньоплавнівської міської ради Пол-
тавської області, про позбавлення батьківських прав та стяг-
нення аліментів на утримання неповнолітньої дитини. Судо-
ве засідання відбудеться 5 квітня 2017 року о 13 год. 00 хв. у 
приміщенні суду за адресою: Полтавська область, м. Горішні 
Плавні, вул. Гірників, 17. У разі неявки, справу буде розгля-
нуто за вашої відсутності.

Суддя Солоха О. В.

Чернігівський районний суд Запорізької області 
викликає в судове засідання, яке відбудеться 4 квіт-
ня 2017 року о 14.00 годині в приміщенні Чернігів-
ського районного суду Запорізької області за адре-
сою: Запорізька область, смт Чернігівка, вул. Собор-
на, буд. 391, Хісматулліна Володимира Зіангареєви-
ча, зареєстрованого за адресою: Донецька область, 
м. Хрестівка (Кіровське), м-н Гірняцький, 11/66, як 
відповідача по цивільній справі №329/1227/16-ц за 
позовом ПАТ КБ «Правекс-Банк» до Хісматулліна 
Володимира Зіангареєвича про стягнення заборго-
ваності за договором кредиту.

Суддя Н. М. Пода

Лисичанський міський суд Луганської області викли-
кає як відповідача Полякова Анатолія Олександровича, 
08.11.1983 року народження, який проживає за адре-
сою: вул. Гагаріна, 21, с. Городище Перевальського ра-
йону Луганської області, в судове засідання з розгляду 
цивільної справи № 2/415/353/17 за позовом Полякової 
Анни Сергіївни до Полякова Анатолія Олександровича 
про надання дозволу на тимчасовий виїзд за кордон не-
повнолітньої дитини без згоди батька, яке відбудеться 3 
квітня 2017 р. об 11 годині 00 хвилин у приміщенні суду 
за адресою: м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38, каб. 
10. У разі неявки в судове засідання, справа буде роз-
глянута без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Н. В. Коваленко

Малиновський районний суд м. Одеси викликає Сеніча Віталія Ана-
толійовича, останнє відоме місце проживання: м. Одеса, вул. Судобуді-
вельна, 21, кв. 9, 13, у судове засідання по цивільній справі за позовом 
Васькова Юрія Юрійовича до Сеніча Віталія Анатолійовича про стягнен-
ня заборгованості за договором позики, яке призначене до слухання на 
20.04.2017 року о 10 год. 00 хв. у каб. № 213 суду за адресою: м. Оде-
са, вул. В. Стуса, 1-а.

У разі неявки в судове засідання без поважних причин, розгляд спра-
ви буде проведено за вашої відсутності за наявними в ній доказами.

Суддя Сегеда О. М.

Голосіївський районний суд м. Києва у зв’язку з розглядом цивільної 
справи за позовом Публічного акціонерного товариства «БАНК ПЕТРО-
КОММЕРЦ-Україна» до Чернявської Юлії Олександрівни про стягнен-
ня заборгованості за кредитним договором, викликає відповідачку Чер-
нявську Юлію Олександрівну, останнє відоме місце реєстрації: м. Ки-
їв, вул. Саксаганського, 81, кв. 5, у судове засідання на 12 год. 00 хв. 
21.04.2017 року, яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Ки-
їв, вул. П. Потєхіна, 14-а, каб. 38.

Суддя О. О. Колдіна

В провадженні Ірпінського міського суду Київської області перебу-

ває цивільна справа за позовом Приватного акціонерного товариства 

«Страхова Компанія «Залізничні шляхи» до Донця Євгена Миколайови-

ча про стягнення матеріальної шкоди в порядку регресу.

Суд викликає на 26.04.2017 року о 14.00 год. Донця Євгена Микола-

йовича як відповідача по справі. Явка обов’язкова.

Суддя С. І. Оладько



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua32 

вісті звідусіль

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року

Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» — 
61035, 40227 (соціальний)

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

Aдреса в Iнтернетi: www.ukurier.gov.ua
Адреса редакцiї: 01008, Київ, вул. Садова, 1
Телефон для довiдок: 253-12-95.
Телефони вiддiлу реклами: 253-55-09, 
факс: 230-06-71, e-mail: adv@ukcc.com.ua
«Урядовий кур’єр» виходить у вiвторок, середу, четвер, 

п’ятницю та суботу
Зам. № 53390 Тираж 20130

Листування з читачами тiльки 
на сторiнках газети.

Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть 
iнформацiї та реклами несуть автори 

та рекламодавцi.
Набрано i зверстано у комп’ютерному  

центрi «Урядового кур’єра». 
Друк: ТOВ «Мега-Полiграф», 

04073, Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
www.mega-poligraf.kiev.ua

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
im

ag
es

of
w

el
ln

es
s.

co
m

Олегові  Сенцову  
дали престижну  
премію 

Марія ЛАГІДНА  
для «Урядового кур’єра»

ҐРАТИ — НЕ ПЕРЕПОНА. Українському режисерові Оле-
гові Сенцову, якого в Росії незаконно засудили за тероризм, 
американський ПЕН-центр присудив щорічну премію Бар-
бари Голдсміт «Свобода писати», повідомляє видання The 
Washington Post. 

«Він був змушений пожертвувати багатообіцяючою 
кар’єрою в кінематографі через своє висловлювання», — 
сказала виконавчий директор американського ПЕН-центру 
Сюзанна Носсел. За її словами, «це дуже яскрава ілюстрація 
нетерпимості уряду Путіна до інакодумства». 

Як зазначено, Олег Сенцов, який був відвертим критиком 
російської агресії проти України, поповнив «видатний спи-
сок» інших лауреатів, які перебувають у небезпеці. Серед них 
азербайджанська журналістка Хадіджи Ісмаїлова, яку зааре-
штували після публікації серії матеріалів про корупцію в уря-
ді, й Ільхам Тохті — китайський економіст, якого запротори-
ли за ґрати.

Видання наголошує, що 37 із 40 переможців конкурсу 
«Свобода писати» було звільнено із в’язниці впродовж 18 мі-
сяців з моменту їхнього нагородження. Як відомо, американ-
ський ПЕН-центр вручає щорічну нагороду Барбари Голдсміт 
в’язням сумління, які опинилися у скрутних обставинах. Укра-
їнського режисера Олега Сенцова  російський суд засудив за 
сфальсифікованими звинуваченнями до 20 років колонії су-
ворого режиму, нині він відбуває термін у колонії в Якутську.

ПОГОДА НА ЗАВТРА
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 1 КВІТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +2  +7 +15  +20 Черкаська +2  +7 +13  +18
Житомирська +2  +7 +15  +20 Кіровоградська +2  +7 +12  +17
Чернігівська +2  +7 +10  +15 Полтавська +1  +6 +8  +13
Сумська -1  +4 +8  +13 Дніпропетровська +2  +7 +8  +13
Закарпатська +2  +7 +20  +25 Одеська -1  +4 +15  +20
Рівненська +2  +7 +18  +23 Миколаївська 0  +5 +13  +18
Львівська +2  +7 +20  +25 Херсонська -1  +4 +10  +15
Івано-Франківська +2  +7 +20  +25 Запорізька -2  +3 +8  +13
Волинська +2  +7 +19  +24 Харківська -2  +3 +7  +12
Хмельницька +2  +7 +17  +22 Донецька 0  +5 +8  +13
Чернівецька +2  +7 +17  +22 Луганська -2  +3 +6  +11
Тернопільська +2  +7 +18  +23 Крим -2  +3 +13  +18
Вінницька +2  +7 +15  +20 Київ +5  +7 +15  +17

Укргiдрометцентр

Павло ЛАРІОНОВ 
для «Урядового кур’єра»

Нинішня весна не заба-
рилася. Березень ак-

тивно пішов у наступ на 
залишки лютневого снігу, 
вмив землю дощами і за-
ходився чепурити її зеле-
ним вбранням.  6 березня у 
столичному лісопарку Пу-
ща-Водиця побачив біля 
прогрітих сонцем стежин 
кілька ожилих мурашни-
ків. Ще через тиждень по-
мітив перших метеликів 
— краєочків (їх ще нази-
вають бурячками). Уже 
прилетіли шпаки. Звер-
нув увагу і на таку непри-
ємну картину: початок за-
готівлі березового соку. 
Болісно дивитися, як лю-
ди жорстоко підрубують, 
свердлять, довбають цвя-
хами білокорих красунь. 
«Вам не здається, що так 
точите з живого дерева 
кров?» — запитую одного 
із заготівельників.  У від-
повідь: «Ні. Я десь читав, 
що березі така процедура 
навіть на користь».

Хто міг написати таку 
нісенітницю. За сорок ро-
ків я вздовж і впоперек 
пройшов пішки, проїхав на 
велосипеді й на лижах пу-
ща-водицький ліс. Знаю 
кожен його куточок. У сім-
десяті роки директором 
господарства був мій до-
брий приятель Володимир 
Лук’янов. За його керівни-
цтва на деревах вивішува-
ли шпаківні, а на галяви-
нах облаштовували годів-
ниці для лосів, кізочок, ди-
ких свиней. Нині паркове 
господарство вкрай зане-
дбане. Повсюди буреломи 
загиблих дерев. Особливо 
помітні на цих кладовищах 
трухляві стовбури білоко-
рих красунь, життєві соки 
з яких виточили губителі 
природи. 
Не рубай березу  —  
це твоя дружина,
А в зеленім листі спить 
твоя дитина. 

Може, зворушить  на-
родна мудрість цих слів 
чиюсь зачерствілу душу. 

Квітень, за прогнозами 
синоптиків, буде вологим, 
зі змінами тепла на по-
холодання. «Мокрий кві-
тень, сухий май — на все 
збіжжя урожай», — ка-
же з цього приводу народ-
не прислів’я. Власні про-
гнози на майбутнє  на-
родні синоптики  склада-
ють за прикметами погод-
них умов у такі дні квітне-
вих релігійних свят: Бла-
говіщення (7), Марка (11), 
Вербна неділя (9).

На Благовіщення весна 
зиму перемагає.  Не мож-
на братися за жодну робо-
ту. Цього дня  «навіть пта-
хи гнізда не в’ють, бо Гос-

подь на землю спускаєть-
ся». Особливо це застере-
ження стосується вагіт-
них. Від Благовіщення до 
середини травня ще зни-
жуватиметься температу-
ра вночі й уранці. Подеку-
ди може випасти сніг. Як-
що це трапиться на Бла-
говіщення, то до Юрія (6 
травня) утримається хо-
лодна погода.  Якщо цього 
дня йтиме дощ — на тепле 
літо і гарний урожай горі-
хів. Якою буде погода цьо-
го дня, такою вона буде до 
кінця місяця. 

Спостерігаючи за ста-
ном погоди в день Свято-
го Марка, старі люди скла-
дали прогнози на наступ-
не літо й осінь. Якщо день 
погожий, сонячний — літо 

буде врожайним; якщо до-
щитиме — гарно вродять 
овес, кукурудза, соняш-
ник, цукровий буряк. 

За тиждень до Вели-
кодня — Вербна неділя. 
Здавна у віруваннях ба-
гатьох народів вважаєть-
ся, що верба має таємни-
чі властивості притягува-
ти до себе вологу. До на-
ших днів зберігся звичай: 
повертаючись зі святково-
го богослужіння з гілочка-
ми  освяченої верби, люди, 
не заходячи до  хати,  ви-
саджують їх на межах го-
родів, біля криниць, на бе-
регах сільських водойм,  
«щоб росли Богові на сла-
ву, а людям на вжиток». 
Тому й побутує в народі 
прадавнє прислів’я: «Без 
верби і калини нема Укра-
їни». 

Якщо Вербна неділя по-
гожа, то літо буде теплим, 
засушливим; якщо йтиме 
дощ  — літо буде з дощами 
і грозами. 

Найвелелюднішим вес-
няним святом залишаєть-
ся Великдень. Йому пере-
дує Чистий четвер. За на-
родною традицією, це день 
очищення обійстя від уся-
кого непотребу. Вдосві-
та  слід навести лад у гос-
подарських приміщеннях, 
в хаті й на подвір’ї. Сміття 
треба  спалити. Вважаєть-
ся, що цього дня чарівну 
оздоровчу силу має вода. 
Завершивши прибиран-
ня обійстя, прийміть очи-
щувальний душ прохолод-
ною водою.  Чистий четвер 
ще називають Страсним. 
З вечірнього богослужіння 
приносять додому страсну 
свічку. Її полум’ям викоп-
чують на сволоках хрести-
ки, «щоб лиха нечисть до 
оселі не потрапила». 

Де взяти таку чарів-
ну свічу, яка б захисти-
ла міста і села на сході на-
шої країни від ворожої не-
чисті, російських гармат і 
«градів»? Пошли нам, Бо-
же, такий оберіг. 

1 квітня  —  День сміху
2 квітня  —   День геолога;  Всесвітній день  поширення 

інформації щодо проблем аутизму
4 квітня  —   Міжнародний день просвіти з питань  мін-

ної небезпеки та допомоги з діяльності що-
до розмінування

6 квітня  —   Міжнародний день спорту заради  миру та 
розвитку

7 квітня  —   День здоров’я; Міжнародний день пам’яті 
про геноцид у Руанді; Благовіщення Пре-
святої  Богородиці

9 квітня  —  Вербна неділя
12 квітня  —   День працівників ракетно-космічної галузі 

України; Міжнародний день польоту люди-
ни в космос

15 квітня  —  День довкілля
16 квітня  —  Великдень
17 квітня  —  День пожежної охорони
18 квітня  —  День пам’яток історії та культури
21 квітня  —   100 років з часу початку роботи Всеу-

країнського конгресу, першого представ-
ницького форуму українського руху (19—
21.04.1917)

22 квітня  —  Міжнародний день матері-Землі
23 квітня  —  Всесвітній день книги й авторського права
24-30 квітня  — Всесвітній тиждень імунізації
25  квітня  —   Всесвітній день боротьби із захворюванням 

на малярію
26 квітня  —   День Чорнобильської трагедії; Міжнарод-

ний день інтелектуальної власності
28 квітня  —   День охорони праці; Всесвітній день охоро-

ни праці
29 квітня  —   День пам’яті усіх жертв застосування ядер-

ної зброї
30 квітня  —  Міжнародний день джазу

НАШ КАЛЕНДАР

сПіВчуТТя

Мокрий квітень, сухий май — 
на все збіжжя урожай
ТРАДИЦіЇ. У Чистий четвер потрібно очищатися  
від усякого непотребу

«Союз бірж України» висловлює глибокі співчуття рідним 
та близьким з приводу смерті 

КРАмАРЕНКА Леоніда Віталійовича, 
генерального директора Товарної біржі «Кіровоградська 
аграрна біржа».

У пам’яті всіх, хто працював разом з Леонідом Віталійови-
чем, він залишиться принциповим і чуйним керівником, лю-
диною, яка вірно служила обраній справі.
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