
ПОЛІТИКА ВИКОРИСТАННЯ ФАЙЛІВ COOKIE 
 

Документ «Політика використання файлів cookie» (надалі – «Політика Cookie») є частиною 
документа «Політика приватності» (надалі – «Політика приватності») та описує підхід 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБДЖЕКТ КОНТРОЛ» (надалі – 
«Товариство») до збору, зберігання і використання cookie файлів, коли ви використовуєте сайт 
Товариства (надалі – «Вебсайт»). 
Для отримання додаткової інформації щодо обробки персональних даних, будь ласка, 
ознайомтеся із Політикою приватності. 

  
Що таке cookie? 

(1) Сookie - це невеликий файл, який зазвичай складається з букв і цифр. Цей файл зберігається 
на вашому комп’ютері, планшеті, телефоні чи іншому пристрої, яким ви користуєтесь під час 
відвідування Вебсайту. 
(2) Файли cookie необхідні для належної роботи Вебсайту, вони дозволять вам орієнтуватися на 
Вебсайті та використовувати його можливості. 
(3) Файли cookie не ідентифікують вас як фізичну особу. 
 

Хто розміщує файли cookie на вашому пристрої? 
(1) Файли cookie можуть розміщуватися на вашому пристрої адміністрацією Вебсайту. Ці файли 
cookie називаються «Наші». 
(2) Деякі файли cookie можуть розміщуватись на вашому пристрої іншими особами. Такі файли 
cookie називаються «Сторонні». 

 
Які файли cookie ми використовуємо на Вебсайті? 

Назва файлу cookie Категорія Строк дії 

Наші файли cookies 

_ga Статистичні 2 роки 

_ga_# 

Сторонні файли cookies 

BIGipCookie Необхідні До закінчення сесії 

IE3-ARRAffinity 

DcLcid Статистичні 3 місяці 

IDE  
 
 
 
 
 

Маркетингові 

1 рік 

test_cookie 1 день 

VISITOR_INFO1_LIVE 179 днів 

YSC  
 
 

До закінчення сесії 

yt-remote-cast-installed 

yt-remote-fast-check-period 

yt-remote-session-app 

yt-remote-fast-check-period 

yt-remote-session-name 

yt-remote-connected-devices Постійні 

yt-remote-device-id 
  

  



Для чого файли cookie використовуються на Вебсайті? 
(1) Необхідні файли cookie потрібні для правильного відображення вмісту Вебсайту, оптимізації 
взаємодії з користувачами. Вебсайт може не працювати належним чином без необхідних файлів 
cookie. 
(2) Статистичні файли cookie розроблено, щоб допомогти Товариству зрозуміти, як користувачі 
взаємодіють з Вебсайтом, надавати інформацію про розділи, які вони відвідали, і кількість часу, 
який вони провели на Вебсайті, а також виявити проблеми у роботі Вебсайту. 
(3) Маркетингові файли cookie призначено для відстеження активності користувачів на 
Вебсайті та для надання реклами чи іншої інформації відповідно до їх реальних інтересів. 
 

Як керувати файлами cookie? 
(1) Зайшовши на наш Вебсайт, ви можете відмовитись від статистичних та маркетингових 
файлів cookie. 
(2) Більшість браузерів дозволяють відмовитися приймати файли cookie або видаляти файли 
cookie вручну. 
(3) Інструкції щодо цього різняться від браузера до браузера і від версії до версії. Однак у 
більшості випадків ви можете отримати актуальну інформацію про блокування та видалення 
файлів cookie залежно від браузера, перейшовши за посиланнями: Chrome, Firefox, Opera, Internet 
Explorer, Safari, Edge. 
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