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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 17 квітня 2019 року
USD 2672.2277 EUR 3020.9534 RUB 4.1596 / AU 343047.23 AG 3990.97 PT 235957.71 PD 364491.86

за 100 доларів США за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

АНДРІЙ ПАРУБІЙ:    «Не сумніваюся,
що державна більшість, 

проукраїнська, 
проєвропейська, 

в цьому парламенті 
збережеться за будь-

яких обставин, хоч кого 
б обрали Президентом».  

СБУ викриває 
російських терористів  

НАЦБЕЗПЕКА. «Припинено діяльність на території нашої дер-
жави диверсійно-розвідувальної терористичної групи спецслужб 
РФ у складі семи осіб. Усіх їх затримано й заарештовано», — роз-
повів на брифінгу голова СБУ Василь Грицак.

Загалом від початку 2017 року в Україну з РФ і так званої ДНР 
для політичних убивств і ліквідації офіцерів українських спецслужб 
направлено кілька автономних диверсійно-терористичних груп. 
Одна з них 27 червня 2017 року вчинила зухвалий теракт, внаслі-
док якого загинув генерал військової розвідки Максим Шаповал. 
Виконавцем теракту Василь Грицак назвав співробітника так зва-
ного центру спеціальних операцій МДБ ДНР Олега Шутова, а його 
організатором, як і вбивства полковника СБУ Олександра Харабе-
рюша, — генерал-лейтенанта ФСБ РФ, начальника департаменту 
контррозвідувальних операцій Дмитра Мінаєва.

А «підривник», який на початку квітня закладав вибухівку під ав-
томобіль нашого розвідника в Києві й сам підірвався, насправді жи-
вий і заарештований. Це, повідомляє УНІАН, керівник російської 
диверсійно-терористичної групи москвич Олексій Комаричев.

352,955 млрд грн
прибутку до оподаткування отримали  

торік великі й середні підприємства 
України. Це на 24% перевищує  

показник 2017 року

АЛЬТЕРНАТИВА. На міжнародному конгресі в Одесі розглянули 
можливості виходу вітчизняних виробників на внутрішній 
та світовий ринок екологічної продукції

Органічна  
перспектива

Голова Верховної Ради про незмінність цивілізаційного 
вибору нашої країни
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3 6
МОНОПОЛІЇ

Із незаконними діями 
облгазів тепер бореться 
громадська організація, 
проте треба докорінно 
змінювати законодавство

Так зване судочинство РФ 
продовжило арешт наших 
моряків і вкотре показало всьому 
світові, що у Кремлі чхати хотіли 
на норми міжнародного права 

ФЕМІДА — НИЖЧЕ ПЛІНТУСА 

Економіка виходить із зони ризику
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Уряд відзвітував про зроблене за три роки діяльності 

Оксана МАЛОЛЄТКОВА, 
«Урядовий кур’єр»

Під час учорашнього засідан-
ня Прем’єр-міністр Володи-

мир Гройсман розповів, що уря-
ду вже вдалося зробити і яких 
наступних кроків варто очікува-
ти.  Насамперед він наголосив, що 
чудес у державному управлінні 

не буває, тому неможливо одразу 
розв’язати всі проблеми, які на-
копичувалися роками. 

«Деякі кроки не даються про-
сто. Але стару систему за під-
тримки Президента й Верховної 
Ради ми зламали, й Україна йде 
шляхом перетворення на розви-
нену економічно сильну держа-
ву, де всім житиметься комфорт-

но й безпечно. Започатковано ду-
же багато важливих змін. Голо-
вне, щоб були чіткі позитивні ре-
зультати», — підкреслив глава 
уряду.   

Презентацію зробленого Воло-
димир Гройсман розпочав із то-
го, як держава дбає про тих, хто 
її боронить і зі зброєю в руках об-
стоює право жити в незалежній 

країні. «Фінансування галузі без-
пеки та оборони — серед голо-
вних пріоритетів. Спрямовуємо 
кошти на модернізацію війська, 
посилюємо соціальне забезпе-
чення українських захисників — 
воно виросло в 1,6 раза. Зарпла-
та військових не менша за 10 ти-
сяч гривень. 5700 військових за-
безпечено житлом. Будуємо но-

ві гуртожитки. Надано 130 тисяч 
земельних ділянок для учасників 
АТО», — зазначив Прем’єр. 

Розвиток економіки дає змогу 
поступово підвищувати соціаль-
ні стандарти. «З 1 січня 2017 ро-
ку мінімальна зарплата зросла 
удвічі — до 3200, хоч має ще 
зростати — бути принаймні 
вдвічі більшою. 2
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ДОКУМЕНТИ

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

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

Оголошення щодо продажу активів (майна) ПАТ «ВБР»

Номер лота: GL22N01140
Короткий опис активів (майна) в лоті: Побутові приміщення, заг.пл. 303,9 

кв.м, розташовані за адресою:  
Львівська обл., м. Дубляни,  
вул. Львівська, буд.16

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

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону:

15.05.2019 р.

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота: http://torgi.fg.gov.ua/197869

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого 
Арбаджиєва Володимира Івановича, 04.10.1953 року народження 
(останнє відоме місце проживання: вул. Будьонного, 13, кв. 57,  
м. Керч, АР Крим), у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у судове засідання, яке 
відбудеться 8 травня 2019 року о 08 год. 50 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в при-
міщенні Подільського районного суду м. Києва за адресою: 
04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 203, під головуванням судді  
Отвіновського П. Л.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеці-
ального судового провадження.

Оболонський районний суд м. Києва викликає підозрюваного Антюфєєва Володимира Юрі-
йовича, 19.02.1951 р.н., який обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3  
ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України, для розгля-
ду клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтри-
мання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління про-
цесуального керівництва та нагляду за додержанням законів органами, що проводять оператив-
но-розшукову діяльність, Головної військової прокуратури Генеральна прокуратура України Соло-
шенка Ю.І. про здійснення спеціального досудового розслідування по кримінальному провадженню 
№42017000000001126 від 11.04.2017 року в судове засідання, яке відбудеться о 12.00 годині 25 квіт-
ня 2019 року в приміщенні Оболонського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Ти-
мошенка, 2-Є, кабінет №9.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного відповіда-
ча передбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені 
статтею 323 КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — стат-
тею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників — статтею 
326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 КПК України.

Суддя О. В. Жежера

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинува-
чену Кулєшову Оксану Ігорівну, 06.11.1980 року народжен-
ня (останнє відоме місце проживання: вул. Дмитриєва, 4,  
м. Ялта, АР Крим), у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у судове засідан-
ня, яке відбудеться 8 травня 2019 року о 08 год. 55 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в при-
міщенні Подільського районного суду м. Києва за адресою: 
04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 203, під головуванням 
судді Отвіновського П. Л.

У разі неявки обвинуваченої до суду оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченої в по-
рядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого 
Бахарєва Костянтина Михайловича, 20.10.1972 року народжен-
ня (останнє відоме місце проживання: 95034, вул. Куйбишева, 4,  
кв. 10, м. Сімферополь), у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у судове засідання, 
яке відбудеться 8 травня 2019 року о 08 год. 45 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в при-
міщенні Подільського районного суду м. Києва за адресою: 
04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 203, під головуванням судді  
Отвіновського П. Л.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеці-
ального судового провадження.

ОГОЛОШЕННЯ щодо продажу активів (права вимоги) АТ «РОДОВІД БАНК» 
Номер лота: GL3N01255-GL3N01262
Короткий опис активів (майна) в лоті: Права вимоги за кредитними договорами,  

укладеними з фізичними особами (із забезпеченням): 
77.2/СЖ-268.07.2 від 25.07.2007,37.3/СЖ-006.07.1  
від 20.09.2007,77.2/СЗ-436.07.2 від 28.12.2007,15.3/ 
ІЖ-118.07.1 від 30.03.2007,28.4/СЖ-106.06.1  
від 19.12.2006,77.2/СЖ-400.07.2 від 05.12.2007,77.2/ 
СЖ-309.07.2 від 31.08.2007,28.3/I-005.05.1 від 05.04.2005

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

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону: 

14.05.2019

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
160-at-rodovid-bank/42258-asset-sell-id-195101

ТДВ «СК «Ю.Ес.Ай.» повідомляє 
про втрату бланка суворої звітності поліса ОСЦПВ 

у кількості 1 (одна) шт.: AM 8385985. 
Втрачений бланк вважати недійсним.

Втрачений судновий білет 
на моторне туристичне судно ЛУЦ-0026-К  

з регістровим номером 3-820222, видане ПрАТ «Іскра», 
вважати недійсним.

Втрачений додаток до диплома спеціаліста 
КВ №39380214 від 30 червня 2010 р., виданий Національним 

технічним університетом України на ім’я Щербини Євгена 
Володимировича, вважати недійсним.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 3 квітня 2019 р. № 216-р 
Київ

Про утворення Організаційного комітету  
з підготовки та відзначення 150-річчя  

з дня народження Лесі Українки
1. Утворити Організаційний комітет з підготовки та відзначення 150-річчя з дня на-

родження Лесі Українки у складі згідно з додатком.
2. Надати співголовам Організаційного комітету право затверджувати його персо-

нальний склад та вносити в разі потреби до нього зміни.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Додаток  
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 3 квітня 2019 р. № 216-р

СКЛАД  
Організаційного комітету з підготовки та відзначення  

150-річчя з дня народження Лесі Українки
Віце-прем’єр-міністр України, співголова Оргкомітету
Віце-прем’єр-міністр України, співголова Оргкомітету
Міністр культури
Заступник Міністра інфраструктури
Заступник Міністра фінансів
Заступник Міністра освіти і науки
Директор департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики Мін-

економрозвитку
Начальник управління з питань закордонного українства та гуманітарного спів-

робітництва МЗС
Голова Держкіно
Директор Департаменту культури Київської міськдержадміністрації
Голова Волинської облдержадміністрації 
Начальник управління культури та туризму Житомирської облдержадміністрації
Новоград-Волинський міський голова (за згодою)
Народні депутати України (за згодою)
Директор Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка Національної академії наук (за 

згодою)
Директор Музею видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Ли-

сенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького (за згодою)
Представники громадських організацій (за згодою)
Представники наукових установ та закладів вищої освіти (за згодою)

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 3 квітня 2019 р. № 219-р 
Київ

Про затвердження складу Національного 
агентства кваліфікацій

Затвердити склад Національного агентства кваліфікацій згідно з додатком.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Додаток  
до розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 3 квітня 2019 р. № 219-р
СКЛАД 

Національного агентства кваліфікацій
АКІМОВА Людмила Миколаївна — доцент кафедри фінансів та економіки при-

родокористування Національного університету водного господарства та природоко-
ристування

БАЛАНЮК Юрій Вікторович — заступник директора державної організації «Націо-
нальний офіс інтелектуальної власності»

КОВТУНЕЦЬ Володимир Віталійович — радник голови ради Федерації роботодав-
ців України

ЛУКАСЕВИЧ Андрій Іванович — заступник виконавчого директора з правових пи-
тань Всеукраїнського об’єднання обласних організацій роботодавців підприємств ме-
талургійного комплексу «Федерація металургів України»

МЕЛЬНИК Сергій Вікторович — завідувач сектору державної наукової установи 
«Інститут освітньої аналітики» 

МОРКЛЯНИК Богдан Васильович — директор державної організації «Національ-
ний офіс інтелектуальної власності»

ОСАДЧУК Інна Василівна — менеджер відділу оцінки та розвитку ТОВ «ДТЕК»
РАШКЕВИЧ Юрій Михайлович — заступник Міністра освіти і науки 
РОМАНЮК Сергій Михайлович — заступник голови профспілки працівників осві-

ти і науки України
САВЕНКО Олександр Леонідович — генеральний директор директорату розвитку 

ринку праці та зайнятості Мінсоцполітики 
СЕМИГІНА Тетяна Валеріївна — проректор з наукової роботи Академії праці, соці-

альних відносин і туризму
ТОВСТЕНКО Олександр Павлович — представник Мінсоцполітики 

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 10 квітня 2019 р. № 238-р 
Київ

Про відпуск матеріальних цінностей  
з державного резерву

1. З метою надання державної підтримки окремим підприємствам, установам і ор-
ганізаціям та у зв’язку з наближенням дати закінчення строку придатності нереалі-
зованих у 2018 році матеріальних цінностей державного резерву дозволити Держав-
ному агентству резерву відпустити з державного матеріального резерву Запорізькій, 
Луганській обласним державним адміністраціям та Чернівецькій міській раді на со-
ціальні потреби зазначених областей та міста матеріальні цінності державного ре-
зерву на безоплатній основі з урахуванням балансової вартості за переліком згід-
но з додатками 1—3.

2. Витрати, пов’язані з вантажно-розвантажувальними роботами, покласти на За-
порізьку, Луганську обласні державні адміністрації та Чернівецьку міську раду.

3. Міністерству фінансів під час внесення змін до Закону України «Про Держав-
ний бюджет України на 2019 рік» передбачити бюджетні призначення для Міністер-
ства економічного розвитку і торгівлі на поповнення Державним агентством резер-
ву запасів матеріальних цінностей державного резерву в сумі 10 018 465,3 гривні.

4. Запорізькій, Луганській обласним державним адміністраціям разом з Черні-
вецькою міською радою отримати матеріальні цінності, відпущені згідно з пунктом 1 
цього розпорядження, забезпечити їх доставку і розподіл та подати до 1 липня 2019 р. 
Міністерству економічного розвитку і торгівлі звіт про розподіл відпущених згідно з 
цим розпорядженням матеріальних цінностей державного резерву.

5. Державному агентству резерву, Запорізькій, Луганській обласним державним 
адміністраціям разом з Чернівецькою міською радою забезпечити здійснення постій-
ного контролю за якістю матеріальних цінностей, що відпускаються згідно з цим роз-
порядженням.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Додаток 1 
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 10 квітня 2019 р. № 238-р

ПЕРЕЛІК 
матеріальних цінностей, що відпускаються 

Запорізькій обласній державній адміністрації

Найменування мате-
ріальних цінностей

Одиниця 
виміру

Підлягає 
відпуску

Ціна одиниці  
без урахування 
податку на до-
дану вартість, 

гривень

Балансова вартість  
без урахування подат-
ку на додану вартість, 

гривень
Консерви м’ясні  
«М’ясо тушковане. 
Свинина»

фізичних 
банок

2 090 16,42 34 310,85

Консерви м’ясні 
«М’ясо тушковане. 
Яловичина»

—“— 95 000 29,08 2 762 600

             
Усього 2 796 910,85
Податок на додану вартість 559 382,17
Вартість з урахуванням податку 
на додану вартість 

3 356 293,02

Додаток 2 
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 10 квітня 2019 р. № 238-р

ПЕРЕЛІК 
матеріальних цінностей, що відпускаються  

Луганській обласній державній адміністрації

Найменування мате-
ріальних цінностей

Одиниця 
виміру

Підлягає 
відпуску

Ціна одиниці  
без урахування 
податку на до-
дану вартість, 

гривень

Балансова вартість  
без урахування подат-
ку на додану вартість, 

гривень
Консерви м’ясні 
«М’ясо тушковане. 
Яловичина»

фізичних 
банок 

94 786 29,08 2 756 376,88

Консерви м’ясні  
«М’ясо тушковане. 
Свинина»

—“— 2 000 16,42 32 833,35

            
Усього 2 789 210,23 
Податок на додану вартість 557 842,05
Вартість з урахуванням податку 
на додану вартість 

3 347 052,28

Додаток 3 
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 10 квітня 2019 р. № 238-р

ПЕРЕЛІК 
матеріальних цінностей, що відпускаються Чернівецькій міській раді

Найменування мате-
ріальних цінностей

Одиниця 
виміру

Підлягає 
відпуску

Ціна одиниці  
без урахування 
податку на до-
дану вартість, 

гривень

Балансова вартість  
без урахування подат-
ку на додану вартість, 

гривень
Консерви м’ясні 
«М’ясо тушковане. 
Яловичина»

фізичних 
банок

95 000 29,08 2 762 600

            
Усього 2 762 600
Податок на додану вартість 552 520
Вартість з урахуванням податку 
на додану вартість

3 315 120

Миколаївським обласним 

територіальним відділенням 

Антимонопольного комітету України 

на офіційному веб-сайті 

Антимонопольного комітету України 

(http://www.amc.gov.ua/amku/control/

myk/uk/publish/category/87906) 

розміщена вимога 

про надання інформації 

від 15.02.2019 № 64-02/262 

до ТОВ «Проект-комплект строй», 

ідентифікаційний код 41299123.

Приватний нотаріус Миколаївського 
міського нотаріального округу 

Миколаївської області 
Горобченко С. Г. 

повідомляє, що відкрита спадщина 
після смерті Шаменкової Марії 

Олександрівни, померлої 
21 жовтня 2018 року.  

Прошу всіх спадкоємців померлої, 
згідно зі ст. 1270 Цивільного 
кодексу України, звернутися 

за адресою: Миколаївська область,  
місто Миколаїв, вулиця Карпенка 

генерала, будинок №71,  
квартира №9, тел.: 0512 44-02-43.

25 жовтня 2018 року відкрилася 
спадщина після смерті гр. Борзенко-
вої Галини Альбертівни, 17.12.1956 
року народження, яка прожива-
ла в м. Києві, б-р Кольцова, 15-А,  
кв. 143 та 20 лютого 2019 р. заведена 
спадкова справа. У зв’язку із зазна-
ченим розшукується спадкоємець 
Каргін Олександр Анатолійович, 
15.06.1990 року народження. Якщо 
ви бажаєте прийняти спадщину або 
відмовитися від її прийняття, про-
шу у строк до 25.04.2019 року пода-
ти приватному нотаріусу Київського 
міського нотаріального округу Хар-
кавій О. В. (вул. Щусєва/ О. Теліги,  
буд. 2/19, м. Київ, 04060) відповід-
ну заяву.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідо-

мляє, що в м. Вінниці за адресою: вул. Грушевського, 17 
у залі судових засідань №13, 10.05.2019 року о 09.30 го-
дині та 04.06.2019 року о 10.30 годині відбудеться судо-
вий розгляд в кримінальному провадженні за обвинува-
ченням Мерзлова Олександра Геннадійовича у вчиненні 
злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК Укра-
їни, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань 
за № 42016020420000081 від 11.04.2016 року.

В судове засідання викликається обвинувачений Мерз-
лов О. Г., який зареєстрований та проживає за адресою: 
АР Крим, м. Євпаторія, пр-т Перемоги, 55а/72.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможли-
вості з’явитися до суду, просимо повідомити про причини 
неможливості прибуття в судове засідання. Справа роз-
глядатиметься колегією суддів у складі: судді-доповідача 
Іванченка Я. М., суддів Бойка В. М. та Луценко Л. B.

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської об-
ласті повідомляє про виклик обвинуваченого у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України, Кравцова Ігоря Євгеновича, 
07.08.1961 року народження, уродженця та жителя міс-
та Слов’янськ, вулиця Командирська (колишня назва — 
Красних командирів), будинок №44 Донецької області, у 
судові засідання, які відбудуться 10 травня 2019 року о 
10 год. 00 хв. та 16 травня 2019 року о 10 год. 00 хв. в за-
лі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду 
за адресою: м. Тернопіль, вул. Котляревського, 34 (очіку-
вати на 2-му поверсі).

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

У разі неявки обвинуваченого Кравцова І. Є. у судові 
засідання оголошення вважається належним повідомлен-
ням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.  

Суддя Л. Базан 
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Примітки:
1. У тарифах враховано і додатково не оплачується вартість матеріалів, 

у тому числі медикаментів, хімреактивів, медінструментарію, бланків тощо, 
крім вартості бланка медичної книжки, гінекологічного набору.

2. Визначення групи крові та резус-фактора враховано у тарифі на медич-
ний огляд, вказаний у рядку 4. За наявності в особи, яка проходить медичний 
огляд, довідки (відмітки) щодо групи крові та резус-фактора вартість послу-
ги зменшується на 22,88 грн без ПДВ.

3. У тарифах на медичні огляди, вказані у рядках 4, 5 та 8, не враховано 
вартість психіатричних та наркологічних оглядів. 

Директор Департаменту економічного розвитку, торгівлі та туризму  
Луганської обласної державної адміністрації С. МЕДВЕДЧУК

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

голови обласної державної адміністрації — 
керівника обласної військово-цивільної адміністрації

29 грудня 2018 р.                 Сєвєродонецьк  № 1066

Про встановлення тарифів на платні послуги,  
що надаються комунальною установою  

«Кремінське районне територіальне медичне об’єднання»
Зареєстровано  

у Головному територіальному управлінні  
юстиції у Луганській області 

«12» березня 2019 р. за № 18/1928
Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміні-

страції» (із змінами), керуючись пунктом 12 повноважень центральних орга-
нів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, 
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчих 
органів міських рад щодо регулювання цін і тарифів на окремі види продук-
ції, товарів і послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 
25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів вико-
навчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (та-
рифів)» (із змінами), пунктами 4, 7, 8, 13 розділу I Переліку платних послуг, 
які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та ви-
щих медичних навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 (із змінами), з метою покра-
щання медичного обслуговування населення, якості надання платних послуг 
та необхідністю встановлення економічно обґрунтованих тарифів на платні 
послуги ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Встановити тарифи на платні послуги, що надаються комунальною уста-
новою «Кремінське районне територіальне медичне об’єднання» (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облас-
ної державної адміністрації — керівника обласної військово-цивільної адмі-
ністрації від 18 травня 2017 року № 307 «Про затвердження тарифів на платні 
послуги, що надаються комунальною установою «Кремінське районне тери-
торіальне медичне об’єднання», зареєстроване у Головному територіально-
му управлінні юстиції у Луганській області 08 червня 2017 року за № 78/1678 
(із змінами).

3. Розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Департаменту масових комунікацій Луганської обласної державної адмі-

ністрації (Костенко О.В.) забезпечити опублікування цього розпорядження в 
установленому законодавством порядку.

В. о. голови обласної державної адміністрації — керівника обласної  
військово-цивільної адміністрації  С. ФІЛЬ

Додаток 
до розпорядження голови  
обласної державної адміністрації 
— керівника обласної  
військово-цивільної адміністрації
29 грудня 2018 р. № 1066

Тарифи 
на платні послуги, що надаються комунальною установою  
«Кремінське районне територіальне медичне об’єднання»

№ 
з/п Найменування послуги

Тариф  
за послугу 

без ПДВ, грн
1 2 3
1. Попередні профілактичні медичні огляди при прийнятті 

на роботу та для отримання посвідчення водія транспорт-
них засобів (крім випадків, коли медичні огляди прово-
дяться за направленнями органів державної служби за-
йнятості), медичні огляди для отримання дозволу на пра-
во отримання та носіння зброї громадянами, а також від-
повідні періодичні профілактичні медичні огляди, у то-
му числі:

1.1. Огляд лікарем:
терапевтом 15,89
дерматовенерологом 15,48
отоларингологом 15,03
стоматологом 21,13
офтальмологом 10,23
невропатологом 18,69
хірургом 9,81
інфекціоністом 39,93
гінекологом 43,20
онкологом 24,86
ендокринологом 19,96
урологом 22,47
фтизіатром 35,07

1.2. Лабораторні та діагностичні послуги:
загальний аналіз сечі 15,79
загальний аналіз крові 16,31
електрокардіографічне дослідження 41,89
дослідження крові на цукор 9,11
дослідження крові на білірубін 10,89
аланінамінотрансфераза 30,30
аспартатамінотрансфераза 30,30
рентгенографія органів грудної клітки 40,66
дослідження на гельмінтози 26,61
дослідження крові на сифіліс 15,46
дослідження мазків на гонорею 17,81
цитологічне дослідження мазків (на атипічні клітини) 11,02
дослідження на носійство кишкових інфекцій 55,06
дослідження мазків з горла та носа на наявність  
патогенного стафілококу

61,58

визначення лужної фостфази 25,44
підрахунок ретикулоцитів у крові 18,58
підрахунок тромбоцитів у крові 10,80
реовазографія верхніх або нижніх кінцівок 63,48
реоенцефалографія 80,91

2. Обов’язковий попередній (періодичний) профілактичний 
наркологічний огляд працівників окремих професій (крім 
випадків, коли медичні огляди проводяться за направ-
леннями органів державної служби зайнятості)

91,79

3. Обов’язковий попередній (періодичний) психіатричний 
огляд працівників певних категорій (крім випадків, коли 
медичні огляди проводяться за направленнями органів 
державної служби зайнятості)

34,05

4. Попередній профілактичний медичний огляд для отри-
мання посвідчення водія транспортних засобів (крім ви-
падків, коли медичні огляди проводяться за направлен-
нями органів державної служби зайнятості)

184,26

5. Періодичний профілактичний медичний огляд водіїв 
транспортних засобів

157,49

6. Обов’язковий попередній (періодичний) наркологічний 
огляд для отримання посвідчення водія транспортних за-
собів (крім випадків, коли медичні огляди проводяться за 
направленнями органів державної служби зайнятості)

91,79

7. Щозмінний передрейсовий або післярейсовий медичний 
огляд водіїв транспортних засобів (за договорами на ме-
дичне обслуговування із суб’єктами господарювання)

11,11

8. Обов’язковий психіатричний огляд для отримання дозво-
лу на право отримання допуску до державної таємниці

54,59

9. Обов’язковий попередній (періодичний) психіатричний 
огляд для отримання посвідчення водія транспортних за-
собів (крім випадків, коли медичні огляди проводяться за 
направленнями органів державної служби зайнятості)

34,05

10. Медичний огляд для отримання дозволу на право отри-
мання та носіння зброї громадянами

147,92

11. Наркологічний огляд для отримання дозволу на право 
отримання і носіння зброї громадянами

91,79

12. Психіатричний огляд для отримання дозволу на право 
отримання та носіння зброї громадянами

54,59

13. Операції штучного переривання вагітності в амбулатор-
них умовах (методом вакуум-аспірації у разі затримки 
менструації терміном не більш як на 20 днів), крім абор-
тів за медичними і соціальними показаннями

103,02

14. Операції штучного переривання вагітності у стаціонарі
(до 12 тижнів вагітності), крім абортів за медичними 
і соціальними показаннями

237,70

15. Оздоровчий масаж, гімнастика, бальнеологічні проце-
дури з метою профілактики захворювань та зміцнення 
здоров’я дорослого населення:
масаж голови (лобно-скроневої та потилично-тім’яної  
ділянки)

10,69

масаж шиї 10,69
масаж комірцевої ділянки (задньої поверхні шиї, спини 
до рівня IV грудного хребця, попередньої поверхні груд-
ної клітини до ІІ ребра)

16,04

масаж верхньої кінцівки надпліччя та ділянки лопатки 21,38
масаж верхньої кінцівки 16,04
масаж плечового суглоба (верхньої третини плеча,  
ділянки плечового суглоба та надпліччя тієї ж сторони)  

10,69

масаж ліктьового суглоба (верхньої третини передпліччя 
ділянки ліктьового суглоба та нижньої третини плеча)

10,69

масаж променево-зап’ястного суглоба (проксимально-
го відділу кисті, ділянки променево-зап’ястного суглоба 
та передпліччя)

10,69

масаж ділянки грудної клітини (ділянки передньої по-
верхні грудної клітини від передніх кордонів надпліччя  
до реберних дуг та ділянок спини від VII шийного  
до I поперекового хребця)

26,73

масаж кисті та передпліччя 10,69
сегментарний масаж попереково-крижової ділянки 16,04
масаж спини (від VII шийного до I поперекового хребця 
та від лівої до правої середньої аксилярної лінії)

16,04

масаж попереково-крижової ділянки (від I поперекового 
хребця до нижніх сідничних схилів)

10,69

масаж спини та попереку (від VII шийного хребця  
до крижової ділянки, від лівої до правої середньої  
аксилярної лінії)

21,38

масаж шийно-грудного відділу хребта (ділянки задньої 
поверхні шиї та ділянки спини до I поперекового хребця, 
від лівої до правої задньої аксилярної лінії)

21,38

сегментарний масаж шийно-грудного відділу хребта 32,04
масаж ділянки хребта (задньої поверхні шиї, спини та  
попереково-крижової ділянки, від лівої до правої задньої 
аксилярної лінії)

26,73

масаж нижньої кінцівки 16,04
масаж нижньої кінцівки та попереку (ділянки ступні, го-
мілки, стегна, сідничної та попереково-крижової ділянки)

21,38

масаж тазостегнового суглоба (верхньої третини стег-
на, ділянки тазостегнового суглоба та сідничної ділян-
ки тієї ж сторони)

10,69

масаж колінного суглоба (верхньої третини гомілки,  
ділянки колінного суглоба та нижньої третини стегна)

10,69

масаж гомілково-стопного суглоба (проксимального від-
ділу ступні, ділянки та нижньої третини гомілки)

10,69

масаж ступні та гомілки 10,69
16. Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за 

зверненням громадян, що надаються без направлення  
лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини:

16.1. Трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів ге-
патобіліарної системи:
печінка + жовчний міхур + жовчні протоки + підшлункова 
залоза + селезінка

61,24

печінка + жовчний міхур + жовчні протоки 23,20
печінка 15,31
жовчний міхур + жовчні протоки 15,31
підшлункова залоза 23,20

16.2. Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи:
1) для чоловіків:

нирки + надниркові залози + сечовий міхур з визначен-
ням залишкової сечі + передміхурова залоза

61,24

сечовий міхур з визначенням залишкової сечі 15,31
нирки + надниркові залози 23,20

2) для жінок:
нирки + надниркові залози + сечовий міхур з визначен-
ням залишкової сечі + матка + яєчники 

70,20

матка + яєчники 39,55
16.3. Інтравагінальне дослідження жіночих статевих органів 47,78
16.4. Ультразвукові дослідження поверхневих структур, м’яких 

тканин, кісток та суглобів:
щитовидна залоза 30,60
молочні залози (з двох сторін) 45,91
лімфатичні вузли 24,27
кістки та суглоби 45,91

16.5. Ультразвукові дослідження судин:
доплерометрія судин із спектральним аналізом у постій-
ному режимі

70,20

доплерографія судин в імпульсному режимі 61,24
з кольоровим доплерівським картуванням 70,20

16.6. Фіброгастроскопія 66,10
Примітки:
1. У тарифах враховано і додатково не оплачується вартість матеріалів, у то-

му числі медикаментів, хімреактивів, медінструментарію тощо, крім вартості 
бланка особистої медичної книжки, виробів медичного призначення (гелю та 
презерватива) для проведення інтравагінального дослідження жіночих стате-
вих органів. Лікарські засоби (у тому числі анестетики) та медпрепарати, не-
обхідні для проведення операції штучного переривання вагітності та фіброга-
строскопії, придбаваються пацієнтом самостійно за рекомендацією лікаря.

2. Визначення групи крові та резус-фактора враховано у тарифі на медич-
ний огляд, вказаний у рядку 4. За наявності в особи, яка проходить медичний 
огляд, довідки (відмітки) щодо групи крові та резус-фактора, вартість послу-
ги зменшується на 26,77 грн без ПДВ. 

3. У тарифах на медичні огляди, вказані у рядках 4, 5 та 10, не враховано 
вартість психіатричних та наркологічних оглядів. 

Директор Департаменту економічного розвитку, торгівлі та туризму  
Луганської обласної державної адміністрації С. МЕДВЕДЧУК

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

голови обласної державної адміністрації — 
керівника обласної військово-цивільної адміністрації

28 лютого 2019 р.               Сєвєродонецьк                              №161

Про встановлення тарифів на платні послуги з проведення 
медичних оглядів, що надаються Міловським районним 

територіальним медичним об’єднанням
Зареєстровано  

у Головному територіальному управлінні  
юстиції у Луганській області 

«18» березня 2019 р. за № 22/1932
Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні ад-

міністрації» (із змінами), керуючись пунктом 12 повноважень централь-
них органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки 
Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних ад-
міністрацій, виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін і та-
рифів на окремі види продукції, товарів і послуг, затверджених поста-
новою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про 
встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих ор-
ганів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (із змінами), пунк-
том 8 розділу I Переліку платних послуг, які надаються в державних і 
комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних 
закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 
вересня 1996 року № 1138 (із змінами), з метою покращання медично-
го обслуговування населення та необхідністю встановлення економічно 
обґрунтованих тарифів на платні послуги з проведення медичних огля-
дів ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Встановити тарифи на платні послуги з проведення медичних оглядів, 
що надаються Міловським районним територіальним медичним об’єднанням 
(додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної 
державної адміністрації від 17 квітня 2014 року № 246 «Про затвердження та-
рифів на платні послуги з проведення медичних оглядів, що надаються Мі-
ловським районним територіальним медичним об’єднанням», зареєстрова-
не у Головному управлінні юстиції у Луганській області 22 квітня 2014 ро-
ку за № 28/1447.

3. Розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Департаменту масових комунікацій Луганської обласної державної адмі-

ністрації (Костенко О.В.) забезпечити опублікування цього розпорядження в 
установленому законодавством порядку.

В. о. голови обласної державної адміністрації —  
керівника обласної військово-цивільної адміністрації С. ФІЛЬ

Додаток 
до розпорядження голови  
обласної державної  
адміністрації — керівника  
обласної військово-цивільної 
адміністрації
28 лютого 2019 р. № 161

Тарифи 
на платні послуги з проведення медичних оглядів, що надаються 

Міловським районним територіальним медичним об’єднанням

№ 
з/п Найменування послуги

Тариф  
за послугу  
без ПДВ, 

грн
1 2 3
1. Попередні профілактичні медичні огляди при прийнятті 

на роботу та для отримання посвідчення водія транспорт-
них засобів (крім випадків, коли медичні огляди прово-
дяться за направленнями органів державної служби за-
йнятості), медичні огляди для отримання дозволу на пра-
во отримання та носіння зброї громадянами, а також від-
повідні періодичні профілактичні медичні огляди, у то-
му числі:

1.1. Огляд лікарем:
терапевтом 17,35
дерматовенерологом 16,66
отоларингологом 14,23
стоматологом 23,86
офтальмологом 11,96
невропатологом 20,72
хірургом 13,32
гінекологом 19,92

1.2. Лабораторні та діагностичні послуги:
загальний аналіз сечі 17,91
загальний аналіз крові 16,82
електрокардіографічне дослідження 10,82
рентгенографія органів грудної клітки 41,12
дослідження крові на цукор 13,62
дослідження крові на білірубін 16,44
аланінамінотрансфераза (АЛТ) 45,99
аспартатамінотрансфераза (АСТ) 46,09

дослідження крові на сифіліс 15,49
дослідження на гельмінтози 22,77
дослідження мазків на гонорею 16,39
бактеріологічне дослідження мазка (на флору) 39,58

2. Обов’язковий попередній (періодичний) профілактичний 
наркологічний огляд працівників окремих професій (крім 
випадків, коли медичні огляди проводяться за направлен-
нями органів державної служби зайнятості)

111,51

3. Обов’язковий попередній (періодичний) психіатричний 
огляд працівників певних категорій (крім випадків, ко-
ли медичні огляди проводяться за направленнями органів 
державної служби зайнятості)

38,71

4. Попередній профілактичний медичний огляд для отриман-
ня посвідчення водія транспортних засобів (крім випадків, 
коли медичні огляди проводяться за направленнями орга-
нів державної служби зайнятості)

164,64

5. Періодичний профілактичний медичний огляд водіїв тран-
спортних засобів

141,76

6. Обов’язковий попередній (періодичний) наркологічний 
огляд для отримання посвідчення водія транспортних за-
собів (крім випадків, коли медичні огляди проводяться за 
направленнями органів державної служби зайнятості)

111,51

7. Обов’язковий попередній (періодичний) психіатрич-
ний огляд для отримання посвідчення водія транспорт-
них засобів (крім випадків, коли медичні огляди про-
водяться за направленнями органів державної служ-
би зайнятості)

38,71

8. Медичний огляд для отримання дозволу на право отри-
мання та носіння зброї громадянами

127,76

9. Наркологічний огляд для отримання дозволу на право 
отримання і носіння зброї громадянами

111,51

10. Психіатричний огляд для отримання дозволу на право 
отримання та носіння зброї громадянами

62,55

11. Щозмінний передрейсовий або післярейсовий медичний 
огляд водіїв транспортних засобів (за договорами на ме-
дичне обслуговування із суб’єктами господарювання)

11,27
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ОГОЛОШЕННЯ
Інформаційне повідомлення  

АТ «УКРСИББАНК»
АТ «УКРСИББАНК» (надалі — Банк) повідомляє про внесення до Пра-

вил (договірних умов) відкриття та комплексного розрахунково-касового 
обслуговування банківських рахунків фізичних осіб в АТ «УКРСИББАНК», 
які розміщені для ознайомлення на сайті www.my.ukrsibbank.com та на ін-
формаційних стендах у приміщеннях установ Банку та опубліковані в газе-
ті «Урядовий кур’єр» № 105 від 09.06.2017 р. з усіма наступними змінами та 
доповненнями, надалі — Правила, наступних змін, а саме:

1. Викласти передостанній абзац Розділу «СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ПРА-
ВИЛ» Правил в наступній редакції:

«Ці Правила встановлюють для Клієнтів — фізичних осіб порядок від-
криття, обслуговування, закриття Рахунків, порядок надання та використан-
ня карток, умови розміщення та обслуговування вкладів (депозитів), поря-
док встановлення та зміни Тарифів, визначають умови та порядок надання 
та погашення кредитів та овердрафтів за картковим Рахунком, встановлю-
ють порядок використання Рахунків та проведення операцій за Рахунками 
у відділеннях Банку, за допомогою пристроїв самообслуговування (банко-
матів) та системи UKRSIB online — на умовах, визначених Тарифами Бан-
ку та Договором.»

2.  Викласти терміни «Особистий ключ» (або «SMID»), «персональний 
безпечний номер мобільного телефону» та «система UKRSIB online» (або 
«СДБО») Розділу «ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ПРАВИЛАХ:» Пра-
вил в наступній редакції:

««Особистий ключ» (або «SMID») — унікальний десятизначний цифро-
вий ідентифікатор (може використовуватись як логін при вході в систему 
UKRSIB online) Клієнта, що використовується для ідентифікації Клієнта у 
якості клієнта Банку  як при особистому контакті зі співробітниками Банку 
(у відділенні Банку), так і при використанні дистанційних банківських послуг 
(дзвінки до інформаційно-довідкової служби Банку, керування рахунками, 
отримання Сервісів Банку та інформації  щодо здійснених операцій з вико-
ристанням системи UKRSIB online через Інтернет, тощо). Особистий ключ 
друкується на картці та/або екземплярі Кредитного договору Клієнта та/або 
видається Банком Клієнту у відділенні Банку. Чинним вважається Особис-
тий ключ, наданий Банком Позичальнику останнім.;

  «персональний безпечний номер мобільного телефону» — номер мо-
більного телефону Клієнта, що вказаний Клієнтом у Договорі-анкеті/Кре-
дитному договорі та/або наданий Клієнтом Банку в письмовій формі (у за-
яві на встановлення/зміну засобів ідентифікації та/або в анкеті, що оформ-
люється Клієнтом при зверненні до Банку для отримання кредиту та/або в 
анкеті, що оформляється Клієнтом в рамках ідентифікації/реідентифікації 
(уточнення інформації щодо ідентифікації) згідно внутрішніх процедур Бан-
ку) або вказаний Клієнтом шляхом оформлення запиту про повідомлення/
на зміну номеру у банкоматах Банку в порядку, визначеному в Правилах, та/
або повідомлений Клієнтом при зверненні Клієнта до StarContact та зафік-
сований в системі Банку. Чинним вважається персональний номер мобіль-
ного телефону, наданий Клієнтом останнім. Персональний безпечний но-
мер мобільного телефону разом з Особистим паролем може використову-
ватись для входу в систему UKRSIB online у якості логіну;

«система UKRSIB online» (або «СДБО») — комплексна система дистанцій-
ного обслуговування Банку за допомогою доступу через канали зв’язку, зо-
крема мережі Інтернет, мобільного телефону тощо, призначена для управ-
ління, контролю та отримання Клієнтами Сервісів Банку та  інформації що-
до Продуктів Банку, зокрема щодо укладених Клієнтами Кредитних догово-
рів та стану обслуговування заборгованості за ними;» 

3. Доповнити Розділ «ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ПРАВИЛАХ:» 
Правил терміном  «Кредитний договір» наступного змісту:

««Кредитний договір» — будь-який договір, укладений між Банком та 
Клієнтом (в тому числі  Договір про надання споживчого кредиту, Договір-
анкета та Індивідуальна угода щодо відкриття карткового рахунку та надан-
ня кредиту, що містить посилання на «Правила (договірні умови) споживчо-
го кредитування позичальників АТ «УКРСИББАНК» з можливістю відкриття 
та розрахунково-касового обслуговування карткових (поточних) рахунків» 
(надалі — Правила споживчого кредитування);»

4. Викласти пп. 2.8.1., пп. 2.8.2., пп. 2.8.5, пп. 2.8.6., пп. 2.8.8. та пп. 2.8.9. 
Правил в наступній редакції:

« 2.8.1. Система UKRSIB online використовується з метою:
- дистанційного обслуговування Продуктів: проведення платіжних опера-

цій, отримання та управління  Продуктами (в тому числі, але не обмежую-
чись, отримання, або зміни або припинення надання Продукту) та отриман-
ня інформації щодо Продуктів та операцій. 

- електронного обміну інформацією з Банком: формування та надсилан-
ня до Банку або отримання від Банку електронних документів (в тому числі 
заяв, запитів) та електронних  повідомлень, обміну з Банком інформацією.

Будь-які документи, які потрібні для цього відповідно до внутрішніх про-
цедур Банку можуть бути паперовими або електронними. Електронні доку-
менти можуть формуватися у системі UKRSIB online з урахуванням її техніч-
них можливостей.

2.8.2. Дистанційне обслуговування Продуктів та електронний обмін ін-
формацією з Банком за допомогою системи UKRSIB online здійснюється на 
підставі Договору або Кредитного договору в разі укладення, в тому числі 
відповідно до Інструкцій, та/або іншого договору, укладеного між Сторона-
ми, та/або  відповідно до технічних можливостей системи UKRSIB online.» 

«2.8.5. Обслуговування в системі UKRSIB online здійснюється з викорис-
танням Особистого ключа, Особистого пароля та ОТР. Ці засоби, як засоби 
аутентифікації Клієнта, а також методи захисту каналів передачі даних ви-
знаються Сторонами достатніми та безпечними.  

2.8.6. З метою отримання Особистого пароля та ОТР Клієнт надає Банку 
персональний безпечний номер мобільного телефону. Клієнт  підтверджує, 
що такий номер є персональним та безпечним для отримання повідомлень, 
що містять у собі конфіденційну інформацію. 

У разі необхідності заміни даного номеру мобільного телефону на інший 
або у випадку, якщо такий номер мобільного телефону не був зазначений у 
Договорі-анкеті, Клієнт:

2.8.6.1. Оформлює у банкоматах Банку запит на зміну або введення пер-
сонального номеру мобільного телефону.

У разі заміни персонального номеру мобільного телефону обов’язково 
змінюється Особистий пароль, який автоматично генерується та надсила-
ється Банком на персональний безпечний номер мобільного телефону Клі-
єнта (шляхом надсилання інформаційного повідомлення); або

2.8.6.2.  Подає до відділення Банку заяву про встановлення/на зміну за-
собів ідентифікації. У заяві про встановлення/на зміну засобів ідентифікації 
Клієнт вказує номер мобільного телефону, який він вважає персональним 
та безпечним для подальшого отримання  інформаційних повідомлень, що 
містять конфіденційну інформацію.

2.8.6.3. Звертається до StarContact для отримання інформації щодо по-
рядку заміни або встановлення (надання) персонального безпечного номе-
ру мобільного телефону.»

«2.8.8. Своїм підписом під Договором-анкетою, іншим договором, укла-
деним між Сторонами, або відповідним документом Клієнт надає Банку без-
умовну та беззаперечну згоду на виконання та обробку Банком належних 
електронних документів, що надсилаються та/або формуються Клієнтом з 
використанням системи UKRSIB online.

2.8.9. Електронні документи, що підтверджені за допомогою ОТР, ма-
ють рівну юридичну силу з паперовими письмовими документами та є та-
кими, що підписані Клієнтом особисто з накладенням електронного  підпи-
су. Укладення Договору свідчить, що Клієнт визнає достатнім метод захисту 
інформації за допомогою ОТР, що використовується при засвідченні доку-
ментів в електронній формі, для підтвердження походження, достовірності 
та цілісності даних в електронній формі (у тому числі для ідентифікації під-
писувача), у вигляді яких фіксується інформація в електронних документах, 
створюваних за допомогою та у системі UKRSIB online.

Сторони визнають, що підробка ОТР неможлива без розповсюджен-
ня Клієнтом такої інформації третім особам та при забезпеченні Клієнтом 
належного зберігання носіїв такої інформації та захисту від доступу третіх 
осіб. Тому Клієнт визнає та приймає на себе ризики користування систе-
мою UKRSIB online із застосуванням  Особистого ключа, Особистого паро-
ля та ОТР, та забезпечує особисте використання та запобігання їх викорис-
танню третіми особами.»

5. Доповнити Розділ 2 «Основні умови Договору» Правил пунктом 2.9. 
«Особливості кредитування на споживчі цілі за допомогою системи UKRSIB 
online» наступного змісту з відповідною наступною зміною нумерації пунк-
тів та підпунктів Правил:

«2.9. Особливості кредитування на споживчі цілі за допомогою системи 
UKRSIB online

2.9.1. За допомогою системи UKRSIB online Клієнтам можуть бути нада-
ні кредити на споживчі цілі.

2.9.2. Кредити на споживчі цілі за допомогою системи UKRSIB online мо-
жуть бути надані Клієнтам, які відповідають у сукупності наступним вимо-
гам:

- з Клієнтом вже був укладений та обслуговується Договір на умовах цих 
Правил або Кредитний договір на умовах Правил споживчого кредитування; 

- Клієнта підключено до (він зареєстрований) та Клієнт використовує по-
слуги Банку за допомогою системи UKRSIB online; 

- Клієнта ідентифіковано Банком та строк уточнення інформації щодо йо-
го ідентифікації ще не настав.

2.9.3. Кредити на споживчі цілі надаються на підставі та на умовах Кре-
дитних договорів, що укладаються в електронному вигляді за допомогою 
системи UKRSIB online. 

2.9.4. Сторони домовились про наступний порядок посвідчення Кре-
дитних договорів та документів в електронному вигляді, які укладаються/
оформляються  за допомогою системи UKRSIB online, та оформлення та 
надання яких Клієнту передбачено згідно з вимогами законодавства у сфе-
рі споживчого кредитування: 

- зі сторони Клієнта вказані у цьому пункті Правил документи посвідчу-
ються з застосуванням ОТР;

- зі сторони Банку вказані у цьому пункті Правил документи посвідчу-
ються шляхом використання аналогу власноручного підпису уповноваже-
ної особи та печатки Банку (факсиміле), що наведені  нижче:

Начальник Департаменту з продажу продуктів споживчого кредитуван-
ня АТ «УКРСИББАНК» 

Трегубов Б. Ю. 

та/або

Старший менеджер групи продажів кредитних карткових продуктів Цен-
тру маркетингу та прямих продажів споживчого кредитування  Департамен-
ту з продажу продуктів споживчого кредитування АТ «УКРСИББАНК»       

     

  Ломадзе В. В.  
 
При цьому Сторони визнають та підтверджують, що вказані у цьому пунк-

ті Правил документи, в тому числі  Кредитний договір, укладений Сторона-
ми за допомогою системи UKRSIB online у вигляді електронного документа, 
посвідчені в порядку, наведеному у цьому пункті Правил, мають рівну юри-
дичну силу з паперовими письмовими документами та вважаються таки-
ми, що підписані власноручно Клієнтом та уповноваженими особами Банку.

2.9.5. Передача Клієнту його примірника Кредитного договору та доку-
ментів в електронному вигляді, які укладаються/оформляються  за допо-
могою системи UKRSIB online, та оформлення, надання яких Клієнту перед-
бачено згідно з вимогами законодавства у сфері споживчого кредитування, 
здійснюється за вибором Клієнта наступним способом: 

- відразу після оформлення та підписання шляхом забезпечення засо-
бами системи UKRSIB online доступності для завантаження або можливості 
роздрукування зазначених у цьому пункті Правил документів; та/або

- відразу після оформлення та підписання шляхом передачі на електро-
нну адресу Клієнта, зазначену ним та зафіксовану у системі UKRSIB online 
та/або Договорі, та/або відповідному документі, наданому Банку.

Для отримання Клієнтом в подальшому засвідчених відповідно до зако-
нодавства копій електронних документів, зазначених в цьому пункті Пра-
вил, в паперовому вигляді Клієнт може звернутись до обслуговуючого від-
ділення Банку.

2.9.6. Сторони домовились, що зазначені у даному Розділі Правил доку-
менти в електронному вигляді вважаються отриманими Клієнтом з момен-
ту забезпечення засобами системи UKRSIB online їх доступності для заван-
таження або можливості роздрукування.»

6. Викласти пп. 2.10.1. та пп. 2.10.2 Правил в наступній редакції:

«2.10.1. Для здійснення безготівкового переказу з використанням рек-
візитів карток між картковими Рахунками Клієнтів або між картковим Ра-
хунком Клієнта Банку та картковим рахунком отримувача або платника, від-
критим в іншому банку України за допомогою системи UKRSIB online (нада-
лі – «переказ з картки на картку») Клієнт має право використовувати Сер-
віс iPay.

2.10.2. Переказ за допомогою Сервісу iPay з/на карткового(-ий) Рахун-
ку (-нок) Клієнта Банку на/з карткові(-их) рахунки(-ів) отримувачів/платни-
ків, відкриті(-их) в інших банках України, здійснюється через товариство з 
обмеженою відповідальністю «Універсальні платіжні рішення» (ідентифіка-
ційний код за ЄДРПОУ 37973023) (надалі — ТОВ «УПР»), що використо-
вує на законних підставах Сервіс iPay та знак для товарів і послуг «iPAY».»

7. Викласти пп. 2.10.5 Правил в наступній редакції: 
«2.10.5 Послуга щодо здійснення переказу з картки на картку з викорис-

танням Сервісу iPay надається Клієнту Банком через ТОВ «УПР» на наступ-
них умовах:

- переказ здійснюється за ініціативою Клієнта на підставі електронного 
документа на переказ підтвердженого ОТР Клієнта;

- переказ здійснюється тільки в гривні;
- переказ здійснюється в межах ліміту на здійснення операцій за допомо-

гою ДБО, встановленого Банком; 
- організація та забезпечення зарахування переказу на рахунки отриму-

вачів або забезпечення приймання переказу з рахунків платників, відкритих 
в інших банках України, здійснюється ТОВ «УПР» та ТОВ «УПР» самостій-
но відповідає перед Клієнтом за належне зарахування переказу на рахунки 
отримувачів та за належне приймання переказів для Клієнтів від платників;

- Банк не несе відповідальність перед Клієнтом за збитки, які завдані не 
з вини Банку, а в результаті порушень з боку ТОВ «УПР» та/або збоїв у ро-
боті Сервісу iPay;

- для вирішення питань щодо спірних операцій, які виникли з вини ТОВ 
«УПР», Клієнт звертається до ТОВ «УПР» за контактними даними, що за-
значаються в системі UKRSIB online при здійсненні переказу за допомогою 
Сервісу iPay.»

8. Доповнити п.4.1. підпунктами 4.1.11. — 4.1.13. Правил в наступній ре-
дакції з відповідною наступною зміною нумерації підпунктів:

«4.1.11. Здійснювати обслуговування Клієнта в системі UKRSIB online, 
зокрема щодо здійснення розрахунково-касового обслуговування, креди-
тування Клієнта на підставі електронних правочинів, вчинюваних Сторона-
ми за допомогою та у системі  UKRSIB online, відповідно до Договору, Кре-
дитного договору, в тому числі Інструкцій, та вимог законодавства.

4.1.12. Надсилати повідомлення, та/або надавати інформацію Клієнту з 
питань обслуговування Клієнта в системі UKRSIB online, в тому числі кон-
фіденційну інформацію та інформацію, що містить банківську таємницю, за 
персональним безпечним номером мобільного телефону. 

4.1.13. Укладати правочини, зокрема Кредитні договори, за допомогою 
та у системі UKRSIB online в електронному вигляді в порядку та на умовах, 
встановлених цим Договором.»

9. Викласти пп. 4.1.24.  та  пп.4.1.29. Правил в наступній редакції:
«4.1.24. Перевипустити картку на підставі відповідної заяви Клієнта до 

Банку, якщо картка була знищена згідно з п. 4.1.22. цих Правил. Виняток 
становить перевипуск основної картки, випущеної до карткового Рахунку, 
відкритого в гривні в рамках Тарифного плану «Електронний студентський 
квиток» — у такому разі Клієнт надає заяву до відповідного навчального 
закладу.»

«4.1.29. За необхідності відкрити Клієнту Рахунок на підставі Заяви на 
відкриття Рахунку або іншого договору чи угоди, укладеної з Банком, в рам-
ках пакетної пропозиції. »

10. Викласти пп. 4.2.10. Правил в наступній редакції:
«4.2.10. Приймати та обробляти за допомогою засобів системи UKRSIB 

online електронні документи, у тому числі розрахункові, а також інформа-
ційні запити Клієнта та виконувати їх за умови дотримання Клієнтом пра-
вил оформлення і передачі таких документів та запитів, а також процедури 
їх захисту шляхом використання засобів ідентифікації та аутентифікації.»

11. Доповнити п. 4.2. Правил підпунктом 4.2.11. наступного змісту з від-
повідною наступною зміною нумерації підпунктів п. 4.2. Правил:

«4.2.11.У випадку надання пропозицій щодо укладення/укладення Кре-
дитних договорів в електронному вигляді за допомогою системи UKRSIB 
online надавати всі необхідні та обов’язкові згідно з законодавством Украї-
ни документи погодженим з Клієнтом способом та з урахуванням технічних 
можливостей системи UKRSIB online. »

12. Викласти пп. 4.3.7. – пп. 4.3.9. Правил в наступній редакції:
«4.3.7. Вимагати від Банку своєчасного виконання електронних докумен-

тів, що складені та/або сформовані та передані системою UKRSIB online від-
повідно до Договору, за наявності законних підстав для виконання таких дій 
відповідно до вимог законодавства.

4.3.8. Отримувати послуги(Сервіси) у межах можливостей системи 
UKRSIB online, в тому числі щодо кредитування на підставі електронних пра-
вочинів, відповідно до умов Договору. 

4.3.9. Отримати Особистий ключ в обслуговуючому відділенні та Особис-
тий пароль для першого входу в порядку, передбаченому Договором.»

13. Викласти пп. 4.4.8. Правил в наступній редакції: 
«4.4.8. Дотримуватись усіх технічних, організаційних, правових та інших 

вимог, встановлених Банком щодо роботи з системою UKRSIB online відпо-
відно до цього Договору, Інструкцій,  лімітів та вимог законодавства Укра-
їни.»

14. Доповнити п. 4.4. Правил пп. 4.4.11. наступного змісту з наступною 
відповідною зміною нумерації підпунктів п. 4.4. Правил:

«4.4.11. Забезпечити контроль та унеможливити доступ до пристрою та 
засобів ідентифікації та аутентифікації, з застосуванням яких Клієнт здій-
снює доступ та отримує послуги за допомогою системи UKRSIB online.»

15. Викласти пп. 5.7.5.1. Правил в наступній редакції:
«5.7.5.1. Банк має право відмовитись від виконання Дистанційного роз-

порядження у наступних випадках:
- наявності порушення будь-якої умови Договору або іншого договору, 

укладеного між Сторонами,
- недостатності коштів на рахунку Клієнта для здійснення операції, недо-

ступність запитуваної валюти, 
- наявності на рахунках, які використовуються для надання Послуги, 

будь-яких обмежень, у разі якщо надання Послуги порушує або може при-
звести, на думку Банку, до порушення Законодавства або Законодавства з 
принципом екстратериторіальності.»

16. Викласти п. 8.9. Правил в наступній редакції:
«8.9. Клієнт несе відповідальність за забезпечення схоронності засо-

бів ідентифікації та аутентифікації, їх носіїв та за достовірність і точність 
оформлення електронних документів, направлених та/або оформлених за 
допомогою системи UKRSIB online до Банку.» 

Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в офі-
ційному друкованому виданні, а саме: 18.04.2019 р.

Датою початку дії змін до Правил є 18.04.2019 р.

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

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

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

СПОРТ. Щорічний міжна-
родний марафон, внесений 
до Національного реєстру ре-
кордів України як наймасові-
ший забіг за кількістю зареє-
строваних учасників, пройшов 
у Харкові. Він зібрав близько 
11 тисяч спортсменів з 18 кра-
їн: Німеччини, Кенії, Словач-
чини, Великої Британії, Нідер-
ландів, Франції, Польщі, Гре-

ції, США, Саудівської Аравії, 
Туреччини, Марокко та ін. Лю-
бителі бігу і професіонали взя-
ли участь у забігах на дистан-
ціях 42, 10, 4,2, 1,6 км (сімей-
ний забіг), а також в естафе-
ті 2x21,1 км. Переможцем на 
марафонській дистанції став 
26-річний кенійський спортс-
мен Кіруї Роберт Кіпкоіч, який 
пробіг дистанцію за 2 години 
26 хвилин і 26 секунд. 

За словами кенійського ма-
рафонця, він був націлений 

на встановлення нового та 
побиття рекорду свого спів-
вітчизника Серема Бенджамі-
на Кіпропа, який торік пробіг 
42 км за 2 години 18 хвилин і 
13 секунд. Однак через трав-
му ноги, що трапилася на 25 
кілометрі забігу, йому це не 
вдалося.

Друге місце на марафоні 
посів Дмитро Пожевілов із Чу-
гуєва з результатом 2:32:33. 
Він зазначив, що в Харкові од-
на з найскладніших трас і що 

він із самого початку усвідом-
лював, що навряд чи зможе 
обійти кенійця. Третє місце з 
результатом 2:36:49 дісталося 
Вадимові Сапі з Бахмута.

Серед жінок першою фі-
нішувала Тетяна Вілісова із 
Дніпра, встановивши рекорд 
2:48:39, другою — Вероні-
ка Калашнікова з Харкова 
(2:59:38), третьою — Наталія 
Караван з Харкова, співробіт-
ниця КП «Харківський метро-
політен» (3:09:33).

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

ТУРИСТСЬКА ЦІКАВИН-
КА. Цими днями багато хто на-
зиває Ужгород сакуровою сто-
лицею України. У місті на бере-
гах Ужа на початку минулого 
століття було висаджено кіль-
ка десятків дерев японської ви-
шні, а нині їхня кількість сягну-
ла сотень. Вони ростуть не ли-
ше вздовж вулиць, у парках і 
скверах, а й на подвір’ях. 

Місто приймає тисячі турис-
тів, які їдуть звідусіль, щоб по-
милуватися цвітінням сакур, а 
разом і магнолій, церциса ки-
тайського (або юдиного дере-
ва) та інших екзотичних рос-
лин. Кожен прагне сфотогра-
фуватися біля розквітлих гі-
лок, а рожевий цвіт сакур — 
повновладний господар міста. 

Чимало гостей затримуютьс я 
в місті на кілька днів, щоб побу-
ти у квітучій атмосфері якнай-

довше. Тож для них і, звичайно, 
для самих ужгородців міська 
влада проводить традиційний 
«Сакура фест». Цьогоріч він 
триває аж два тижні — з 12 до 
27 квітня, коли відбувається де-
сяток фестивальних подій. Се-
ред них виставка писанок, фес-

тиваль камерного театрально-
го мистецтва «Під цвітом саку-
ри», чемпіонат із хіп-хопу, свято 
вогню, турнір із футболу, канат-
ні перегони, фестиваль вин а 
Sakura Wine та інші. 

Розпочав фестивальні за-
ходи нічний забіг вулицями 

Ужгорода, який відбувся в ніч 
з суботи на неділю. Перед йо-
го початком нагородили Анас-
тасію Голич — школярку, яка 
в командному заліку виборо-
ла бронзу на 52-х міжнарод-
них дитячих іграх в Єрусалимі. 

Майже 200 учасників про-
біг ли вулицями міста і набе-
режними Ужа — тими, на яких 
росте найбільше сакур. За-
вершили пробіг на Театраль-
ній площі, звідки й стартува-
ли. Переможцям вручили куб-
ки, солодкі презенти, пода-
рункові сертифікати на відві-
дування фітнес-центру та мо-
тузкового парку. Нагороди 
отримали найстарший і най-
молодший учасники: 59-річ-
ний Василь Шароді та Назар 
Марценишин, вік якого ледь 
перейшов за рік.

А в неділю Театральна пло-
ща в межах «Сакура фес-
ту» прийняла на концертно-
му майданчику творчі колек-
тиви міста. Свято «Лабора-
торія творчості», влаштоване 
управлінням у справах куль-
тури, молоді та спорту Ужго-
родської міської ради, відбува-
лося тут утретє. Гостей вітали 
ходулісти циркової арт-студії 
«Летючий дракон» та казко-
ві герої з театру «Бавка». По-
ряд із співочими і хореографіч-
ними колективами виступали 
юні учасники театральних сту-
дій, а також студенти Ужгород-
ського коледжу культури і мис-
тецтв, які оволодівають актор-
ською професіє ю. Творчим ко-
лективам вручили символічні 
статуетки у вигляді сакур.

Учасники свята майстру-
вали вироби на великодню 
тематику, могли прикраси-
ти своїми квітковими компо-
зиціями фотозону і зробити 
світлини на пам’ять. «Сакура 
фест» тішитиме мистецьки-
ми, спортивними, пізнаваль-
ними й іншими заходами ще 
понад десять днів.

«Золотий птах» зібрав талановитих дітей
Олег ЧЕБАН, 

«Урядовий кур’єр»

ФЕСТИВАЛЬ. Гала-концер-
том у Вінницькому обласно-
му академічному музично-дра-
матичному театрі імені Мико-
ли Садовського завершився ІІІ 
Міжнародний пісенний фести-
валь-конкурс «Золотий птах», 
покликаний сприяти самореа-
лізації дітей та молоді з інвалід-
ністю. У фінальному турі висту-

пили 20 учасників віком від 10 
до 23 років з України, Польщі, 
Грузії та Азербайджану.

«Дякую всім, хто прийшов 
сьогодні підтримати прекрас-
ні таланти, які вже 5 років по-
спіль ми збираємо у цій чудо-
вій залі. Також вдячна всім 
учасникам, адже це чудові діти 
з великим потенціалом і талан-
том. Ми раді, що можемо допо-
могти їм стати більш упевне-
ними у собі, прокласти влас-

ний життєвий шлях, повірити у 
свої сили. Усі діти, які сьогод-
ні тут, уже зірки, достойні по-
ваги та великої сцени», — за-
значила організатор пісенного 
фестивалю голова ГО «Центр 
«Культурн а стратегія — ХХІ» 
Людмила Бушинська. 

Пісенний конкурс прово-
дять за сприяння облдержад-
міністрації, Вінницької міської 
ради, Благодійного фонду Пе-
тра Порошенка та інших спон-

сорів. Соціальний проект реа-
лізовано за сприяння Фонду 
ініціатив для людей з обмеже-
ними можливостями. Учасни-
ки фестивалю отримали імен-
ні дипломи, пам’ятні нагороди, 
грошові премії від організато-
рів і спонсорів конкурсу. Пере-
можці конкурсу представляти-
муть Україну на ХХІІІ пісенному 
фестивалі «Чехочинські творчі 
зустрічі», який відбудеться в 
липні цього року в Польщі.
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Донеччанка 
Аліна Бережна стала 
чемпіонкою Європи 
з боротьби 

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

УСІХ НА ЛОПАТКИ! Спортсменка з Донеччини Аліна Береж-
на перемогла на чемпіонаті Європи з боротьби в румунській 
столиці Бухаресті. На шляху до золотої медалі українська бор-
чиня подолала суперниць (вагова категорія до 72 кілограмів) із 
Росії, Туреччини, Румунії та у фіналі — з Німеччини. «Золото» 
представниці Донеччини стало вже четвертим у командному 
заліку збірної України, завдяки чому наша команда стала ліде-
ром серед жіночих збірних (168 очок), залишивши позаду збір-
ні Болгарії (112), Туреччини (98), Азербайджану (96), Росії (89).

Нині вже заслужений майстер спорту Аліна Бережна почала 
займатися вільною боротьбою з 11 років, а майстерність шлі-
фувала в училищі фізичної культури Донецька. У 2009 році во-
на перемогла на чемпіонаті Європи серед молоді, а у 2013-му 
стала чемпіонкою світу та Європи дорослого турніру, в 2015-му 
— чемпіонкою перших Європейських ігор. 

Тисячі гостей 
милуються 

рожевим 
цвітом сакур

Під час фестивалю, присвяченому цвітінню сакур, 
в Ужгороді для гостей організовують багато цікавих 
мистецьких, спортивних і розважальних заходів




