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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 5 січня 2021 року
USD 28.431 EUR 34.9389 RUB 3.8625 / AU 55071.7 AG 778.07 PT 31498.7 PD 69853.55

за 1 долар США за 1 євро за 10 рублів за 1 тройську унцію

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

МАКСИМ СТЕПАНОВ:
«Ліжок для лікування 

коронавірусу — 66 003.  
З них забезпечено киснем 

55 409, це 76,4%  
загальної кількості.  

А вільних ліжок  
із киснем — майже 

35 тисяч».

Екіпажі навчатимуться 
у США

ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ. Наші військові моряки зі складу екіпа-
жів патрульних катерів класу «Айленд» найближчим часом ви-
рушать для подальшого навчання в місті Балтимор, штат Мери-
ленд, США. Під керівництвом американських інструкторів вони 
мають пройти 10-тижневий курс. Екіпажі працюватимуть на кате-
рах під час виходів в акваторію Чесапікської затоки, що має вихід 
до Атлантичного океану, навчаться самостійно експлуатувати го-
ловні двигуни, дизель-генератори й допоміжні системи. На прак-
тиці перевірять роботи бортових систем, засобів навігації, зв’язку, 
бойових модулів та іншого катерного обладнання й технічних 
засобів американського виробництва, повідомляє пресслужба  
Міноборони. 

Ідеться про екіпажі трьох катерів берегової охорони, які до кін-
ця першого півріччя США додатково передадуть Україні. Нині ка-
тери проходять у США відповідне технічне обслуговування й доо-
зброєння. В Україну техніка дістанеться морським шляхом. А май-
бутні екіпажі катерів класу «Айленд» уже пройшли попередню по-
силену підготовку в Україні.

23,6 млрд м3

становлять запаси природного газу  
у вітчизняних підземних сховищах.  

Нині їх заповнено на 76%

ВАЖЛИВЕ ПАРТНЕРСТВО. З 1 січня набули чинності дві угоди 
про вільну торгівлю України: зі Сполученим королівством  
та Ізраїлем

Кому з британським 
акцентом, а кому — 
івритом

Міністр охорони здоров’я про вирішення питання 
забезпеченості ліжками й ліжками з киснем для хворих 
на коронавірусну недугу

4 5
ЗАПИТАЙТЕ В ЕКСПЕРТА 

Журнал «Українська культура», 
якому невдовзі виповниться 
100 років, має всі підстави 
стати форпостом  
українства

ТЕРИТОРІЯ СЛОВА

Зміни до 
актового запису 
цивільного стану: 
як правильно 
внести
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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

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

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

чорнобильців, 
студентів

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2021 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний передплатний індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 32 грн . . . . . . . . . . . . 57 грн

на 3 місяці . . . . . . . . . 96 грн . . . . . . . . . . 171 грн

на 6 місяці . . . . . . . 192 грн . . . . . . . . . . 342 грн

Триває 
передплата 
на 2021 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
поштового 
зв’язку.

Також її можна 
оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

ПАТ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua10 

ОГОЛОШЕННЯ

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Інформаційне повідомлення АТ «УКРСИББАНК»
АТ «УКРСИББАНК» (надалі — Банк) повідомляє про внесення до:
1. Правил (договірних умов) відкриття та комплексного розрахунко-

во — касового обслуговування банківських рахунків фізичних осіб в АТ 
«УКРСИББАНК» (зі змінами) (далі — Правила), які розміщені для озна-
йомлення на сайті www.my.ukrsibbank.com та на інформаційних стендах 
у приміщеннях установ Банку, та опубліковані в газеті «Урядовий кур’єр» 
№ 105 від 09.06.2017 р., з усіма наступними змінами та доповненнями, 
наступних змін, а саме:

1.) Викласти термін ««CVV2» (Card verification value) — код, «CVC2» 
(Card verification code) — код» у наступній редакції:

«CVV2» (Card verification value) — код, «CVC2» (Card verification code) — 
код — 3-значний код безпеки, який надрукований на зворотній стороні 
картки МПС «Visa Inc.» або «Master Card Worldwide» відповідно або який 
відображається за відповідним запитом Клієнта у СДБО після підтвер-
дження Клієнтом запиту ОТР і використовується як додатковий захист 
від підробки картки. Номер CVC2 або CVV2 є підписом Клієнта та прирів-
нюється до ПІН при оплаті товарів та послуг у мережі Інтернет;»

2.) Викласти п. 5.1.9. Правил у наступній редакції:
«5.1.9. Підключити/відключити послугу Star Inform або змінити номер 

мобільного телефону за карткою Клієнт/Держатель додаткової картки 
може:

- в обслуговуючому відділенні Банку;
- шляхом звернення до StarContact.
- Клієнт/Держатель додаткової картки також може підключити/від-

ключити послугу Star Inform або змінити номер мобільного телефону за 
карткою (окрім карток, випущених до карткового Рахунку в національній 
валюті України Клієнту, на ім’я якого відкрито такий Рахунок):

- у будь-якому банкоматі Банку; 
- у системі UKRSIB online.
Держатель додаткової картки може підключити/відключити послугу 

Star Inform або змінити номер мобільного телефону тільки за карткою, 
випущеною на його ім’я.

Відключити послугу Star Inform можливо також за допомогою SMS-
запиту відповідно до п. 5.1.14. Правил.

Послуга активується/деактивується відразу після підключення/від-
ключення. Кількість підключень/відключень послуги необмежена.»

3.) Викласти п. 5.1.10. Правил у наступній редакції:
«5.1.10. Підключити/відключити послугу Star Inform+ або змінити но-

мер мобільного телефону Клієнт, на ім’я якого відкриті Рахунки в рамках 
зазначених у п. 5.1.5. Тарифних планів, може:

- у будь-якому банкоматі Банку; 
- у системі UKRSIB online;
- в обслуговуючому відділенні Банку;
- шляхом звернення до StarContact.
До послуги Star Inform+ Клієнт, на ім’я якого відкрито Рахунок/-и, та-

кож може підключитися, надіславши SMS-запит на номер, що зазначе-
ний на сайті Банку www.my.ukrsibbank.com, у форматі: ХХХХ%YYYY_ 
SMS, де ХХХХ — перші 4 цифри номера картки, а YYYY — останні 4 
цифри номера картки (при підключенні здійснюються перевірки відпо-
відності номера картки та номера телефону, який Клієнт раніше надав 
Банку: у разі якщо направлені вірні дані, то до послуги Star Inform+ буде 
підключена вказана в запиті картка та номер телефону, з якого було на-
діслано запит).

Відключити послугу Star Inform+ можливо також за допомогою SMS-
запиту відповідно до п. 5.1.14. Правил.

Особливості підключення послуги Star Inform+:
- картку, що випущена до Рахунку в іноземній валюті Клієнту/Держа-

телю додаткової картки, неможливо підключити до послуги Star Inform+ 
(до такої картки можливо підключити тільки послугу Star Inform);

- картку, що випущена Держателю додаткової картки до Рахунку в 
національній валюті України, неможливо підключити до послуги Star 
Inform+ (до такої картки можливо підключити тільки послугу Star Inform);

- картку, що випущена до Рахунку в національній валюті України Клі-
єнту, на ім’я якого відкрито Рахунок/-и в рамках зазначених у п. 5.1.5. 
Тарифних планів, та за якою не підключено жодної послуги SMS-
інформування або підключена одна з послуг Star Inform чи Star Inform+, 
у будь-якому банкоматі Банку та у системі UKRSIB online можливо під-
ключити тільки до послуги Star Inform+ (підключення Star Inform недо-
ступне).

Послуга активується/деактивується відразу після підключення/від-
ключення. У випадку деактивації послуги, Клієнт, на ім’я якого відкри-
то Рахунок/-и, отримує інформаційне повідомлення про деактивацію по-
слуги. Кількість підключень/відключень послуги необмежена.».

4.) Викласти п. 5.1.12. Правил у наступній редакції:
«5.1.12. У рамках послуги Star Inform Банк надсилає інформаційне по-

відомлення Клієнту, на ім’я якого відкрито Рахунок/-и, в разі здійснен-
ня операцій за картковим Рахунком у відділенні Банку та за допомогою 
системи UKRSIB online. Інформаційне повідомлення надсилаються при 
здійсненні операцій поповнення карткового Рахунку (готівкове поповне-
ння без використання платіжної картки, безготівкове поповнення, у тому 
числі за допомогою послуги «Постійне/Довгострокове доручення»), ви-
даткових операцій (видача готівки з Рахунку без використання платіжної 
картки, безготівкове перерахування коштів з карткового Рахунку, у то-
му числі на погашення кредитів Клієнта за допомогою послуги «Договір-
не списання»), та інших операцій (блокування коштів під час здійснен-
ня операції, блокування картки, зміна ПІН-коду, отримання одноразового 
пароля під час здійснення інтернет-платежів з використанням техноло-
гії «3D Secure», інформування про неуспішні операції/відміну операцій). 
Банк не надсилає інформаційних повідомлень у випадку успішно про-
ведених операцій з поповнення рахунку мобільного оператора, успішної 
операції з оплати комунальних послуг, а також у разі нарахування відсо-
тків на залишок коштів по накопичувальному рахунку. Держателю до-
даткової картки у рамках послуги Star Inform Банк надсилає інформа-
ційне повідомлення тільки про операції, проведені з використанням пла-
тіжної картки.»

5.) Викласти п. 5.1.13. Правил у наступній редакції:
«5.1.13. У рамках послуги Star Inform+ Банк надсилає Клієнту, на ім’я 

якого відкрито Рахунок/-и, інформаційне повідомлення за послугою Star 
Inform, що зазначені в п. 5.1.11 Правил, та розширений набір інформа-
ційних повідомлень у залежності від обраного тарифного плану:

- для продукту «Кредитна картка з пільговим періодом» — інформа-
ційне повідомлення про нарахування обов’язкового щомісячного плате-
жу, повну суму заборгованості за овердрафтом, нарахування комісій за 
обслуговування овердрафту, підключення послуги Star Inform+ та корис-
тування послугою Star Inform/Star Inform+;

- для пакетних пропозицій — інформаційне повідомлення про нараху-
вання періодичної комісії за обслуговування Рахунків, розмір зменшення 

базової періодичної комісії за обслуговування Рахунків (відповідно до п. 
6.1.9.), страхові платежі, нарахування відсотків за Рахунком/-ами Тариф-
ного плану, поповнення накопичувального/-их Рахунку/-ів, безготівкове 
перерахування коштів з накопичувального/-их Рахунку/-ів (у тому числі 
за допомогою послуги «Договірне списання» на погашення кредитів Клі-
єнта та/або на погашення комісій, що виникли за іншими рахунками Клі-
єнта), користування послугою Star Inform/Star Inform+.»

6.) Викласти п.9.1. п.9 «Використання інформації» у наступній редак-
ції:

«9.1. Уклавши Договір, Клієнт надає Банку свою згоду та право збира-
ти, зберігати протягом необмеженого часу, обробляти, використовувати, 
поширювати, передавати і отримувати інформацію (дані про Клієнта, ві-
домі Банку та/або третім особам, у зв’язку з укладенням та виконанням 
Договору, у тому числі банківську та комерційну таємницю та/або персо-
нальні дані Клієнта):

- яка відповідно до законодавства входить до складу кредитної істо-
рії (у тому числі інформації, що міститься у державних реєстрах та інших 
базах даних публічного використання) — до/від/через бюро кредитних 
історій, які створені та здійснюють діяльність відповідно до законодав-
ства України, у порядку, визначеному Законом України «Про організацію 
формування та обігу кредитних історій». Інформація про назву та адре-
су бюро кредитних історій, до яких АТ «УКР СИББАНК» буде передава-
ти інформацію для формування кредитних історій, опублікована в газеті 
«Голос України», а також на офіційному сайті Банку www.my.ukrsibbank.
com. Сторони також домовилися, що Клієнт згоден з тим, що Банк має 
право надати необхідну інформацію щодо формування кредитної історії 
іншим особам, яким ця інформація необхідна для виконання своїх функ-
цій або надання послуг Банку в обсязі, який буде визначено Банком са-
мостійно з урахуванням вимог законодавства України;

- необхідну при передачі/отриманні інформації до/від/через Кредит-
ний реєстр Національного банку України; 

- необхідну при внесенні інформації про боржника до реєстрів обтя-
жень при укладенні договорів забезпечення виконання зобов’язань за 
Договором;

- необхідну для укладання та/або виконання договорів страхування — 
до/від/через страхових(-і) компаній(-ї);

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

- необхідну третім особам для забезпечення виконання ними своїх 
функцій або надання послуг Банку, включаючи, але не обмежуючись по-
слугами з відповідального зберігання документів, ведення архівів, про-
ведення заходів щодо впорядкування існуючої заборгованості Клієнта, 
проведення акцій, та/або розіграшів, та/або програм лояльності, що здій-
снюються, в тому числі у співробітництві з міжнародними платіжними 
системами «MasterCard» та/або «Visa» до їх платіжних організацій, ма-
теринських компаній та їх афілійованих осіб, та/або Провайдерам тощо 
відповідно до укладених між такими особами (організаціями) та Банком 
договорів за умови, що передбачені договорами функції та/або послуги 
стосуються основної діяльності Банку, яку він здійснює на підставі отри-
маних банківської ліцензії та письмових дозволів, та/або спрямовані на 
виконання умов Договору та/або договорів, за якими надається забезпе-
чення виконання зобов’язань за Договором;

- необхідну в інших випадках, у відповідності до вимог Законодав-
ства та/або внутрішніх положень Банку та/або Законодавства з принци-
пом екстратериторіальності виконання санкційних та/або інших заходів у 
сфері фінансового моніторингу, в тому числі санкцій Служби контролю 
за іноземними активами США (OFAC), вимог Закону США «Щодо опо-
даткування іноземних рахунків» (FATCA) тощо.

Діючи в якості абонента відповідно до законодавства, що регулює від-
носини у сфері використання національної системи електрон ної дистан-
ційної ідентифікації (Система BankID НБУ), Банк повідомляє, що також:

- здійснює оброблення персональних даних Клієнта з метою належ-
ного функціонування Системи BankID НБУ. Для цієї мети Банк має пра-
во в тому числі поширювати, передавати персональні дані Клієнта Націо-
нальному Банку України (з метою вирішення спорів між Банком та інши-
ми абонентами Системи BankID НБУ та користувачом (Клієнтом) Систе-
ми BankID НБУ для завершення розрахунків за надані послуги Клієнту) та 
особам, які є абонентами Системи BankID НБУ, що надають послуги Клі-
єнту використовуючи Систему BankID НБУ.

- надає відомості про наявність банківського рахунку Клієнта особам, 
які є абонентами Системи BankID НБУ, що надають послуги Клієнту ви-
користовуючи Систему BankID НБУ.

Передача та/або поширення вищезазначеної інформації про Клієнта 
можливі тільки на зазначені у цьому пункті цілі та тільки особам, яким 
надано необхідні повноваження на отримання відповідної інформа-
ції згідно з нормами Законодавства та/або Законодавства з принципом 
екстратериторіальності та/або відповідних угод (при їх наявності і необ-
хідності укладення), та/або виконання санкційних та/або інших заходів у 
сфері фінансового моніторингу.

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

 Банк має право інформувати Клієнта про стан обслуговування забор-
гованості за Договором, строки здійснення чергових платежів, надавати 
Клієнту іншу інформацію, у тому числі конфіденційну або таку, що міс-
тить банківську таємницю щодо Клієнта та/або персональні дані Клієнта, 
шляхом надсилання інформаційних повідомлень на телефонний номер 
та/або e-mail Клієнта, наданий Клієнтом останнім до Банку, та/або через 
систему дистанційного обслуговування UKRSIB online, у якій Клієнт є за-
реєстрованим користувачем, та/або іншим шляхом з урахуванням вимог 
законодавства та/або умов укладеного Договору.

 Своїм підписом під Договором Клієнт засвідчує, що він розуміє та по-
годжується з режимом використання інформації, що зазначений у цьо-
му пункті, а також що він належним чином повідомлений про можли-
вість включення персональних даних Клієнта, що стали або стануть відо-
мі Банку у ході виконання Договору, до будь-якої бази персональних да-
них АТ «УКРСИББАНК». При цьому Сторони погодили, що Клієнт не ма-
тиме до Банку жодних претензій в разі вчинення останнім будь-якої дії, 
зазначеної в цьому пункті.»

Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в 
офіційному друкованому виданні, а саме: 05.01.2021 р.

Датою початку дії змін до Правил, які викладені у п. 1 та п. 6 цього по-
відомлення  є  05.01.2021 р.

Датою початку  дії  змін  до Правил, які викладені у п. 2,3,4,5 цього по-
відомлення  є  05.02.2021 р.

2. Правил (договірних умов) відкриття, використання і обслуго-
вування поточних рахунків фізичних осіб у національній і інозем-
них валютах в АТ «УКРСИББАНК» (зі змінами) (далі — Правила об-
слуговування рахунків), які розміщені для ознайомлення на сай-
ті www.my.ukrsibbank.com та на інформаційних стендах у примі-
щеннях установ Банку, та опубліковані в газеті «Урядовий кур’єр»  
№ 116(4366) від 20.06.2008 р., з усіма наступними змінами та доповне-
ннями, наступних змін, а саме:

1) Викласти п.12.1. Правил обслуговування рахунків у наступній ре-
дакції:

«12.1. Уклавши Договір, Клієнт надає Банку свою згоду та право зби-
рати, зберігати протягом необмеженого часу, обробляти, використову-
вати, поширювати, передавати і отримувати інформацію (дані про Клієн-
та, відомі Банку та/або третім особам, у зв’язку з укладенням та виконан-
ням Договору, в тому числі банківську та комерційну таємницю та/або 
персональні дані Клієнта):

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

- необхідну третім особам для забезпечення виконання ними своїх 
функцій або надання послуг Банку включаючи, але не обмежуючись по-
слугами з відповідального зберігання документів, ведення архівів, про-
ведення заходів щодо впорядкування існуючої заборгованості Клієнта 
тощо відповідно до укладених між такими особами (організаціями) та 
Банком договорів за умови, що передбачені договорами функції та/або 
послуги стосуються основної діяльності Банку, яку він здійснює на під-
ставі отриманих банківської ліцензії та письмових дозволів та/або спря-
мовані на виконання умов Договору;

- необхідну в інших випадках, у відповідності до вимог Законодав-
ства та/або внутрішніх положень Банку та/або Законодавства з принци-
пом екстратериторіальності виконання санкційних та/або інших заходів у 
сфері фінансового моніторингу, в тому числі санкцій Служби контролю 
за іноземними активами США (OFAC), вимог Закону США «Щодо опо-
даткування іноземних рахунків» (FATCA) тощо.

Діючи в якості абонента відповідно до законодавства, що регулює від-
носини у сфері використання національної системи електрон ної дистан-
ційної ідентифікації (Система BankID НБУ), Банк повідомляє, що також:

- здійснює оброблення персональних даних Клієнта з метою належ-
ного функціонування Системи BankID НБУ. Для цієї мети Банк має пра-
во в тому числі поширювати, передавати персональні дані Клієнта Націо-
нальному Банку України (з метою вирішення спорів між Банком та інши-
ми абонентами Системи BankID НБУ та користувачом (Клієнтом) Систе-
ми BankID НБУ для завершення розрахунків за надані послуги Клієнту) та 
особам, які є абонентами Системи BankID НБУ, що надають послуги Клі-
єнту використовуючи Систему BankID НБУ.

- надає відомості про наявність банківського рахунку Клієнта особам, 
які є абонентами Системи BankID НБУ, що надають послуги Клієнту ви-
користовуючи Систему BankID НБУ.

Передача та/або поширення вищезазначеної інформації про Клієнта 
можливі тільки на зазначені у цьому пункті цілі та тільки особам, яким 
надано необхідні повноваження на отримання відповідної інформа-
ції згідно з нормами Законодавства та/або Законодавства з принципом 
екстратериторіальності та/або відповідних угод (при їх наявності і необ-
хідності укладення), та/або виконання санкційних та/або інших заходів у 
сфері фінансового моніторингу.

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

Банк має право інформувати Клієнта про стан обслуговування забор-
гованості за Договором, строки здійснення чергових платежів, надавати 
Клієнту іншу інформацію, в тому числі конфіденційну або таку, що міс-
тить банківську таємницю щодо Клієнта та/або персональні дані Клієнта, 
шляхом надсилання інформаційних повідомлень на телефонний номер 
та/або e-mail Клієнта, наданий Клієнтом останнім до Банку, та/або через 
систему дистанційного обслуговування UKRSIB online, у якій Клієнт є за-
реєстрованим користувачем, та/або іншим шляхом, з урахуванням ви-
мог законодавства та/або умов укладеного Договору.

Банк не несе відповідальність за своєчасність та доставку інформа-
ційних повідомлень. Доставка інформаційних повідомлень не є гаран-
тованою і може бути не здійснена або здійснена із затримкою, зокрема 
на період обслуговування транспортної мережі операторів, або у випад-
ках її збоїв, або якщо абонент знаходиться поза зоною дії мереж тощо.

Своїм підписом під Договором Клієнт засвідчує, що він розуміє та по-
годжується з режимом використання інформації, що зазначений у цьо-
му пункті, а також що він належним чином повідомлений про можли-
вість включення персональних даних Клієнта, що стали або стануть відо-
мі Банку у ході виконання Договору, до будь-якої бази персональних да-
них АТ «УКРСИББАНК». При цьому, Сторони погодили, що Клієнт не ма-
тиме до Банку жодних претензій в разі вчинення останнім будь-якої дії, 
зазначеної в цьому пункті.

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

2. ) У зв’язку із кадровими змінами у Банку вважати Правила підписа-
ними Заступником Голови Правління АТ «УКРСИББАНК» — Начальни-
ком Юридичного департаменту Полянчук О.В.

Датою публікації змін до Правил обслуговування рахунків є публі-
кація цього повідомлення в офіційному друкованому виданні, а саме: 
05.01.2021 р.

Датою початку дії змін до Правил  є  05.01.2021 р.
3. Правил (договірних умов) споживчого кредитування позичальни-

ків АТ «УКРСИББАНК» з можливістю відкриття та розрахунково-касово-
го обслуговування карткових (поточних) рахунків (зі змінами) (далі — 
Правила споживчого кредитування), з усіма наступними змінами та до-
повненнями, наступних змін, а саме:

1) Викласти п. 9.5. Правил споживчого кредитування у наступній ре-
дакції:

«9.5. Уклавши Договір, Позичальник надає Банку свою згоду та пра-
во збирати, в тому числі шляхом фотографування Позичальника, збері-
гати, використовувати, поширювати і отримувати інформацію (дані про 
Позичальника, відомі Банку та/або третім особам, в тому числі отрима-
ні шляхом фотографування Позичальника, у зв’язку з укладенням та ви-
конанням Договору, в тому числі банківську та комерційну таємницю та/
або персональні дані Позичальника):
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- яка відповідно до законодавства входить до складу кредитної іс-
торії (у тому числі інформації, що міститься у державних реєстрах та 
інших базах даних публічного використання) — до/від/через бюро 
кредитних історій, які створені та здійснюють діяльність відповідно 
до законодавства України, у порядку, визначеному Законом України 
«Про організацію формування та обігу кредитних історій». Інформа-
ція про назву та адресу бюро кредитних історій, до яких АТ «УКРСИБ-
БАНК» буде передавати інформацію для формування кредитних іс-
торій, опублікована в газеті «Голос України», а також на офіційному 
сайті Банку www.my.ukrsibbank.com. Сторони також домовилися, що 
Позичальник згоден з тим, що Банк має право надати необхідну ін-
формацію щодо формування кредитної історії іншим особам, яким 
ця інформація необхідна для виконання своїх функцій або надання 
послуг Банку в обсязі, який буде визначено Банком самостійно з ура-
хуванням вимог законодавства України;

- необхідну при передачі/отриманні інформації до/від/через Кре-
дитний реєстр Національного банку України; 

- необхідну при внесенні інформації про боржника до реєстрів об-
тяжень при укладенні договорів забезпечення виконання зобов’язань 
за Договором;

- необхідну для укладання та/або виконання договорів страхуван-
ня — до/від/через страхових(-і) компаній(-ї);

- необхідну при укладенні договорів щодо відступлення права вимо-
ги, та/або переведення боргу за даним Договором, та/або укладення 
інших цивільно-правових угод відповідно до законодавства — до від-
повідних фізичних та юридичних осіб, що є стороною такого договору;

- необхідну третім особам для забезпечення виконання ними сво-
їх функцій або надання послуг Банку, включаючи, але не обмежу-
ючись послугами з відповідального зберігання документів, ведення 
архівів, проведення заходів щодо впорядкування існуючої заборго-
ваності Позичальника, проведення акцій, та/або розіграшів, та/або 
програм лояльності, що здійснюються, в тому числі у співробітництві 
з міжнародними платіжними системами «MasterCard» та/або «Visa» 
до їх платіжних організацій, материнських компаній та їх афілійова-
них осіб, та/або Провайдерам, тощо відповідно до укладених між та-
кими особами (організаціями) та Банком договорів за умови, що пе-

редбачені договорами функції та/або послуги стосуються основної 
діяльності Банку, яку він здійснює на підставі отриманих банківської 
ліцензії та письмових дозволів, та/або спрямовані на виконання умов 
Договору та/або договорів, за якими надається забезпечення вико-
нання зобов’язань за Договором;

- необхідну в інших випадках, у відповідності до вимог законодав-
ства України та/або внутрішніх положень Банку та/або Законодавства 
з принципом екстратериторіальності виконання санкційних та/або ін-
ших заходів у сфері фінансового моніторингу, в тому числі санкцій 
Служби контролю за іноземними активами США (OFAC), вимог За-
кону США «Щодо оподаткування іноземних рахунків» (FATCA) тощо. 

• Діючи в якості абонента відповідно до законодавства, що регу-
лює відносини у сфері використання національної системи електро-
нної дистанційної ідентифікації (Система BankID НБУ), Банк повідо-
мляє, що також:

• здійснює оброблення персональних даних Клієнта з метою на-
лежного функціонування Системи BankID НБУ. Для цієї мети Банк 
має право в тому числі поширювати, передавати персональні дані 
Клієнта Національному Банку України (з метою вирішення спорів між 
Банком та іншими абонентами Системи BankID НБУ та користувачом 
(Клієнтом) Системи BankID НБУ для завершення розрахунків за нада-
ні послуги Клієнту) та особам, які є абонентами Системи BankID НБУ, 
що надають послуги Клієнту використовуючи Систему BankID НБУ.

• надає відомості про наявність банківського рахунку Клієнта осо-
бам, які є абонентами Системи BankID НБУ, що надають послуги Клі-
єнту використовуючи Систему BankID НБУ.

 Передача та/або поширення вищезазначеної інформації про По-
зичальника можливі тільки на зазначені у цьому пункті цілі та тіль-
ки особам, яким надано необхідні повноваження на отримання від-
повідної інформації згідно з нормами законодавства України та/або 
Законодавства з принципом екстратериторіальності та/або відповід-
них угод (при їх наявності і необхідності укладення), та/або виконан-
ня санкційних та/або інших заходів у сфері фінансового моніторингу.

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

 Банк має право надати необхідну інформацію щодо формування 
кредитної історії іншим особам, яким ця інформація необхідна для 
виконання своїх функцій або надання послуг Банку в обсязі, який 
буде визначено Банком самостійно з урахуванням вимог законодав-
ства України. 

Банк має право інформувати Позичальника про стан обслуговуван-
ня заборгованості за кредитом, строки здійснення чергових платежів, 
надавати Позичальнику іншу інформацію, в тому числі конфіденційну 
або таку, що містить банківську таємницю щодо Позичальника, шля-
хом надсилання інформаційних повідомлень на телефонний номер та/
або e-mail Позичальника, наданий останнім до Банку, та/або через сис-
тему дистанційного обслуговування UKRSIB online, у якій Позичальник 
є зареєстрованим користувачем, та/або іншим шляхом, з урахуванням 
вимог законодавства та/або умов укладеного Договору.

Своїм підписом під Договором Позичальник засвідчує, що він ро-
зуміє та погоджується з режимом використання інформації, що за-
значений у цьому пункті, а також що він належним чином повідомле-
ний про можливість включення персональних даних Позичальника, 
що стали або стануть відомі Банку у ході виконання Договору, в то-
му числі шляхом фотографування Позичальника, до будь-якої бази 
персональних даних АТ «УКРСИББАНК». Укладання Договору здій-
снюється тільки у разі та за умови отримання Банком згоди від По-
зичальника на його фотографування та обробку персональних да-
них Позичальника, отриманих шляхом фотографування, на зазначе-
ні у цьому пункті Правил цілі. При цьому Сторони погодили, що Пози-
чальник не матиме до Банку жодних претензій в разі вчинення остан-
нім будь-якої дії, зазначеної в цьому пункті.».

Датою публікації змін до Правил споживчого кредитування є пу-
блікація цього повідомлення в офіційному друкованому виданні, а 
саме: 05.01.2021 р.

Датою початку дії змін до Правил  є  05.01.2021 р.

Заступник Голови Правління АТ «УКРСИББАНК» -
Начальник Юридичного департаменту    Полянчук О.В. 

Приватний нотаріус Роменського районного нотаріального округу Сумської області Кравченко А.В. по-
відомляє, що після смерті ТУРЧИН ОЛЬГИ ФЕДОРІВНИ, громадянки України, 12 серпня 1927 року наро-
дження, яка померла 01 лютого 2018 року, останнім місцем реєстрації якої було: село Вовківці, 2-й провулок 
Шкільної, будинок 1, Роменського району Сумської області, була заведена спадкова справа. Просимо усіх 
спадкоємців у строк до 01 лютого 2021 року звернутися до нотаріуса за адресою: 42000, місто Ромни, вулиця 
Аптекарська, будинок 1 (офіс нотаріуса), або за телефонами: (05448) 5-18-85, 098-556-86-85, 066-430-24-47.

Приватний нотаріус Роменського районного нотаріального округу Сумської області Кравченко А.В. пові-
домляє, що після смерті ПАВЛУСЕНКО ОЛЕКСАНДРИ ТЕРЕНТІЇВНИ, громадянки України, 19 квітня 1915 ро-
ку народження, яка померла 08 травня 2001 року, останнім місцем реєстрації якої було: село Житнє, вулиця 
Роменська, будинок 5, Роменського району Сумської області, була заведена спадкова справа. Просимо усіх 
спадкоємців у строк до 01 лютого 2021 року звернутися до нотаріуса за адресою: 42000, місто Ромни, вулиця 
Аптекарська, будинок 1 (офіс нотаріуса), або за телефонами: (05448) 5-18-85, 098-556-86-85, 066-430-24-47.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА  

від 28 грудня 2020 р. № 1359 
Київ

Деякі питання організації роботи оперативно-
диспетчерських служб центрів екстреної медичної 

допомоги та медицини катастроф
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Порядок роботи оперативно-диспетчерських служб центрів екстреної медичної 

допомоги та медицини катастроф, що додається.
2. Внести зміни до Порядку інформування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги про 

виклик екстреної медичної допомоги та їх направлення на місце події, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 р. № 1118 (Офіційний вісник України, 2012 р.,  
№ 92, ст. 3741), виклавши його в редакції, що додається.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету  Міністрів України 
від 28 грудня 2020 р. № 1359

ПОРЯДОК 
роботи оперативно-диспетчерських служб центрів екстреної медичної допомоги  

та медицини катастроф
1. Цей Порядок встановлює вимоги до роботи центральних оперативно-диспетчерських служб 

центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (далі — оперативно-диспетчерська 
служба).

2. До мережі центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (далі — центр) вхо-
дять:

1) оперативно-диспетчерська служба;
2) станція;
3) підстанція;
4) пункт постійного базування;
5) пункт тимчасового базування.
Мережа центру планується залежно від потреб регіону.
3. Центр функціонує за принципом екстериторіальності відповідно до Закону України «Про екс-

трену медичну допомогу».
4. Основними завданнями оперативно-диспетчерської служби 
центру є:
1) здійснення заходів щодо:
оперативного і гарантованого отримання та опрацювання викликів екстреної медичної допомо-

ги (далі — виклик), визначення місцезнаходження особи, яка здійснює виклик;
визначення місцезнаходження найближчої вільної бригади екстреної (швидкої) медичної допо-

моги (далі — бригада) для передачі інформації та спрямування її на обслуговування виклику, моні-
торинг її дій під час виконання виклику;

супроводу виконання виклику бригадою в частині вибору і корегування маршруту та оператив-
ної передачі інформації про дорожній рух у разі необхідності;

супроводу дій бригади в частині оперативного отримання даних про пацієнта, консультативної 
та довідкової інформації на догоспітальному етапі надання допомоги пацієнту;

визначення закладу охорони здоров’я для госпіталізації пацієнта, взаємодії бригад та закла-
ду охорони здоров’я для його госпіталізації та оперативної передачі до такого закладу інформа-
ції про стан пацієнта;

обміну інформацією з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних», 
у тому числі щодо її захисту, включаючи дані, отримані під час надання медичної допомоги із за-
стосуванням телемедицини, між усіма суб’єктами, які задіяні в опрацюванні екстрених викликів;

2) забезпечення процесу надання консультативної медичної допомоги із застосуванням теле-
медицини;

3) формування банку інформаційних і статистичних даних щодо процесу надання екстреної 
медичної допомоги та мережі екстреної медичної допомоги;

4) проведення постійного моніторингу якості прийому викликів та надання екстреної медич-
ної допомоги;

5) оперативне реагування та здійснення контролю стану функціонування усіх складових екс-
треної медичної допомоги.

5. Оперативно-диспетчерська служба забезпечує ведення електронного документообігу, ре-
гламентованих форм звітності та медичної облікової документації служб екстреної медичної до-
помоги відповідно до нормативно-правових актів, затверджених МОЗ, збір у повному обсязі не-
обхідної звітності та статистичної інформації в цифровому вигляді з дотриманням вимог Законів 
України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про захист пер-
сональних даних».

6. У структурі мережі центру перебуває одна постійно діюча центральна оперативно-диспетчер-
ська служба, в межах якої приймаються усі виклики з території обслуговування центру.

Автоматизовані робочі місця диспетчерів прийому викликів та диспетчерів напрямків розміщу-
ються у будівлі  оперативно-диспетчерської служби.

7. Центр може мати резервну оперативно-диспетчерську службу для прийому викликів з тери-
торії обслуговування центру в разі порушення стабільного функціонування основної оперативно-
диспетчерської служби. Резервна оперативно-диспетчерська служба не бере участі у прийомі ви-
кликів під час стабільної роботи основної оперативно-диспетчерської служби.

8. У разі порушення стабільного функціонування оперативно-диспетчерської служби для за-
безпечення безперервної роботи центру вживаються необхідні заходи з відновлення роботи цен-
тру в режимі відсутності телефонного зв’язку, електропостачання, роботи автоматизованих ро-
бочих місць, тощо.

План дій з описом заходів та алгоритмів роботи, що застосовуються під час надзвичайних си-
туацій, розробляється та затверджується Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласни-
ми, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями.

9. Для забезпечення надійності роботи центру, його відповідності актуальним вимогам нор-
мативно-правових актів та сучасним технологічним стандартам проводиться постійне оновлення 
всього обладнання та підтримка програмного забезпечення оперативно-диспетчерської служби.

10. Для забезпечення високої якості роботи, здійснення контролю за дотриманням стандар-
тів роботи оперативно-диспетчерської служби та моніторингу якості надання екстреної медичної 
допомоги медичні інформаційні системи оперативно-диспетчерської служби під’єднуються до ін-
формаційно-аналітичної системи з оптимізації роботи оперативно-диспетчерських служб центрів 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф «Централь103» (далі — інформаційно-ана-
літична система «Централь103»), передають оперативну інформацію в режимі он-лайн та інфор-
мацію про наявні ресурси мережі екстреної медичної допомоги до інформаційно-аналітичної сис-
теми «Централь103» у визначені регламентом функціонування зазначеної системи «Централь103» 
строки.

Перелік необхідної інформації для передачі визначається регламентом функціонування інфор-
маційно-аналітичної системи «Централь103».

Порядок функціонування та регламент роботи інформаційно-аналітичної системи «Цен-
траль103» визначається МОЗ.

11. Дії суб’єктів, що беруть участь в операційних процесах під час роботи оперативно-диспет-
черської служби, включно з системними діями медичної інформаційної системи територіальної 
оперативно-диспетчерської служби, адміністративними працівниками оперативно-диспетчерської 
служби, всіма членами бригад фіксуються та накопичуються у сховищі даних медичної інформа-
ційної системи оперативно-диспетчерської служби. Оперативні та статистичні дані, що містить ме-
дична інформаційна система оперативно-диспетчерської служби, зберігаються, можуть бути від-
новлені та перевірені.

Дані, передані до інформаційно-аналітичної системи «Централь103», повинні відповідати тим, 
що містить медична інформаційна система оперативно-диспетчерської служби.

12. Виклик, що надійшов із території обслуговування центру та був прийнятий оперативно-дис-
петчерською службою, може переадресовуватися до будь-якої іншої оперативно-диспетчерської 
служби. Передача виклику здійснюється через інформаційно-аналітичну систему «Централь103» 
відповідно до регламенту функціонування зазначеної системи.

13. З метою здійснення внутрішнього контролю роботи оперативно-диспетчерської служби 
відповідальними особами центру проводиться аналіз аудіозаписів викликів та інформації щодо 
виїздів бригад.

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України  

від 21 листопада 2012 р. № 1118  
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 28 грудня 2020 р. № 1359)
ПОРЯДОК 

інформування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги про виклик екстреної медичної 
допомоги та їх направлення на місце події

1. Цей Порядок встановлює вимоги щодо інформування бригад екстреної (швидкої) медичної 
допомоги (далі — бригади) про виклик екстреної медичної допомоги (далі — виклик) та їх направ-
лення на місце події з метою забезпечення своєчасного надання екстреної медичної допомоги лю-
дині, яка перебуває у невідкладному стані (далі — екстрена медична допомога), недопущення ви-
падків неприбуття або несвоєчасного прибуття бригад на місце події.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:
1) диспетчер напрямку — диспетчер оперативно-диспетчерської служби, або оператор опера-

тивно-диспетчерської служби, на якого покладено обов’язки із здійснення інформаційного супро-
воду та координації дій бригади на всіх етапах надання екстреної медичної допомоги за викликом, 
у тому числі з координації дій бригади з іншими екстреними службами;

2) диспетчер прийому виклику — диспетчер оперативно-диспетчерської служби або оператор 
оперативно-диспетчерської служби, на якого покладено обов’язки з прийому та обробки звернень 
про необхідність надання екстреної медичної допомоги;

3) електронна карта виїзду бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги — електронний 
(цифровий) аналог форми первинної облікової документації 110/о «Карта виїзду швидкої медич-
ної допомоги», що затверджена МОЗ;

4) класифікатор станів пацієнта — документ, який містить перелік станів пацієнта у вигляді сис-
теми кодів, який дає можливість чітко описати медичні аспекти екстреної події, що трапилася. Та-
кож містить опис обставин, за яких трапилася подія;

5) протоколи диспетчеризації — уніфікована система прийому викликів, що використовуєть-
ся для класифікації станів пацієнта і визначення категорії та пріоритету викликів, а також надан-
ня пост-диспетчерської підтримки відповідно до інструкцій про надання допомоги постраждалим 
до прибуття бригади;

6) старший диспетчер зміни — працівник системи екстреної медичної допомоги, який здій-
снює оперативне керування поточною зміною оперативно-диспетчерської служби, координує ро-
боту центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (далі — центр) з іншими екс-
треними службами;

7) статус реагування на виклик — відображення поточного етапу обслуговування виклику екс-
треної медичної допомоги;

8) територія обслуговування — територія адміністративно-територіальної одиниці, на якій від-
повідний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф забезпечує організацію та 
надання екстреної медичної допомоги.

Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених в Основах законодавства 
України про охорону здоров’я, Законі України «Про екстрену медичну допомогу» та інших норма-
тивно-правових актах України.

3. Інформація про необхідність надання екстреної медичної допомоги від будь-якої особи, яка 
звернулася за її наданням, надходить від оператора системи екстреної допомоги населенню за 
єдиним телефонним номером 112 до центральної оперативно-диспетчерської служби центру екс-
треної медичної допомоги та медицини катастроф (далі — оперативно-диспетчерська служба) для 
опрацювання та передачі бригадам.

4. Оператори телекомунікації здійснюють маршрутизацію викликів за єдиним телефонним но-
мером екстреної медичної допомоги 103 від осіб, які перебувають у межах відповідної адміністра-
тивно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, області, мм. Київ та Севастополь), або 
повідомлень від операторів системи екстреної допомоги населенню за єдиним номером 112 до 
оперативно-диспетчерської служби центру відповідної території обслуговування в порядку, що ви-
значається Адміністрацією Держспецзв’язку.

5. З метою забезпечення контролю за своєчасністю отримання викликів та реагування на них 
у медичній інформаційній системі оперативно-диспетчерської служби здійснюється автоматична 
фіксація часу надходження всіх звернень до оперативно-диспетчерської служби телефоном в го-
лосовому форматі або неголосовим способом зв’язку (цифрові повідомлення тощо). Одразу піс-
ля фіксації відповідні часові значення в режимі он-лайн передаються до інформаційно-аналітичної 
системи з оптимізації роботи оперативно-диспетчерських служб центрів екстреної медичної до-
помоги та медицини катастроф «Централь103» (далі — інформаційно-аналітична система «Цен-
траль103»).

Виклики, що надходять на службові телефонні номери оперативно-диспетчерської служби 
(103, 112, номери консультаційного центру тощо), автоматично записуються та зберігаються про-
тягом трьох років у сховищі даних медичної інформаційної системи оперативно-диспетчерської 
служби.

6. Для забезпечення отримання інформації про виклики у складі оперативно-диспетчерської 
служби визначаються диспетчери прийому викликів та диспетчери напрямку.

7. Кожна робоча зміна оперативно-диспетчерської служби повинна мати у складі не менше од-
ного працівника, який володіє англійською мовою.

8. Диспетчер прийому виклику здійснює прийом та обробку всіх викликів, а саме:
1) приймає виклик;
2) заповнює електронні форми первинної медичної облікової документації;
3) передає зазначену інформацію диспетчеру напрямку;
4) надає довідкову інформацію населенню, якщо в оперативно-диспетчерській службі не пе-

редбачено іншої відповідальної особи;
5) надає оперативну інформаційно-консультативну підтримку звернень населення за екстре-

ною медичною допомогою.
9. Диспетчер напрямку приймає рішення про направлення бригади на виклик та виконує всю 

подальшу комунікацію з нею, а саме:
приймає від диспетчера прийому викликів електронну карту виїзду бригади екстреної (швид-

кої) медичної допомоги;
визначає бригаду або підтверджує вибір бригади електронною системою;
контролює передачу електронної карти виїзду бригади екстреної (швидкої) медичної допомо-

ги керівникові бригади;
отримує від бригади підтвердження щодо приймання виклику;
здійснює інформаційний супровід та координацію дій бригади на всіх етапах надання екстре-

ної медичної допомоги за викликом, у тому числі координацію дій бригади з іншими екстрени-
ми службами;

передає до закладів охорони здоров’я інформацію щодо необхідності госпіталізації пацієнтів 
за викликами;

отримує повідомлення про обсяг екстреної медичної допомоги, наданої за викликом;
залучає додаткові бригади до надання екстреної медичної допомоги у разі наявності великої 

кількості постраждалих на місці події.
10. Розпорядження диспетчера напрямку є обов’язковими до виконання бригадами.
11. Причини виклику обов’язково заповнюються диспетчером прийому виклику відповідно до 

класифікатора станів пацієнта, що визначається МОЗ.
12. Після вибору диспетчером прийому виклику коду стану пацієнта з класифікатора станів па-

цієнта визначення пріоритету здійснюється автоматично відповідно до класифікатора станів паці-
єнта. За відсутності необхідної інформації щодо виклику диспетчер прийому викликів може зміни-
ти рішення та самостійно визначити пріоритет відповідно до класифікатора станів пацієнта.

13. Інформація про виклики, що належать до категорії неекстрених, передається у відповідні 
заклади охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу. Порядок взаємодії центрів та 
центрів первинної медико-санітарної допомоги під час спільної обробки звернень щодо надання 
екстреної медичної допомоги визначається МОЗ.

14. Зміни статусів реагування на виклик відображаються в медичній інформаційній системі 
оперативно-диспетчерської служби та передаються до інформаційно-аналітичної системи «Цен-
траль103».

15. Оновлення інформації про виклик відображається в медичній інформаційній системі опе-
ративно-диспетчерської служби та передається до інформаційно-аналітичної системи «Цен-
траль103». Інформація про особу, що внесла відповідні зміни, фіксується в електронній системі 
оперативно-диспетчерської служби.

16. У разі надходження виклику неголосовим способом зв’язку (цифрові повідомлення тощо) 
диспетчер прийому викликів перевіряє надану інформацію та підтверджує виклик, після чого від-
разу передає його диспетчеру напрямку.

17. Диспетчер прийому викликів може скасувати заявку на виклик, отриману неголосовим спо-
собом зв’язку (цифрові повідомлення тощо), якщо вона містить помилкову інформацію або є по-
вторним зверненням.

18. Прийнятий диспетчером прийому викликів виклик однієї оперативно-диспетчерської служ-
би та відповідна електронна карта виїзду бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги можуть 
бути автоматично переадресовані диспетчеру напрямку з будь-якої іншої оперативно-диспетчер-
ської служби. У разі необхідності диспетчер напрямку однієї оперативно-диспетчерської служби 
може передати виклик диспетчеру напрямку іншої оперативно-диспетчерської служби.

19. У разі надходження виклику з-поза меж території обслуговування центру диспетчер при-
йому викликів зобов’язаний прийняти виклик та передати виклик диспетчеру напрямку своєї опе-
ративно-диспетчерської служби. Диспетчер напрямку приймає рішення щодо обслуговування ви-
клику або його переадресації іншій оперативно-диспетчерській службі. Переадресація викликів 
між оперативно-диспетчерськими службами відбувається через інформаційно-аналітичну систе-
му «Централь103».

20. Бригада забезпечує:
1) приймання від диспетчера напрямку медичної інформації про виклик в електронній формі;
2) заповнення визначеної законодавством первинної медичної облікової документації в елек-

тронному вигляді;
3) заповнення визначеної законодавством первинної медичної облікової документації в папе-

ровому вигляді, а в разі відсутності технічної можливості — заповнення її в електронному вигляді;
4) здійснення заходів щодо надання екстреної медичної допомоги з урахуванням установле-

них нормативів;
5) внесення інформації про статус реагування на виклик в медичну інформаційну систему опе-

ративно-диспетчерської служби;
6) передачу диспетчеру напрямку інформації про велику кількість постраждалих для залучен-

ня додаткових бригад.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 6 СІЧНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +2 -3 +1 +6 Черкаська -2 +3 +3 +8

Житомирська +2 -3 +1 +6 Кіровоградська -2 +3 +3 +8
Чернігівська +2 -3 0 +5 Полтавська -2 +3 +3 +8
Сумська +1 -4 0 +5 Дніпропетровська -2 +3 +3 +8
Закарпатська -1 +4 +3 +8 Одеська +1 +6 +6 +11
Рівненська -2 +3 +2 +7 Миколаївська 0 +5 +6 +11
Львівська -2 +3 +2 +7 Херсонська 0 +5 +6 +11
Івано-Франківська -2 +3 +2 +7 Запорізька 0 +5 +5 +10
Волинська -2 +3 +2 +7 Харківська +1 -4 0 +5
Хмельницька -2 +3 +2 +7 Донецька +1 -4 +1 +6
Чернівецька -2 +3 +2 +7 Луганська 0 -5 0 +5
Тернопільська -2 +3 +2 +7 Крим +2 +7 +8 +13
Вінницька -2 +3 +3 +8 Київ -1 +1 +3 +5

Укргiдрометцентр
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температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД
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вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ гроза

У зв’язку із закінченням IV кліматичного періоду 
(1991-2020 рр.), кліматологи Центральної геофізичної 
обсерваторії імені Бориса Срезневського визначили 
нові кліматичні норми для міста Києва у грудні темпе-
ратури повітря і опадів.

Їх нові значення такі: температура повітря -1,8°С (бу-
ло -2,3°С), опади — 47 мм (було 52 мм). 

Річні значення температури повітря +9,0°С (було 
+7,7°С), опадів — 618 мм (було 650 мм).

24.12.2020 Національний банк України прийняв рі-

шення про виключення з Державного реєстру фінансових 

установ ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД» 

(код за ЄДРПОУ 41529821) на підставі заяви зазначеної 

установи.

Колектив редакції газети «Урядовий кур’єр» висловлює 
найщиріші співчуття заступнику завідувача відділу інфор-
маційно-технічних рішень Гриценку Володимиру Вікторо-
вичу у зв’язку з непоправною втратою — раптовою смер-
тю дружини

ВАЛЕНТИНИ МИКОЛАЇВНИ.
Нехай земля їй буде пухом. Розділяємо невимовний біль 

втрати разом з близькими та рідними. 

06.10.2020 року померла 
ТОЛСТА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА, 

12.09.1949 року народження. Четверта Харківська міська 
державна нотаріальна контора повідомляє про відкриття 
спадщини.

Спадкоємці, які бажають оформлювати спадщину, за-
прошуються до IV-ї ХМДНК за адресою: м. Харків, вул. Ва-
силя Мельникова, 2.

Протягом місяця запрошую 
до приватного нотаріуса Дні-
провського міського нотарі-
ального округу Дубовенко В.О.  
(м. Дніпро, вул. князя Володи-
мира Великого, буд.14, прим.1) 
спадкоємців щодо спадщини 

ПОНОМАРЕНКО  
ЛЮДМИЛИ ОЛЕКСАНДРІВНИ,  

померлої 22.05.2020 р.

Втрачений судновий білет 

за МС № 006793 від 22 квіт-

ня 2003 p., на судно «КРИМ»  

№ 6375, виданий на ім’я ГУТО-

РОВА Олексія Олександровича, 

вважати недійсним.

СПІВЧУТТЯ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 9 грудня 2020 р. № 1551-р 
Київ

Про підписання Угоди  
між Кабінетом Міністрів  

України та Урядом Федеративної Республіки  
Німеччина про фінансове співробітництво 

(асигнування 2012—2019 років)
Схвалити проект Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної 

Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2012—2019 років).
Уповноважити Міністра фінансів Марченка Сергія Михайловича  підписати за-

значену Угоду.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 9 грудня 2020 р. № 1552-р 
Київ

Про підписання Угоди (у формі обміну 
листами) між Урядом України та Урядом 

Китайської Народної Республіки про 
надання Уряду України в особі Міністерства 
розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України обладнання 
конференц-системи

Схвалити проект Угоди (у формі обміну листами) між Урядом України та Урядом Ки-
тайської Народної Республіки про надання Уряду України в особі Міністерства розвитку 
економіки, торгівлі та сільського господарства України обладнання конференц-системи.

Уповноважити Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 
Петрашка Ігоря Ростиславовича підписати зазначену Угоду.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 25 листопада 2020 р. № 1582-р 
Київ

Про підписання Угоди між Кабінетом 
Міністрів України та Урядом Китайської 
Народної Республіки щодо поглиблення 

співробітництва в галузі будівництва 
інфраструктури

Схвалити проект Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Китайської На-
родної Республіки щодо поглиблення співробітництва в галузі будівництва інфра-
структури.

Уповноважити Міністра інфраструктури Криклія Владислава Артуровича підписа-
ти зазначену Угоду.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 28 грудня 2020 р. № 1642-р 
Київ

Про подання до Верховної Ради України 
проекту Закону України «Про вихід з Угоди 
про Міжурядовий фельд’єгерський зв’язок 

та Протоколу про внесення поправок до 
Угоди про Міжурядовий фельд’єгерський 

зв’язок»
Подати до Верховної Ради України проект Закону України «Про вихід з Угоди про 

Міжурядовий фельд’єгерський зв’язок та Протоколу про внесення поправок до Уго-
ди про Міжурядовий фельд’єгерський зв’язок» з метою виходу з Угоди про Міжуря-
довий фельд’єгерський зв’язок, вчиненої 22 січня 1993 р. у м. Мінську, та Протоко-
лу про внесення поправок до Угоди про Міжурядовий фельд’єгерський зв’язок, вчи-
неного 27 березня 1997 р. у м. Москві та ратифікованого Законом України від 6 лип-
ня 1999 р. № 833-XIV.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 28 грудня 2020 р. № 1644-р 
Київ

Про схвалення проекту Угоди між Урядом 
України і Організацією економічного 

співробітництва та розвитку про відновлення 
дії Меморандуму про взаєморозуміння 

між Урядом України і Організацією 
економічного співробітництва та розвитку 

щодо поглиблення співробітництва та 
проекту листа Кабінету Міністрів України 
до Генерального секретаря Організації 

економічного співробітництва та розвитку
Схвалити проект Угоди між Урядом України і Організацією економічного співро-

бітництва та розвитку про відновлення дії Меморандуму про взаєморозуміння між 
Урядом України і Організацією економічного співробітництва та розвитку щодо по-
глиблення співробітництва та проект листа Кабінету Міністрів України до Генераль-
ного секретаря Організації економічного співробітництва та розвитку.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 28 грудня 2020 р. № 1647-р 
Київ

Про підписання Угоди про розподіл 
вуглеводнів, які видобуватимуться у 

межах ділянки Бузівська, між Державою 
Україна та акціонерним товариством 
«Укргазвидобування» і визначення 

уповноваженого органу з питань реалізації 
Угоди

1. Схвалити проект Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки 
Бузівська, між Державою Україна та акціонерним товариством «Укргазвидобування».

Уповноважити заступника Міністра енергетики Бойка Юрія Миколайовича підпи-
сати зазначену Угоду.

2. Визначити Державну службу геології та надр уповноваженим органом з питань 
реалізації Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Бу-
зівська, між Державою Україна та акціонерним товариством «Укргазвидобування».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 28 грудня 2020 р. № 1648-р 
Київ

Про підписання Угоди про розподіл 
вуглеводнів, які видобуватимуться у межах 

ділянки Іванівська, між Державою Україна та 
акціонерним товариством «Укргазвидобування» 
і визначення уповноваженого органу з питань 

реалізації Угоди
1. У зв’язку з поінформуванням компанією «Верміліон Юкрейн Експлорейшн Б.В.» 

(Vermilion Ukraine Exploration B.V.) про відмову від укладення угоди про розподіл вуг-
леводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Іванівська, погодитися з пропозиці-
єю Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл про-
дукції щодо укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у меж-
ах ділянки Іванівська, з акціонерним товариством «Укргазвидобування», що відпові-
дає умовам конкурсу та конкурсній заявці.

2. Схвалити  проект Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у меж-
ах ділянки Іванівська, між Державою Україна та акціонерним товариством «Укргаз-
видобування».

Уповноважити заступника Міністра енергетики Бойка Юрія Миколайовича підпи-
сати зазначену Угоду.

3. Визначити Державну службу геології та надр уповноваженим органом з питань 
реалізації Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Іва-
нівська, між Державою Україна та акціонерним товариством «Укргазвидобування».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 28 грудня 2020 р. № 1654-р 
Київ

Про підписання Угоди про розподіл 
вуглеводнів, які видобуватимуться у межах 

ділянки Берестянська, між Державою 
Україна та акціонерним товариством 
«Укргазвидобування» і визначення 

уповноваженого органу з питань реалізації 
Угоди

1. Схвалити проект Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у меж-
ах ділянки Берестянська, між Державою Україна та акціонерним товариством «Укр-
газвидобування».

Уповноважити заступника Міністра енергетики Бойка Юрія Миколайовича підпи-
сати зазначену Угоду.

2. Визначити Державну службу геології та надр уповноваженим органом з питань 
реалізації Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Бе-
рестянська, між Державою Україна та акціонерним товариством «Укргазвидобування».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 28 грудня 2020 р. № 1655-р 
Київ

Про підписання Угоди про розподіл 
вуглеводнів, які видобуватимуться у межах 

ділянки Балаклійська, між Державою 
Україна та акціонерним товариством 
«Укргазвидобування» і визначення 

уповноваженого органу з питань реалізації 
Угоди

1. У зв’язку з поінформуванням компанією «Верміліон Юкрейн Експлорейшн Б.В.» 
(Vermilion Ukraine Exploration B.V.) про відмову від укладення угоди про розподіл вуг-
леводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Балаклійська, погодитися з пропо-
зицією Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл 
продукції щодо укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у 
межах ділянки Балаклійська, з акціонерним товариством «Укргазвидобування», що 
відповідає умовам конкурсу та конкурсній заявці.

2. Схвалити проект Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у меж-
ах ділянки Балаклійська, між Державою Україна та акціонерним товариством «Ук-
ргазвидобування».

Уповноважити заступника Міністра енергетики Бойка Юрія Миколайовича підпи-
сати зазначену Угоду.

3. Визначити Державну службу геології та надр уповноваженим органом з пи-
тань реалізації Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ді-
лянки Балаклійська, між Державою Україна та акціонерним товариством «Укргаз-
видобування».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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