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ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ –

КЕРІВНИКА ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

07 вересня 2017 р.                                                 м. Сєвєродонецьк                                                              № 642

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТАРИФІВ НА ПЛАТНІ ПОСЛУГИ З ПРОВЕДЕННЯ 
МЕДИЧНИХ ОГЛЯДІВ, ЩО НАДАЮТЬСЯ КОМУНАЛЬНОЮ 

УСТАНОВОЮ РУБІЖАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ

Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві 
державні адміністрації», керуючись абзацом п’ятим пункту 
12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 
грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень 
органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад 
щодо регулювання цін (тарифів)», пунктом 8 розділу I Пере-
ліку платних послуг, які надаються в державних і комуналь-
них закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчаль-
них закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 17 вересня 1996 року № 1138, з метою покращан-
ня медичного обслуговування населення та якості надання 
платних послуг, у зв’язку з необхідністю затвердження еконо-
мічно обґрунтованих тарифів на платні послуги з проведення 
медичних оглядів:

1. Затвердити тарифи на платні послуги з проведення ме-
дичних оглядів, що надаються комунальною установою Ру-
біжанська центральна міська лікарня (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження 
голови обласної державної адміністрації від 16 грудня 2013 
року № 2140 «Про затвердження тарифів на платні послуги 
з проведення медичних оглядів, що надаються комунальною 

установою Рубіжанська центральна міська лікарня», зареє-
строване у Головному управлінні юстиції у Луганській об-
ласті 27 грудня 2013 року за № 109/1417.

3. Розпорядження набирає чинності з дня його опубліку-
вання в газеті «Вісник Луганщини», але не раніше дня його 
державної реєстрації у Головному територіальному управ-
лінні юстиції у Луганській області.

4. Департаменту масових комунікацій Луганської обласної 
державної адміністрації (Костенко О.В.) забезпечити опри-
люднення цього розпорядження в газеті «Вісник Луганщи-
ни».

Голова обласної державної
адміністрації – керівник обласної
військово-цивільної адміністрації    Ю.Г. ГАРБУЗ

Зареєстровано у Головному територіальному 
управлінні юстиції у Луганській області

18 вересня 2017 року №102/1702

Тарифи
на платні послуги з проведення медичних 
оглядів, що надаються комунальною установою 
Рубіжанська центральна міська лікарня

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови обласної держав-

ної адміністрації – керівника обласної 
військово-цивільної адміністрації

07 вересня 2017 р. № 642

1. У тарифах враховано і додатково не оплачується вар-
тість матеріалів, у тому числі медикаментів, хімреактивів, 
медінструментарію, бланків тощо, крім медичної довідки для 
отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи за 
формою № 127/о, затвердженої наказом Міністерства охорони 
здоров’я України від 20 жовтня 1999 року № 252, зареєстрова-
ним в Міністерстві юстиції України 05 листопада 1999 року за 
№ 768/4061, медичної довідки про проходження обов’язкових 
попереднього та періодичного психіатричних оглядів за фор-
мою № 122-2/о, затвердженої наказом Міністерства охорони 
здоров’я України від 17 січня 2002 року № 12 «Про затвер-
дження Інструкції про проведення обов’язкових попередніх та 
періодичних психіатричних оглядів», зареєстрованого в Мі-
ністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за № 94/6382, 
та сертифіката про проходження профілактичного наркологіч-
ного огляду за формою № 140-0, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 06 листопада 1997 року № 
1238 «Про обов’язковий профілактичний наркологічний огляд 
і порядок його проведення», які сплачуються окремо за ціною 
придбання. 

Відповідно до Порядку проведення обов’язкових профілак-
тичних медичних оглядів та видачі особистих медичних кни-
жок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 23 травня 2001 року № 559, працівники підприємств, уста-
нов, організацій незалежно від форми власності відшкодову-
ють вартість бланка особистої медичної книжки чи придбава-
ють зазначений бланк за власні кошти.

2. Повна вартість медичних  оглядів,  зазначених у рядку 1, 
визначається 

для кожного замовника послуги залежно від переліку лі-
карів-спеціалістів, які беруть участь у медоглядах, складу 
необхідних лабораторних і функціональних досліджень від-



2 № 19(62) від 27.09.2017
повідно до наказів Міністерства охорони 
здоров’я України від   21 травня 2007 року 
№ 246 «Про затвердження Порядку про-
ведення медичних оглядів працівників 
певних категорій», зареєстрованого в Мі-
ністерстві юстиції України 23 липня 2007 
року за № 846/14113, від 23 липня 2002 
року № 280 «Щодо організації проведення 
обов’язкових профілактичних медичних 
оглядів працівників окремих професій, 
виробництв і організацій, діяльність яких 
пов’язана з обслуговуванням населення і 
може призвести до поширення інфекційних 
хвороб», зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 08 серпня 2002 року за № 
639/6927, згідно з тарифами, затвердже-
ними цим розпорядженням.

3. Тарифи на медичні огляди, вказані 
у рядках 4, 5, розраховано відповідно до 
пунктів 1.6 та 2.2 Положення про медич-
ний огляд кандидатів у водії та водіїв тран-
спортних засобів, затвердженого наказом 
Міністерства охорони здоров’я України 
та Міністерства внутрішніх справ України 
від 31 січня 2013 року № 65/80, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 22 
лютого 2013 року за № 308/22840. 

У тарифах враховано і додатково не 
оплачується загальне обстеження спе-
ціалістами медичної комісії: лікарем-
терапевтом, лікарем-офтальмологом, 
лікарем-невропатологом, лікарем-отола-
рингологом, лікарем-хірургом; лабора-
торне і функціональне обстеження: за-
гальний аналіз крові та сечі, аналіз крові 
на цукор, електрокардіографічне дослі-
дження, обстеження гостроти й полів 
зору та вестибулярного апарата. 

Визначення групи крові та резус-фак-
тора враховано у тарифі на медичний 
огляд, вказаний у рядку 4. За наявності 
в особи, яка проходить медичний огляд, 
довідки (відмітки) щодо групи крові та 
резус-фактора вартість послуги зменшу-
ється на 32,99 грн без ПДВ.

У тарифах на медичні огляди не врахо-
вано вартість психіатричних та нарколо-
гічних оглядів. 

4. Тариф на медичний огляд, вказаний у 
рядку 8, розраховано відповідно до пунк-
ту 5 Порядку видачі медичної довідки для 
отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт до-
звільної системи, затвердженого наказом 
Міністерства охорони здоров’я України 
від 20 жовтня 1999 року № 252, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 05 
листопада 1999 року за № 768/4061.

Тарифом враховано і додатково не 
оплачується огляд лікарем-терапевтом, 
лікарем-невропатологом, лікарем-отола-
рингологом, лікарем-офтальмологом, а 
також лабораторні та функціональні об-
стеження: загальний аналіз крові та сечі, 
аналіз крові на цукор, електрокардіогра-
фічне дослідження, обстеження гостроти 
й полів зору.

У тарифі на медичний огляд не врахо-
вано вартість психіатричних та нарколо-
гічних оглядів. 

Заступник керівника апарату – 
начальник управління по 
роботі з персоналом                         
С.В.ПОЛЯЩЕНКО
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ОБ’ЯВА ВІД ТОВ «ЛІСПРОД»
ТОВ «ЛІСПРОД» у зв’язку з добровільною ліквідацією реалізує належне йому майно, а саме «Комплекс будівель та 

споруд» розташований у м. Лисичанськ, Луганської обл. Телефон для зв’язку: 0504752805, 0645170672.

ВИКЛИК ДО СУДУ
Біловодський районний суд Луганської області викли-

кає відповідача у справі №408/1800/17 за позовом Органу 
опіки та піклування Станично-Луганської РДА про по-
збавлення батьківських прав – Алімову Наталію Олексан-
дрівну (31.03.1978 р.н., смт. Станиця Луганська ,Луганська 
область).

Судове засідання відбудеться 17.10.2017 року о 08 годині 
00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт. Біловодськ, вул. Луганська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто без вашої участі на 
підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т.В. Кускова

1. Частина будівлі Літ. «А2» загальною площею 1564,6 
кв. м, яка складається з приміщень першого повершу 
№№ 6-34 площею 1047,1 кв. м, приміщень другого по-
верху №№ 10-27 – 474,1 кв. м, сходової клітини  43,4 кв. 
м; у загальнобудинковому користуванні І поверх: кори-
дор № 35 – 24,3 кв. м, приміщення № 36 – 14,1 кв. м, 
столова № 37 – 150,7 кв. м; ІІ поверх: коридор № 1 – 81,6 
кв. м, приміщення № 29 – 18,7 кв. м, приміщення № 30 
– 24,8 кв. м, актовий зал № 31 – 191,8 кв. м, за адресою: 
вулиця Піддубна, буд. 18, м. Кремінна, Луганська обл. – 
ФОП Сорокіна І.М. на таких умовах: вартість послуг 
– 3200,00 грн, термін виконання робіт – 3 дні.

2. Частина нежитлової будівлі центральної районної 
аптеки загальною площею 15,91 кв. м, яка складається 

з приміщення № 55 другого поверху; у загальнобудин-
ковому користуванні: приміщення №№ 33, 35-39, 42, 53 
площею 48,52 кв. м, за адресою: площа Соборна (Жов-
тнева), буд. 9, смт Марківка, Луганська обл. – ФОП Со-
рокіна І.М. на таких умовах: вартість послуг – 1720,00 
грн, термін виконання робіт – 3 дні.

3. Частина нежилого приміщення Літ. «А-1» загаль-
ною площею 45,8 кв. м, яка складається з приміщення 
№№ 13, 20-21; у загальнобудинковому користуванні: 
приміщення №№ 1-2, 14-16, 18-19, 22 площею 102,8 кв. 
м, за адресою: шосе Будівельників, буд. 23, м. Сєвєро-
донецьк, Луганська обл. – ФОП Сорокіна І.М. на таких 
умовах: вартість послуг – 1720,00 грн, термін виконання 
робіт – 3 дні.

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ, 
ЩО ВІДБУВСЯ 22.09.2017 В ДЕПАРТАМЕНТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, 

ЗЕМЕЛЬНИХ ТА МАЙНОВИХ ВІДНОСИН ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 
З ВІДБОРУ СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ БУДУТЬ 
ЗАЛУЧЕНІ ДО ПРОВЕДЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ ОЦІНКИ МАЙНА

В Інформації про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до прове-
дення незалежної оцінки майна, яка була надрукована у газеті «Вісник Луганщини» від 06.09.2017 № 27 (33) та на 
офіційному сайті облдержадміністрації:– пункт 4 виключити.

ІНФОРМАЦІЯ
ПРО ЗМІНУ В ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ З 
ВІДБОРУ СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ БУДУТЬ 
ЗАЛУЧЕНІ ДО ПРОВЕДЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ ОЦІНКИ МАЙНА

ВИКЛИК ДО СУДУ
Попаснянський районний суд Луганської області викли-

кає у судове засідання відповідача у цивільній справі за по-
зовом Григорьєвої Людмили Олександрівни до Дацького 
Олександра Сергійовича про зняття арешту з майна, яке 
відбудеться у приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, м. Попасна, вул. Суворова, 6, 30 жовтня 2017 року о 
09.30 годині – Дацького Олександра Сергійовича, останнє 
відоме місце проживання якого у м. Золоте Попаснянсько-
го району Луганської області, вул. Совєтська, буд. 37, у ци-
вільній справі №423/1718/17.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розгляда-
тиме справу без участі відповідачів на підставі ст. 169 ЦПК 
України.

Суддя А.В. Архипенко 

ВИКЛИК ДО СУДУ
Попаснянський районний суд Луганської області викли-

кає у судове засідання позивача та відповідачів у цивільній 
справі за позовом Ракоми Миколи Васильовича про визна-
ння права власності та витребування майна з чужого неза-
конного володіння, яке відбудеться у приміщенні суду за 
адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Суворова,6, 
3 листопада 2017 року о 15-00 годині, – Бєду Олександра 
Олександровича, останнє відоме місце проживання якого у 
с. Оріхове Попаснянського району Луганської області, вул. 
Колхозна, буд.3, Чирву Миколу Вікторовича, останнє відо-
ме місце проживання якого у м. Попасна Луганської облас-
ті, вул. Леніна, буд.191, у цивільній справі №423/243/14.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядати-
ме справу без участі сторін на підставі ст. 169 ЦПК України

Суддя А.В. Архипенко

ВИКЛИК ДО СУДУ
Попаснянський районний суд Луганської області викли-

кає у судове засідання відповідача у цивільній справі за по-
зовом Управління праці та соціального захисту населення 
Новозаводської районної у м. Чернігові ради про стягнення 
надміру виплаченої допомоги, яке відбудеться у приміщен-
ні суду за адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Су-
ворова, 6, 2 листопада 2017 року о 15.00 годині – Карп Оль-
гу Володимирівну, останнє відоме місце проживання якого 
у с. Чорнухіне Попаснянського району Луганської області, 
вул. Папаніна, буд. 96, у цивільній справі №423/1631/17.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розгляда-
тиме справу без участі відповідачів на підставі ст. 169 ЦПК 
України.

Суддя А.В. Архипенко



4 № 19(62) від 27.09.2017
ВИКЛИК ДО СУДУ

Біловодський районний суд Луганської області викликає від-
повідачів по справі № 408/3785/17-ц за позовною заявою Публіч-
ного акціонерного товариства «Всеукраїнський банк розвитку» 
до Козленка Ігоря Леонтійовича, Могиліної Світлани Вікторів-
ни про стягнення заборгованості за кредитним договором:

– Козленка Ігора Леонтійовича (01.02.1965 р.н.), який зареє-
стрований за адресою: вул. Пітомна, буд. 20, м. Ровеньки, с. Но-
водаріївка, Луганська область.

– Могиліну Світлану Вікторівну (28.08.1971 р.н.), яка зареє-
стрована за адресою: вул. Пітомна, буд. 20, м. Ровеньки, с. Ново-
даріївка, Луганська область.

Судове засідання відбудеться 2 жовтня 2017 року 14 годині 30 
хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт. 
Біловодськ, вул. Луганська 30.

У разі неявки  справу буде розглянуто без вашої участі на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Ю.Ю. Цимбал

ВИКЛИК ДО СУДУ
Новоайдарський районний суд Луганської області викликає 

Медведєва Андрія Віталійовича, 13.05.1981 р.н., як відповідача 
в судове засідання з цивільної справи № 419/883/17 за позовом 
Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних 
осіб на здійснення ліквідації ПАТ «ВіЕйБі Банк» Славкіної 
Марини Анатоліївни до Медведєва Андрія Віталійовича про 
звернення стягнення на майно, що відбудеться 17 жовтня 2017 
року о 10.00 годині в приміщенні суду за адресою: Луганська 
область, смт. Новоайдар, вул. Миру, 38.

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

Суддя В.Б. Мартинюк 

ВИКЛИК ДО СУДУ
Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає 

в якості відповідачів у судові засідання з розгляду цивільних 
справ за позовами Державного підприємства «Сєвєродонець-
ка теплоелектроцентраль», які відбудуться у приміщенні суду 
за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бул. Друж-
би Народів, 19.

23 жовтня 2017 року: о 13-40 год. Ходаковську Ірину 
Олександрівну (останнє відоме місце реєстрації: Луганська 
область, м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, 20/6); (справа 
№428/3741/17).

24 жовтня 2017 року: о 14-30 год. Смоліговець Віру Сергіїв-
ну (останнє відоме місце реєстрації: Луганська область, м. Сє-
вєродонецьк, пр-т. Центральний, 53/75; (справа №428/3695/17);

25 жовтня 2017 року:  о 14-00 год. Кононова Олександра 
Олександровича (останнє відоме місце реєстрації: Луган-
ська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 12/53; (справа 
№428/3693/17).

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

Суддя І.О. Юзефович

ВИКЛИК ДО СУДУ
Попаснянський районний суд Луганської області викли-

кає відповідача: Мічко Дениса Ігоревича, 12.08.1984 р.н., 
який мешкає за адресою: Луганська область, м. Гірське, 
вул. Гагаріна б.16 кв.24 у судове засідання по цивільній 
справі за 423/1268/17 за позовом Мічко О.І. до Мічко Д.І. 
про стягнення аліментів, що відбудеться 25 жовтня 2017 
року об 15 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: Луган-
ська область, м. Попасна, вул. Суворова, 6, каб.№ 7.

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

Суддя А.В. Архипенко

ВИКЛИК ДО СУДУ
Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає 

в якості відповідача Корольову (Аносову) Маргариту Ана-
толіївну (Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Авто-
мобільна б.17 кв. 58) у судове засідання з розгляду цивільної 
справи №428/11246/16-ц за позовом Сухенка Ігоря Володими-
ровича до Корольової (Аносової) Маргарити Анатоліївни про 
визначення особи такою, що втратила право користування 
жилим приміщенням, яке відбудеться 10 жовтня 2017 року о 
08 годині 20 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська 
область, м. Сєвєродонецьк, бул. Дружби Народів, 19.

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

Суддя І.О. Юзефович

ВИКЛИК ДО СУДУ
Біловодський районний суд Луганської області викликає 

відповідача по справі № 408/3864/17-ц за позовною заявою 
Путінцевої Ірини Петрівни до Путінцева Павла Миколайо-
вича про розірвання шлюбу: Путінцева Павла Миколайовича 
(14.07.1988 р. н.) який має зареєстроване місце проживання: 
вул. Пролетарська, буд. 30, м. Ровеньки Луганська область.

Судове засідання відбудеться 09 жовтня 2017 року 08 го-
дині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська 
область, смт. Біловодськ, вул. Луганська 30.

У разі неявки  справу буде розглянуто без вашої участі 
на підставі 

Суддя Ю.Ю.Цимбал

ВИКЛИК ДО СУДУ
Біловодський районний суд Луганської області викликає 

відповідача у справі №408/2370/17-ц за позовом Сафонової 
Юлії Михайлівни про розірвання шлюбу – Сафонова Дмитра 
Борисовича (08.02.1982 р.н., м. Алчевськ , Луганської області).

Судове засідання відбудеться 17.10.2017 року о 8 годині 
30 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт. Біловодськ, вул. Луганська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто без вашої участі на 
підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т.В. Кускова

ВИКЛИК ДО СУДУ
Біловодський районний суд Луганської області викликає 

відповідача у справі №408/2834/17-ц за позовною заявою Хар-
ківського національного університету Повітряних сил про 
стягнення суми заборгованості – Скорий Віталій Сергійович 
(06.12.1994 р.н., м. Ровеньки, Луганська область).

Судове засідання відбудеться 23.10.2017 року о 11 годині 
30 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська область, 
смт. Біловодськ, вул. Луганська, 30.

У разі неявки cправу буде розглянуто без вашої участі на 
підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т.В. Кускова

ВИКЛИК ДО СУДУ
Попаснянський районний суд Луганської області викликає 
у судове засідання відповідача у цивільній справі за позовом 
Плохотнікової Лариси Іванівни до Ходикіної Ольги Миколаїв-
ни, третя особа – орган опіки та піклування Попаснянської ра-
йонної державної адміністрації про позбавлення батьківських 
прав та стягнення аліментів, яке відбудеться у приміщенні суду 
за адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Суворова, 6, 27 
жовтня 2017 року о 13.00 годині – Ходикіну Ольгу Миколаївну, 
останнє відоме місце проживання якої у м. Попасна Луганської 
області, вул.Паркова, буд. 3/4, у цивільній справі №423/1862/17.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме 
справу без участі відповідача на підставі ст. 169 ЦПК України

Суддя Т.В. Кускова
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