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ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА. Вартiсть борошна 
може змiнитись, проте не iстотно
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ЦИТAТA ДНЯ

ГAЗЕТA ЦЕНТРAЛЬНИХ OРГAНIВ ВИКOНAВЧOЇ ВЛAДИ УКРAЇНИ

ЮРIЙ БОЙКО: «Цього року 
в України з’явиться 

повний цикл 
збагачення урану, 

але не на нашiй 
територiї, 

а на територiї
Росiї».

Мiнiстр енергетики та вугiльної промисловостi 
про розвиток вiтчизняного ядерно−паливного циклу
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Iнна КОВАЛIВ, 
«Урядовий кур’єр»

Студенти i надалi отримува-
тимуть стипендiї — їх нiхто

вiдмiняти чи зменшувати не
збирається, запевняють освiтя-
ни. Резонанс з цього приводу у
системi вищої освiти виник пiсля

закiнчення XXII колегiї Всеук-
раїнської студентської ради при
Мiнiстерствi освiти i науки, мо-
лодi та спорту. Пiд час обгово-
рення питання виплати стипен-
дiй серед учасникiв пролунали
пропозицiї взагалi скасувати iс-
нуючi стипендiї та виплачувати
їх винятково студентам-пiльго-

викам, а також у виглядi акаде-
мiчного заохочення.

У Мiносвiти заперечують втi-
лення таких новацiй у життя.
«Iнформацiя щодо зменшення
розмiру чи вiдмiни студентських
стипендiй повнiстю не вiдповi-
дає дiйсностi. На засiданнi коле-
гiї обговорювалось питання на-

рахування рiзних видiв заохо-
чувальної або пiдвищеної акаде-
мiчної стипендiї, в залежностi
вiд успiшностi студентiв, та со-
цiальної стипендiї для соцiально
незахищених категорiй студен-
тiв», — пояснюють у прес-служ-
бi вiдомства. «На засiданнi
справдi обговорювали змiни сти-

пендiального забезпечення ук-
раїнських студентiв — у свiтлi
обiцянки Прем’єр-мiнiстра Ми-
коли Азарова вже цього року
пiдвищити розмiр стипендiй, —
розповiдає «УК» член Всеукра-
їнської студентської
ради при МОН Ана-
толiй Iгнатович. стор. 4

Про розмiр стипендiй запитають у студентiв
ВИЩА ШКОЛА. Студрада розробляє анкету для вивчення думки молодi

104,2%
становив, за уточненими даними 

Держкомстату, обсяг номiнального ВВП
за 2010 р. порiвняно з попереднiм 

(у постiйних цiнах 2007 р.)

ЦИФРA ДНЯ

4 820103 080022

USD 793.4700 EUR 1097.6864 RUB 2.7453 / AU 111859.43 AG 2657.33 PT 143380.03 PD 62684.13
КУРСИ ВAЛЮТ/ БAНКIВСЬКI МЕТAЛИ     встановленi Нацiональним банком України з 1 березня 2011 року

за 100 доларiв СШA за 100 євро за 10 рублiв за 10 тройських унцiй

Скiльки коштуватиме 
домашня випiчка?

стор. 5

СЕМИРIЧКА 
ПРИСКОРЕННЯ

стор. 77

ЖИТЕЙСЬКА 
МУДРА 
НАЗВА — 
«ВIРА»

стор. 1177

IЗ ВАНКУВЕРА — 
З РОЗЧАРУВАННЯМ, 
ДО СОЧI — 
З НАДIЄЮ

стор. 2200

Посольство 
працює пiд кулями

ÁÅÇÏÅÊÀ. Ç Ëiâi¿ âæå åâàêóéîâàíî 387 ãðîìàäÿí Óêðà¿íè.
Òàêi äàíi íàâiâ íà áðèôiíãó ðå÷íèê âiò÷èçíÿíîãî ÌÇÑ Îëåê-
ñàíäð Äèêóñàðîâ. Ç 23 ïî 27 ëþòîãî ç Óêðà¿íè áóëî çäiéñíåíî
÷îòèðè åâàêóàöiéíi ðåéñè, ÿêèìè ïðèáóëè íà Áàòüêiâùèíó 279
óêðà¿íöiâ. Ùå 108 ãðîìàäÿí Óêðà¿íè çàëèøèëè Ëiâiþ òðàí-
ñïîðòîì iíøèõ êðà¿í.

Íèíi îïðàöüîâóþòüñÿ øëÿõè ïîäàëüøî¿ åâàêóàöi¿ óêðà¿íöiâ
òà ñïèñêè ëþäåé. Çà iíôîðìàöiºþ ÌÇÑ, ó Ëiâi¿ çàëèøàþòüñÿ
500 — 600 óêðà¿íñüêèõ ãðîìàäÿí, ÿêi ç òèõ ÷è iíøèõ ìiðêóâàíü
âèðiøèëè íå âè¿æäæàòè ç êðà¿íè, ïîâiäîìëÿº Óêðiíôîðì.

À ïîñîëüñòâî Óêðà¿íè â Ëiâi¿ ïðàöþº ïðàêòè÷íî ïiä êóëÿìè.
«Ôàêòè÷íî óêðà¿íñüêi äèïëîìàòè íåõòóþòü âëàñíîþ áåçïåêîþ
çàäëÿ çàáåçïå÷åííÿ ¿¿ óêðà¿íñüêèì ãðîìàäÿíàì», — ïiäêðåñ-
ëèâ ðå÷íèê. I äèïëîìàòè ïðàöþâàòèìóòü ñòiëüêè, ñêiëüêè áóäå
ïîòðiáíà ¿õíÿ äîïîìîãà íàøèì ñïiââiò÷èçíèêàì, ÿêi ïåðåáóâà-
þòü íà òåðèòîði¿ Ëiâi¿.



Податкiвцi зайвий 
раз не турбуватимуть

ÍÎÂÎÂÂÅÄÅÍÍß. Äåðæàâíà ïîäàòêîâà ñëóæáà, ïî÷èíà-
þ÷è ç äðóãîãî êâàðòàëó 2011-ãî, íà òðåòèíó ñêîðîòèòü êiëü-
êiñòü äîêóìåíòàëüíèõ ïåðåâiðîê ñóá’ºêòiâ ãîñïîäàðñüêî¿
äiÿëüíîñòi. 

Òàêèì ÷èíîì âòðó÷àííÿ ó äiÿëüíiñòü ñóìëiííèõ ïëàòíèêiâ
ïîäàòêiâ áóäå çâåäåíî äî ìiíiìóìó.

«Ìè ïðîàíàëiçóâàëè ïîäàíó çâiòíiñòü i âèçíà÷èëè ãîëîâíi
ðèçèêè, ùî ìîæóòü ïðèçâåñòè äî ìiíiìiçàöi¿ ïîäàòêîâèõ çî-
áîâ’ÿçàíü. Íàøi ðåâiçîðè òà àóäèòîðè, ìàþ÷è íåîáõiäíó
iíôîðìàöiþ, çâåðòàòèìóòü óâàãó ëèøå íà òèõ, õòî,
éìîâiðíî, ìîæå âèêîðèñòîâóâàòè íåçàêîííi ñõåìè óõèëåííÿ
âiä îïîäàòêóâàííÿ», — çàÿâèâ ãîëîâà ÄÏÑ Âiòàëié Çàõàð-
÷åíêî.

Äåðæàâíà ïîäàòêîâà ñëóæáà ïðîïîíóº ñóá’ºêòàì ãîñïî-
äàðþâàííÿ äîáðîâiëüíî äåêëàðóâàòè ïîäàòêîâi çîáîâ’ÿçàí-
íÿ òà çàïðîâàäèëà iíôîðìóâàííÿ ïiäïðèºìñòâ ïðî íàÿâíi ó
¿õ äiÿëüíîñòi ðèçèêè i ñóìíiâíèõ êîíòðàãåíòiâ, ïîâiäîìëÿº
ïðåñ-ñëóæáà âiäîìñòâà.

«Ïîëiïøåííÿ ñåðâiñó äëÿ ïëàòíèêiâ, âiäìîâà âiä
ôiñêàëüíèõ ìåòîäiâ — öå ïðiîðèòåòè ðîáîòè íàøî¿ ñëóæáè.
Íîâå ïîäàòêîâå çàêîíîäàâñòâî, íàøi çàõîäè ùîäî
ðåîðãàíiçàöi¿ ðîáîòè ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè ïîêëèêàíi
ïiäòðèìàòè âiò÷èçíÿíèé áiçíåñ òà ñòèìóëþâàòè ðîçâèòîê
åêîíîìiêè», — íàãîëîñèâ Âiòàëié Çàõàð÷åíêî.

Aвтобуси 
доїдуть до села

ÏIÄÒÐÈÌÊÀ. Óðÿä çà iíiöiàòèâè Ìiíiñòåðñòâà îñâiòè i íàóêè,
ìîëîäi òà ñïîðòó óõâàëèâ ðiøåííÿ ïðî âèäiëåííÿ ç Äåðæàâíîãî
áþäæåòó êîøòiâ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ñiëüñüêèõ øêië àâòîáóñàìè íà
çàãàëüíó ñóìó 75 ìëí ãðí.

Çà ñëîâàìè ìiíiñòðà îñâiòè i íàóêè, ìîëîäi òà ñïîðòó Äìèòðà
Òàáà÷íèêà, öüîãî ðîêó 250 íîâåíüêèõ àâòîáóñiâ íàäiéäóòü äî ñiëü-
ñüêèõ øêië. Ùå 16 — ïðèçíà÷åíi äëÿ äiòåé ç îñîáëèâèìè ïîòðå-
áàìè, ïîâiäîìëÿº ïðåñ-ñëóæáà ÌÎÍ. Êîøòè âèäiëåíi â ðàìêàõ
ïðîãðàìè «Øêiëüíèé àâòîáóñ» äëÿ òîãî, ùîá êîæåí øêîëÿð ìàâ
äîñòóï äî ÿêiñíî¿ îñâiòè òà íàâ÷àâñÿ â îñíàùåíié øêîëi. 

Пiввiку iз «правами»
ÄÎÐÎÆÍIÉ ÐÓÕ. Êàáiíåò Ìiíiñòðiâ óõâàëèâ ïîñòàíîâó «Ïðî

âíåñåííÿ çìií äî Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê âèäà÷i ïîñâiä÷åíü âîäiÿ
òà äîïóñêó ãðîìàäÿí äî êåðóâàííÿ òðàíñïîðòíèìè çàñîáàìè». ßê
ïîâiäîìëÿº ïðåñ-ñëóæáà ÌÂÑ, íîâå ïîñâiä÷åííÿ âîäiÿ ìiæíàðîä-
íîãî çðàçêà âèäàâàòèìåòüñÿ íà 50 ðîêiâ. Òàêi íîâîââåäåííÿ çó-
ìîâëåíi ïîëîæåííÿìè Ìiæíàðîäíî¿ Êîíâåíöi¿ ïðî äîðîæíié ðóõ,
ÿêà âèìàãàº âñòàíîâëåííÿ òåðìiíó äi¿ ïîñâiä÷åííÿ. Âñi íàöiîíàëüíi
ïîñâiä÷åííÿ âîäiÿ âiäïîâiäíèõ êàòåãîðié, âèäàíi ðàíiøå, º äiéñíèìè
íà òåðèòîði¿ Óêðà¿íè òà íå ïiäëÿãàþòü îáîâ’ÿçêîâîìó îáìiíó.

Олег ГРОМОВ, 
«Урядовий кур’єр»

Розвиток сiльського
господарства, збiль-

шення виробництва про-
дуктiв харчування є чи
не найголовнiшими зав-
даннями уряду. Саме
так 1 березня цього року
заявив Прем’єр-мiнiстр
Микола Азаров пiсля
вiдвiдин двох вiдомих
аграрних науково-дос-
лiдних iнститутiв — На-
цiонального наукового
центру «Iнститут земле-
робства УААН» та Iн-
ституту садiвництва Ук-
раїнської академiї аг-
рарних наук (УААН).

«Ми будемо їздити ре-
гiонами нашої країни i ре-
тельно вивчати передовi
технологiї вирощування.
Ключовим у цьому пи-
таннi є те, щоб якомога
швидче зробити окремi
високi досягнення наших
селекцiонерiв надбанням
усiєї країни. Уряд поста-
вив перед собою нелегке
завдання — за 3-5 рокiв
розв’язати проблему пос-
тачання населення рiзно-
манiтними продуктами
харчування, включаючи
зерновi, фрукти та яго-

ди», — наголосив М. Аза-
ров.

На думку Прем’єр-мi-
нiстра, треба значно шир-
ше впроваджувати в
практику науковi надбан-
ня цих двох дослiдниць-
ких структур для полiп-
шення якостi сiльгосп-
продукцiї та збiльшення
обсягiв її виробництва.

Директор iнституту са-
дiвництва УААН Петро
Кондратенко запевнив
уряд країни, що сiльсько-
господарська наука, в то-
му числi i їхня структура,
сьогоднi мають неабия-
кий арсенал для впровад-
ження у виробництво на-
укових надбань. «У роз-
порядженнi нашого iн-
ституту сьогоднi є мож-
ливостi для вирощування
плодових саджанцiв для
всiєї України. Але мину-
лого року в нашiй країнi
iз 30 млн необхiдних ма-
терiалiв було вироблено
лише 11 млн, решта ку-
пувалася за кордоном. До
того ж, в Українi 85% всi-
єї плодової продукцiї ви-
робляється на присадиб-
них дiлянках громадян i
лише 15% — у великих
господарствах. Це —
значний перекос, адже у

всьому свiтi основну час-
тину плодово-ягiдної
продукцiї дають саме ос-
таннi», — зазначив П.
Кондратенко.

За його словами, чима-
ло представникiв євро-
пейської сiльськогоспо-
дарської елiти сьогоднi
залюбки переймають
досвiд учених Iнституту
садiвництва УААН, тому
так само мають вчиняти i
керiвники вiтчизняних
аграрних пiдприємств.

На науково-дослiдних
дiлянках Нацiонального
наукового центру «Iнсти-
тут землеробства
УААН» сьогоднi отриму-
ють цiлком європейськi
врожаї рiзноманiтних
зернових культур: пше-
ницi, кукурудзи, гречки
тощо. Нинi цi два НДI є не
лише науковими струк-
турами. Вони i працюють
по-сучасному: збувають
свої доробки всiм охочим,
заробляючи грошi на
розвиток своїх дослiд-
ницьких баз.

М. Азаров висловив
припущення, що кошти
вiд 1% податку, який в на-
шiй країнi вже чимало
рокiв вилучається на роз-
виток садiвництва та ви-

ноградарства, використо-
вуються вкрай неефек-
тивно i не видно, куди са-
ме вони спрямовуються.

На думку П. Кондра-
тенка, для того, щоб цi
грошi використовувалися
бiльш розумно, треба, як
це робиться в усiх цивiлi-
зованих країнах, створи-
ти пiд цей податок кре-
дитну спiлку. «Саме вона
i повинна пiд 5-7% рiчних
надавати кошти на роз-
виток пiдприємств, якi
мають багаторiчнi насад-
ження. Тодi можна кон-
тролювати кошти i бачи-
ти, як вони працюють», —
пiдсумував вiн.

М. Азаров також запев-
нив сiльгоспвиробникiв,
що держава i надалi при-
дiлятиме активну увагу
будiвництву нових ово-
чесховищ та оптових
ринкiв збуту продукцiї.
На його думку, все це
дасть можливiсть знiмати
питання ажiотажного по-
питу, як це було нещо-
давно з гречкою. Але для
того, щоб надалi не вини-
кало подiбних ситуацiй,
як вважає Прем’єр-мi-
нiстр, треба мати збалан-
совану структуру посiвiв
сiльгоспструктур.
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НOВИНИ ТA КOМЕНТAРI

Селекцiйнi досягнення — у практику
СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА НАУКА. Керiвники НДI запевнили Прем’єра Миколу Азарова, 
що Україна може вирощувати вдосталь аграрної продукцiї, якiсть якої краща за європейську
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Âiò÷èçíÿíi ÿáëóêà íi÷èì íå ãiðøi çà iìïîðòíi

Найбiльша 
заборгованiсть — 
гiрникам

ÎÏËÀÒÀ ÏÐÀÖI. Óïðîäîâæ 2010 ðîêó Äåðæàâíà âèêîíàâ-
÷à ñëóæáà Ìiíiñòåðñòâà þñòèöi¿ ñòÿãíóëà ç ïiäïðèºìñòâ òà
îðãàíiçàöié ó ïðèìóñîâîìó ïîðÿäêó çà ñóäîâèìè ðiøåííÿìè
179 973 470 ãðèâåíü çàáîðãîâàíîñòi iç çàðîáiòíî¿ ïëàòè òà
iíøèõ âèïëàò, ïîâ’ÿçàíèõ iç òðóäîâèìè ïðàâîâiäíîñèíàìè.
ßê ïîâiäîìèâ ìiíiñòð þñòèöi¿ Îëåêñàíäð Ëàâðèíîâè÷, ïîðiâ-
íÿíî ç 2009 ðîêîì, áóëî ñòÿãíóòî êîøòiâ íà 23 966 891 ãðí,
àáî 15,4 % áiëüøå (çîêðåìà, áîðãiâ iç çàðïëàò áóëî ñòÿãíóòî
íà ñóìó 156 006 579 ãðí).

Âîäíî÷àñ âèêîíàâ÷èõ äîêóìåíòiâ öiº¿ êàòåãîði¿ ïðîòÿãîì
2010 ðîêó íàäiéøëî íà 7,8 % ìåíøå, íiæ ó 2009 ðîöi (112 920
âèêîíàâ÷èõ äîêóìåíòiâ — ó 2010 ðîöi, 122 534 — ó 2009 ðî-
öi). Ç ïî÷àòêó 2011 ðîêó, ÿê ïîâiäîìëÿº ïðåñ-ñëóæáà Ìií’þñ-
òó, íàéáiëüøi ñóìè çàáîðãîâàíîñòi iç çàðîáiòíî¿ ïëàòè òà ií-
øèõ âèïëàòàõ, ïîâ’ÿçàíèõ iç òðóäîâèìè ïðàâîâiäíîñèíàìè,
äîêóìåíòè ùîäî ÿêèõ çíàõîäèëèñÿ íà âèêîíàííi â îðãàíàõ
äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè, ñòîñóâàëèñÿ: ïðàöiâíèêiâ âó-
ãiëüíî¿ ïðîìèñëîâîñòi (10 456 äîêóìåíòiâ); âiéñüêîâîñëóæ-
áîâöiâ (509 äîêóìåíòiâ); ïðàöiâíèêiâ ñiëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ
ïiäïðèºìñòâ (833 äîêóìåíòè); ïðàöiâíèêiâ áþäæåòíèõ óñòà-
íîâ (2 160 äîêóìåíòiâ).

Лариса ДАЦЮК, 
«Урядовий кур’єр»

Про автоматичне вiд-
шкодування податку

на додану вартiсть роз-
мова точиться не один
рiк. I ось нарештi Дер-
жавна податкова служба
сповiстила, що без будь-
яких проволочок з 1 бе-
резня переходить на ав-
томатичне вiдшкодуван-
ня податку на додану
вартiсть (ПДВ). Ця нор-
ма, яка спрощує проце-

дуру i скорочує її термi-
ни, записана у Податко-
вому кодексi й вiдступа-
ти вiд неї нiхто не збира-
ється. Тим паче, що й
МВФ постiйно про це на-
гадує.

Серйознiсть намiрiв го-
лови Державної податко-
вої служби Вiталiя Захар-
ченка пiдтвердив i
Прем’єр-мiнiстр Микола
Азаров. Мовляв, проблем
не буде, адже у сiчнi ни-
нiшнього року повернення
ПДВ перекрило вiдповiд-

ний показник сiчня 2010
року в 4 рази. Держком-
пiдприємництва завчасно
погодило наказ податко-
вої служби, де перерахо-
ванi критерiї, яким має
вiдповiдати платник, щоб
автоматично отримати
вiдшкодування.

Наша газета вже писала
про це, однак нагадуємо
ще раз перелiк основних
вимог, якi висуваються до
претендента. Отже, вiн не
може перебувати в судо-
вих процедурах банкрут-

ства, а в Єдиному держав-
ному реєстрi вiдомостi про
нього мають бути досто-
вiрними i повними. При
розрахунку до уваги бе-
руться лише тi показники,
що задекларованi самим
платником у його подат-
ковiй звiтностi i внесенi в
базу даних податкової.

Щодо самої процедури
визначення вiдповiдностi
платника перелiченим
критерiям, то вона прово-
диться в автоматизовано-
му режимi протягом 15 ка-

лендарних днiв пiсля тер-
мiну подачi звiтностi. За її
результатами платники
подiляються на двi катего-
рiї: тi, що мають право на
автоматичне бюджетне
вiдшкодування ПДВ, i тi,
що не мають такого права.

— Як запрацює цей ме-
ханiзм, наразi говорити
ще рано, — заявив дирек-
тор економiчних програм
Центру економiчних i
полiтичних дослiджень iм.
O. Разумкова Василь Юр-
чишин. — Першi пiдсумки

можна буде пiдбити десь
через мiсяць i то вони не
дадуть уявлення про си-
туацiю в цiлому. Адже на
стартi влада докладе мак-
симум зусиль, аби проде-
монструвати дiєвiсть но-
вого механiзму. Тож мож-
на лише їй побажати, аби
декларацiї збiгалися з дiя-
ми. Якби у мене були данi
про збирання ПДВ, про
наявнiсть ресурсiв для йо-
го повернення, можна бу-
ло б зробити детальнiший
аналiз.

ПДВ на «автоматi»: чи спрацює механiзм
НОВАЦIЯ. Сумлiннi платники отримають вiдшкодування без затримок
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НOВИНИ ТА КОМЕНТАРI
ПРОШУ СЛОВА!

Спекулянт 
у Парижi 
спекулянт. 
А в Києвi?

Ìèêîëà ÏÅÒÐÓØÅÍÊÎ,
«Óðÿäîâèé êóð’ºð»

Ñòèëü «ðåòðî» Ïàðèæ âêîòðå ïiäíiìàº íà ùèò. Öüîãî ðàçó íå
ñòiëüêè â ìîäi îäÿãó i ïàðôóìiâ, ÿê ó ñîöiàëüíî-åêîíîìi÷-

íîìó æèòòi. Ïðî öå íåùîäàâíî çàÿâèâ ïðåçèäåíò Ôðàíöi¿,
çâåðòàþ÷èñü íå ëèøå äî ñâîãî íàðîäó, à é äî âñiõ êðà¿í ªâðî-
ïåéñüêîãî Ñîþçó. Îñêiëüêè òàìòåøíÿ ìîäà áàãàòüîì ç íàñ äî
âïîäîáè i âñi ìè õî÷åìî æèòè «ÿê òàì», âàðòî çíàòè, ùî òóðáóº
öèâiëiçîâàíèé ñâiò. Òàê îò, ïðåçèäåíò Ôðàíöi¿ çàÿâèâ, ùî ðèíîê
òðåáà ðåãóëþâàòè, áî öiíè íàêðó÷óþòü ñïåêóëÿíòè.

ßê áà÷èìî, âèëó÷åíå ó íàñ ç îáîðîòó ïîíÿòòÿ çà êîðäîíîì íå
çàáóâàþòü i íå ïàêóþòü éîãî â îáãîðòêó «ïiäïðèºìåöü». Ñïåêó-
ëÿíò i â Ïàðèæi ñïåêóëÿíò. Òàì éîãî çíàþòü i íàìàãàþòüñÿ ïðî-
òèñòîÿòè, àáè íå îáäóðþâàâ áëèæíiõ. Ó íàñ òåæ ¿õ çíàþòü, àëå
áåðåæóòü ÿê íàöiîíàëüíå íàäáàííÿ i ñòâîðþþòü óìîâè äëÿ ïîã-
ðàáóâàííÿ ñóñïiëüñòâà áåçñîâiñíèìè ëþäüìè. Òîìó ùîðîêó
âèíèêàº ïðîáëåìà òî öóêðó, òî êàðòîïëi, òî ãðå÷êè. Îñòàííiì
÷àñîì ìàéñòðè îááèðàííÿ ãðîìàäÿí i äåðæàâè çàçiõíóëè íà
áîðîøíî. Çâiñíî, àïåòèòó ¿ì äîäàº òå, ùî çà ïîïåðåäíi áåçïiä-
ñòàâíi ïiäíÿòòÿ öií íiõòî íå ïîíiñ âiäïîâiäàëüíîñòi. À íåïîêàðà-
íå çëî ïîäâîþºòüñÿ. Òîìó çàðïëàòà ó íàñ ÷è íå íàéíèæ÷à ó
ªâðîïi, à öiíè íà ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ çðiâíÿëèñü iç çàðóáiæ-
íèìè. Îò ñîöiîëîãè, ÿêi ïðîâîäèëè àíêåòóâàííÿ, é êîíñòàòóþòü:
ó 10% íàñåëåííÿ ñiìåéíîãî áþäæåòó íå âèñòà÷àº íà õàð÷i. Çà-
òå â iíøèõ âèäàííÿõ, äå ôiêñóþòü áàãàòi¿â, º óêðà¿íöi, ÿêi íàæè-
ëè íåïðàâåäíi êàïiòàëè é øëÿõîì îááèðàííÿ òèõ, õòî ñüîãîäíi
íå ìîæå ïðèäáàòè íi ìîëîêà, íi ì’ÿñà i íàâiòü ãðå÷êè.

Ñïåêóëÿíòè º äðiáíi i âåëèêi. Ñêàæiìî, áàáöÿ êóïóº â ìàãàçè-
íi ÿéöÿ (ïðîñèòü æîâòi i òðîõè çàáðóäíåíi), à ïîòiì ïiä òèì æå
ìàãàçèíîì ïðîäàº ¿õ çà âèùîþ öiíîþ, âèäàþ÷è çà ñâiæåñåíüêi,
ïðèâåçåíi ç ñåëà. Òàêèõ çðiäêà ìiëiöiÿ ãàíÿº. Êðóïíi ñïåêóëÿí-
òè äëÿ äiëüíè÷íîãî ìiëiöiîíåðà íåäîñòóïíi. Âèðîñëè é çìiöíiëè
âîíè ñàìå çàâäÿêè ïiäòðèìöi é çàõèñòó ïîñàäîâöiâ, ïîêëèêàíèõ
îõîðîíÿòè ÷èñòîòó ñóñïiëüñòâà. Çàïèòàéòå, ïðèìiðîì, ó áóäü-
ÿêîìó ðàéöåíòði, êîìó íàëåæèòü áàçàð, ìàãàçèí. Ç’ÿñóºòüñÿ,
ùî îôiöiéíî íiõòî íå çíàº. Ïðè öüîìó ïîøåïêè âàì íàçâóòü
ïðiçâèùå àáî äåïóòàòà Âåðõîâíî¿ Ðàäè, àáî ïîñàäîâöÿ âèñî-
êîãî ðàíãó. Ðèíêè âîíè ïåðåòâîðèëè ó ñâîþ âîò÷èíó, äå íå
òîðãóþòü, à äèêòóþòü óìîâè. Ïðè öüîìó êðóïíi äiëêè åêñïëóà-
òóþòü äðiáíiøèõ. Çðîùåííÿ âëàäè i íå÷èñòîãî áiçíåñó íàáóëî
òàêèõ çàãðîçëèâèõ ðîçìiðiâ, ùî â ñòîëèöi ïiäïðèºìöi âãîëîñ
çàÿâèëè òå, ïðî ùî ðàíiøå ðîçïîâiäàëè ïîøåïêè. Îäèí iç
îáóðëèâèõ ôàêòiâ òàêèé. Âëàñíèêè áàãàòüîõ ðèíêiâ îðåíäóþòü
êîìóíàëüíó çåìëþ, ïîòiì óòðèäîðîãà çàäàþòü êâàäðàòíi ìåòðè
ïiäïðèºìöÿì. Îñòàííi â÷àñíî ðîçðàõîâóþòüñÿ. À îò áþäæåò
ìiñòà íåäîîòðèìóº ôàíòàñòè÷íi ñóìè, ÿêi îñiäàþòü ó êèøåíÿõ
âëàñíèêiâ ðèíêiâ. Ïîñòàº ëîãi÷íå çàïèòàííÿ: «×îìó õòîñü, à íå
ãðîìàäà ìiñòà ðîçïîðÿäæàºòüñÿ çåìëåþ?» Òi æ ïiäïðèºìöi
âêàçóþòü íà îäíó ç ïðè÷èí: çäèðíèêiâ «êðèøóþòü» ïðàâîîõî-
ðîíöi. Ïðè öüîìó íàçèâàþòü êîíêðåòíi îá’ºêòè i êîíêðåòíèõ ïî-
ñàäîâöiâ. ßê ìîâèòüñÿ, ñèãíàë òðèâîãè ïðîçâó÷àâ. Õòî éîãî ïî-
÷óº i ïîñïiøèòü ðÿòóâàòè âiä áiäè?

Êîëè á ïîäiáíå òðàïèëîñü ó Ôðàíöi¿, òî... Íi, òàì òàêîãî
ïðîñòî áóòè íå ìîæå. ßêáè ìàëî ìiñöå, òî æèëè á, ÿê ìè. ×îìó
æ òàìòåøíié ïðåçèäåíò ñòðèâîæåíèé? Åêîíîìiêà íàáóâàº ãëî-
áàëüíîãî õàðàêòåðó. Ñïåêóëÿíòè âñüîãî ñâiòó øóêàþòü â íié
ñâîº ìiñöå. Àáè íå ïðàâèëè áàë, é ïðîçâó÷àâ çàêëèê ðîçïiçíà-
âàòè i çàõèùàòèñü âiä íèõ. Òîáòî ïðàöþþòü íà âèïåðåäæåííÿ.
Îñêiëüêè íàì äî öüîãî äàëåêî i ñïåêóëÿíòà ó íàñ íàêàçàíî íà-
çèâàòè ïiäïðèºìöåì, âií ïî÷óâàºòüñÿ ÿê âàðåíèê ó ñìåòàíi. À
îáìàíóòèì i ïðèíèæåíèì ãðîìàäÿíàì çàëèøàºòüñÿ ëèøå çiò-
õàòè: «Àõ, Ïàðèæ!...»

150мiльйонiв гривень
Кабмiн має намiр

спрямувати на виконання
заходiв Державної цiльової
соцiально-економiчної
програми будiвництва
(придбання) доступного
житла на 2010 —2017 роки.
Проект постанови «Деякi
питання використання
коштiв державного бюдже-
ту з метою надання дер-
жавної пiдтримки для бу-
дiвництва (придбання) дос-
тупного житла», пiдготов-
лений профiльним мiнiс-
терством, уже схвалено
урядом.

Про це повiдомив вiце-
прем’єр-мiнiстр — мiнiстр
регiонального розвитку,

будiвництва та житлово-
комунального господар-
ства Вiктор Тихонов. Очо-
люване ним вiдомство кло-
потало про видiлення 340
мiльйонiв гривень на реа-
лiзацiю Програми в 2011
роцi.

Вiктор Тихонов поiн-
формував, що на сьогоднi
кiлька тисяч громадян ви-
явили бажання укласти
угоди на будiвництво дос-
тупного житла. Мiжвiдом-
ча комiсiя з вiдбору об’єк-
тiв незавершеного житло-
вого будiвництва вiдiбрала
для участi у програмi 133
об’єкти, загальна вартiсть
квартир у яких, що пропо-
нується забудовниками,

становить 2 783 684,48 тис.
гривень.

Пiсля освоєння видiлених
150 мiльйонiв гривень мiнiс-
терство клопотатиме про
додаткове видiлення кош-
тiв на реалiзацiю в 2011 ро-
цi Державної цiльової соцi-
ально-економiчної програ-
ми будiвництва (придбання)
доступного житла на 2010
— 2017 роки.

Вiктор Тихонов також
поiнформував, що у 2010
роцi вперше було передба-
чено кошти для надання
державної пiдтримки гро-
мадянам, якi виявили ба-
жання взяти участь у Прог-
рамi. «Кошти надiйшли ли-
ше у вереснi. Майже за 2 мi-

сяцi безпосередньої роботи
з громадянами було освоєно
близько 70 млн грн держав-
ного бюджету, що дало змо-
гу залучити 180,9 млн грн
власних коштiв громадян та
спрямувати додатково у
житлове будiвництво
близько 250 млн. Це вiдно-
вило будiвництво 38 об’єк-
тiв по всiй Українi, з яких 11
торiк уже введено в експлу-
атацiю, а 27 будинкiв пе-
редбачається до введення у
1 пiврiччi 2011 року», — ци-
тує слова урядовця прес-
служба вiце-прем’єр-мiнiс-
тра — мiнiстра регiональ-
ного розвитку, будiвництва
та житлово-комунального
господарства.

Власнi грошi 
будують майбутнє
ПРОГРАМА. Зi свого боку держава також продовжить видiляти
кошти на зведення доступного житла

«Вiдкритий свiт» 
для iнновацiй у навчаннi 

Ç ÏÎ×ÈÍÎÌ. Îäèí ó÷åíü — îäèí êîìï’þòåð. Òàêîþ º ìåòà
öüîãî íàöiîíàëüíîãî ïðîåêòó.

Âií ïåðåäáà÷àº ñòâîðåííÿ ºäèíî¿ íàöiîíàëüíî¿ îñâiòíüî¿ ìå-
ðåæi, ñòàíäàðòèçàöiþ òà óíiôiêàöiþ öåíòðàëiçîâàíî¿ ñèñòåìè
íàâ÷àííÿ, âïðîâàäæåííÿ iííîâàöié â ñèñòåìó óïðàâëiííÿ îñâiò-
íiìè ïðîöåñàìè íà áàçi âèñîêîøâèäêiñíèõ òåëåêîìóíiêàöiéíèõ
òåõíîëîãié ÷åòâåðòîãî ïîêîëiííÿ.

«Øèðîêå îáãîâîðåííÿ íàöiîíàëüíèõ ïðîåêòiâ — íàø áàçîâèé
ïðèíöèï. Çàõîäè òàêîãî ôîðìàòó ìàþòü çàáåçïå÷èòè ïóáëi÷-
íiñòü i ïðîçîðiñòü ¿õ ïiäãîòîâêè òà ðåàëiçàöi¿», — çàçíà÷èâ íà
ïðåçåíòàöi¿ ãîëîâà Äåðæàâíîãî àãåíòñòâà ç iíâåñòèöié òà óï-
ðàâëiííÿ íàöiîíàëüíèìè ïðîåêòàìè Âëàäèñëàâ Êàñüêiâ.

«Âiäêðèòèé ñâiò» äàº ñòàðò êîìóíiêàöiéíié ðåôîðìi â îñâiòi.
Âií íå òiëüêè çàáåçïå÷èòü ðiâíèé äîñòóï äî iíôîðìàöi¿ âñiõ ó÷-
íiâ, íåçàëåæíî âiä ¿õíiõ ìàòåðiàëüíèõ ñòàòêiâ òà ìiñöÿ ïðîæè-
âàííÿ, à é iñòîòíî ïiäòÿãíå êîìï’þòåðíó ãðàìîòíiñòü ó ñóñïiëü-
ñòâi â öiëîìó. Ñåðåä íîâèõ ìîæëèâîñòåé òàêîæ ïðîâåäåííÿ
ìóëüòèìåäiéíèõ óðîêiâ, çàáåçïå÷åííÿ øêîëÿðiâ i â÷èòåëiâ åëåê-
òðîííèìè ïiäðó÷íèêàìè òà iíøèìè îñâiòíiìè ìàòåðiàëàìè, ií-
òåðàêòèâíå ñïiëêóâàííÿ âñiõ ñóá’ºêòiâ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó,
âiäêðèòà iíôîðìàöiÿ äëÿ áàòüêiâ ó÷íiâ ïðî íàâ÷àëüíi ïðîãðàìè,
íîâi êóðñè òà óñïiõè äiòåé.

Вiталiй ЧЕПIЖКО,
«Урядовий кур’єр»

Захiд вiдбувається пiд го-
ловуванням мiнiстра

енергетики та вугiльної про-
мисловостi України Юрiя
Бойка.

Пiд час засiдання вiн озву-
чив кiлька цiкавих новин про
перспективи розвитку на-
шої енергетики. За його сло-
вами, Україна розраховує
отримати першi кредитнi
кошти для модернiзацiї вiт-
чизняної газотранспортної
системи вже наприкiнцi цьо-
го року. Йдеться про газо-
провiд «Уренгой-Помари-
Ужгород». За попереднiми
прогнозами, технiко-еконо-
мiчне обгрунтування щодо
модернiзацiї ГТС буде роз-
роблено до середини 2011
року.

Вартими уваги стали та-
кож заяви про процеси роз-

державлення. Так, цьогорiч
прогнозується приватизацiя
державних пакетiв двох
енергогенеруючих та п’яти-
шести енергопостачальних
компанiй. Перший конкурс
буде оголошено влiтку.

Нагадаємо, що ранiше го-
лова Фонду державного
майна Олександр Рябченко

повiдомляв, що першими
двома енергогенеруючими
компанiями, якi будуть при-
ватизовувати, є «Захiденер-
го» i «Днiпренерго».

«У вугiльнiй промисло-
востi процес приватизацiї
триватиме приблизно три
роки. Ми використовуємо
досвiд Польщi i Росiї для

розробки найбiльш ефек-
тивного механiзму, який
дасть змогу нам збiльшити
виробництво вугiлля i
зменшити залежнiсть вiд
iмпортних енергоресурсiв»,
— сказав Бойко.

На засiданнi йшлося i про
те, скiльки газу Україна
придбає у нашого пiвнiчно-

го сусiда. «Україна в 2011
роцi закупить у Росiї май-
же 40 млрд куб. м природ-
ного газу. Вартiсть поста-
вок назвати складно, ос-
кiльки не визначена цiна на
блакитне паливо в IV квар-
талi. Ми плануємо макси-
мально взяти зараз, щоб
менше iмпортувати напри-

кiнцi року, коли цiна буде
вищою», — констатував мi-
нiстр.

Наступнi днi форуму
присвяченi, передовсiм, пи-
танням нафти, газу та
атомної енергетики. Серед
них — Україна як життєво
важливий енерготранспор-
тний вузол Європи; рефор-
ма нацiонального газового
сектора; ефективнiсть ви-
користання енергiї; стиму-
лювання галузi розвiдки i
видобутку; iнвестування у
сектор переробки нафти i
збуту нафтопродуктiв; роз-
робка родовищ нетрадицiй-
ного газу в Українi; як до-
сягти реальної лiбералiза-
цiї ринку в секторi елек-
троенергетики; розвиток
вiдновлюваної енергiї; ре-
формування вугiльного
сектора; атомна енергетика
та її роль у структурi елек-
троенергетики України.

Модернiзацiю ГТС 
розпочнуть вже цьогорiч
ПОДIЯ. У Києвi проходить конференцiя 
Iнституту Адама Смiта «Український енергетичний форум»

ÉÄÅ ÑÀÌ. Ëåãåíäàðíèé êóáèíñüêèé
ëiäåð Ôiäåëü Êàñòðî çáèðàºòüñÿ çàëè-
øèòè ïîñò ïåðøîãî ñåêðåòàðÿ êóáèí-
ñüêî¿ êîìóíiñòè÷íî¿ ïàðòi¿, iíôîðìóº
Reuters. Iìîâiðíî, íîâå êåðiâíèöòâî
îäíîïàðòiéöi âèáåðóòü ëèøå â êâiòíi, é
öiëêîì î÷iêóâàíî, ùî öå áóäå áðàò êî-
ìàíäàíòå êóáèíñüêî¿ ðåâîëþöi¿ Ðàóëü,
ÿêèé ó 2008 ðîöi âæå ïåðåéíÿâ íàéâè-
ùi äåðæàâíi ïîñòè — ãîëîâè Äåðæðà-
äè i âåðõîâíîãî ãîëîâíîêîìàíäóâà÷à.

Ôiäåëü Àëåõàíäðî Êàñòðî Ðóñ, àáî
ïðîñòî Ôiäåëü, ÿê éîãî íàçèâàþòü íà-
âiòü âîðîãè, çíàéøîâ ó ñîái ìóæíiñòü
çàÿâèòè: «ß á çðàäèâ ìîþ ñîâiñòü, áå-
ðó÷è íà ñåáå âiäïîâiäàëüíiñòü, ùî âè-
ìàãàº åíåðãi¿ é ïîâíî¿ ñàìîâiääà÷i,
ÿêèõ ÿ ïîçáàâëåíèé ç ôiçè÷íèõ ïðè-
÷èí».

Òà, áåçóìîâíî, âií áóâ i çàëèøàºòü-
ñÿ îäíèì ç íàéêîëîðèòíiøèõ ñâiòîâèõ
ïîëiòè÷íèõ äiÿ÷iâ.

ФOТOФAКТ

Ïðèâàòèçàöiÿ ïiäïðèºìñòâ âóãiëüíî¿ 
ïðîìèñëîâîñòi òðèâàòèìå 
ïðèáëèçíî òðè ðîêè.
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ПОДIЇ ТА КОМЕНТАРI

(Закiнчення. 
Початок на стор.1) 

— Справдi, лунали рiзнi
думки, у тому числi й ра-
дикальнi: мовляв, стипен-
дiї слiд прибрати, нато-
мiсть переглянути нав-
чальнi плани i дати сту-
дентам можливiсть пра-
цювати. Проте такi пропо-
зицiї висували учасники,
якi не представляли сту-
дентство. Вiдтак було ух-
валено рiшення створити
анкету для вивчення дум-
ки студентiв та провести
вiдповiдне опитування:
якою саме молодь хоче ба-
чити стипендiю — чи пот-
рiбно її пiдвищувати, як-
що так, то прирiвняти до
прожиткового мiнiмуму чи
зробити ще вищою».

На сьогоднi молодi люди,
якi навчаються у вiтчизня-
них унiверситетах, отри-
мують щомiсячну стипен-
дiю у розмiрi 640 грн, сту-
денти вишiв I-II рiвнiв ак-
редитацiї — 400 грн, проф-
техучилищ — 200 грн. Дiти
пiльгових категорiй — 1160
грн у вишах i 550 грн — в

профтехучилищах. «Цих
грошей, — сказала корес-
пондентовi «УК» 17-рiчна
Iрина, першокурсниця сто-
личного Унiверситету
культури та мистецтв, —
ледь вистачає на проїзний
квиток i обiди — висидiти
до вечора так неможливо, а
з бутербродами й термо-
сом, як першокласник, не
ходитимеш».

До речi, на початку року
з виплатою коштiв все ж
виникла проблема. Хоч
Мiносвiти на 2011 рiк у
повному обсязi забезпече-
но коштами на виплату та
iндексацiю стипендiй, у
сiчнi i лютому студенти от-
римали дещо меншi суми,
нiж зазвичай. В МОН по-
яснюють: це трапилося че-
рез те, що дохiдна та ви-
даткова частини держ-
бюджету є нерiвномiрни-
ми. Тому iндексацiя сти-
пендiй запланована у бе-
резнi. Тож до кiнця першо-
го кварталу всi вишi по-
виннi у повному обсязi
розрахуватися зi своїми
студентами.

ÓÊÀÇ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
Про призначення Я. Коваля Надзвичайним 

i Повноважним Послом України в Королiвствi
Марокко

Ïðèçíà÷èòè ÊÎÂÀËß ßðîñëàâà Ãðèãîðîâè÷à Íàäçâè÷àéíèì i Ïîâíî−
âàæíèì Ïîñëîì Óêðà¿íè â Êîðîëiâñòâi Ìàðîêêî.

Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â. ßÍÓÊÎÂÈ×
ì. Êè¿â
24 ëþòîãî 2011 ðîêó
¹ 242/2011

ÊÀÁIÍÅÒ ÌIÍIÑÒÐIÂ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂÀ 

âiä 23 ëþòîãî 2011 ð. ¹ 149 
Êè¿â

Про скасування постанови Кабiнету Мiнiстрiв
України вiд 21 травня 2009 р. № 560

Êàáiíåò Ìiíiñòðiâ Óêðà¿íè ПОСТАНОВЛЯЄ:
Ñêàñóâàòè ïîñòàíîâó Êàáiíåòó Ìiíiñòðiâ Óêðà¿íè âiä 21 òðàâíÿ 2009 ð.

¹ 560 «Ïðî áëàíêè äîêóìåíòiâ ñóâîðîãî îáëiêó» (Îôiöiéíèé âiñíèê Óê−
ðà¿íè, 2009 ð., ¹ 42, ñò. 1411).

Ïðåì’ºð−ìiíiñòð Óêðà¿íè Ì. ÀÇÀÐÎÂ

ÊÀÁIÍÅÒ ÌIÍIÑÒÐIÂ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂÀ 

âiä 23 ëþòîãî 2011 ð. ¹ 159 
Êè¿â

Деякi питання 
використання зерна державного резерву

Êàáiíåò Ìiíiñòðiâ Óêðà¿íè ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Äåðæàâíîìó àãåíòñòâó ðåçåðâó çàáåçïå÷èòè ðåàëiçàöiþ 18 òèñ. òîíí

çåðíà äåðæàâíîãî ìàòåðiàëüíîãî ðåçåðâó ïiäïðèºìñòâàì ñèñòåìè äåð−
æàâíîãî ðåçåðâó çà ñåðåäíüîçâàæåíîþ öiíîþ çàêóïiâëi ç óðàõóâàííÿì
âèòðàò íà çáåðiãàííÿ.

2. Ïiäïðèºìñòâàì ñèñòåìè äåðæàâíîãî ðåçåðâó çàáåçïå÷èòè ïåðåðîá−
êó çàêóïëåíîãî çåðíà òà ðåàëiçàöiþ âèðîáëåíîãî áîðîøíà íà óìîâàõ ïî−
ïåðåäíüî¿ îïëàòè çà öiíàìè, âèçíà÷åíèìè çãiäíî ç àáçàöîì äðóãèì ïóí−
êòó 3 ïîñòàíîâè Êàáiíåòó Ìiíiñòðiâ Óêðà¿íè âiä 27 ãðóäíÿ 2008 ð. ¹ 1128
«Äåÿêi ïèòàííÿ âèêîðèñòàííÿ çåðíà äåðæàâíîãî iíòåðâåíöiéíîãî ôîí−
äó» (Îôiöiéíèé âiñíèê Óêðà¿íè, 2008 p., ¹ 100, ñò. 3319; 2009 p., ¹ 61,
ñò. 2161; 2011 ð., ¹ 10, ñò. 466).

Óñòàíîâèòè, ùî ðåàëiçàöiÿ i âèêîðèñòàííÿ áîðîøíà çäiéñíþþòüñÿ ó
òàêîìó ïîðÿäêó:

Äåðæàâíå àãåíòñòâî ðåçåðâó äîâîäèòü iíôîðìàöiþ ùîäî ìîæëèâèõ
îáñÿãiâ ðåàëiçàöi¿ áîðîøíà òà ïiäïðèºìñòâ ñèñòåìè äåðæàâíîãî ðåçåðâó
−âèðîáíèêiâ áîðîøíà Ìiíiñòåðñòâó åêîíîìi÷íîãî ðîçâèòêó i òîðãiâëi;

Ìiíiñòåðñòâî åêîíîìi÷íîãî ðîçâèòêó i òîðãiâëi äîâîäèòü iíôîðìàöiþ
ùîäî ìîæëèâèõ îáñÿãiâ ðåàëiçàöi¿ áîðîøíà òà ïiäïðèºìñòâ ñèñòåìè
äåðæàâíîãî ðåçåðâó — âèðîáíèêiâ áîðîøíà Ðàäi ìiíiñòðiâ Àâòîíîìíî¿
Ðåñïóáëiêè Êðèì, îáëàñíèì, Êè¿âñüêié òà Ñåâàñòîïîëüñüêié ìiñüêèì
äåðæàâíèì àäìiíiñòðàöiÿì;

Ðàäà ìiíiñòðiâ Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáëiêè Êðèì, îáëàñíi, Êè¿âñüêà òà Ñå−
âàñòîïîëüñüêà ìiñüêi äåðæàâíi àäìiíiñòðàöi¿ âèçíà÷àþòü õëiáîïåêàðñüêi
ïiäïðèºìñòâà, ÿêi çäiéñíþâàòèìóòü çàêóïiâëþ áîðîøíà ó ïiäïðèºìñòâ
ñèñòåìè äåðæàâíîãî ðåçåðâó, òà ïîäàþòü ¿õ ïåðåëiê äî Ìiíiñòåðñòâà
åêîíîìi÷íîãî ðîçâèòêó i òîðãiâëi;

Ìiíiñòåðñòâî åêîíîìi÷íîãî ðîçâèòêó i òîðãiâëi ïîäàº äî Äåðæàâíîãî
àãåíòñòâà ðåçåðâó ïåðåëiê õëiáîïåêàðñüêèõ ïiäïðèºìñòâ, ÿêèì ðåàëiçó−
ºòüñÿ áîðîøíî, ùî âèðîáëåíå iç çåðíà äåðæàâíîãî ìàòåðiàëüíîãî ðå−
çåðâó;

áîðîøíî âèêîðèñòîâóºòüñÿ õëiáîïåêàðñüêèìè ïiäïðèºìñòâàìè äëÿ
âèãîòîâëåííÿ ñîöiàëüíèõ ñîðòiâ õëiáà òà õëiáîáóëî÷íèõ âèðîáiâ, àñîðòè−
ìåíò ÿêèõ çàòâåðäæóºòüñÿ Ðàäîþ ìiíiñòðiâ Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáëiêè
Êðèì, îáëàñíèìè, Êè¿âñüêîþ òà Ñåâàñòîïîëüñüêîþ ìiñüêèìè äåðæàâíè−
ìè àäìiíiñòðàöiÿìè;

Äåðæàâíå àãåíòñòâî ðåçåðâó ïîäàº ùîòèæíÿ Ìiíiñòåðñòâó åêîíîìi÷−
íîãî ðîçâèòêó i òîðãiâëi iíôîðìàöiþ ïðî êiëüêiñòü ðåàëiçîâàíîãî áîðîø−
íà.

3. Ðàäi ìiíiñòðiâ Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáëiêè Êðèì, îáëàñíèì, Êè¿âñüêié òà
Ñåâàñòîïîëüñüêié ìiñüêèì äåðæàâíèì àäìiíiñòðàöiÿì çäiéñíþâàòè êîí−
òðîëü çà öiëüîâèì âèêîðèñòàííÿì áîðîøíà, ùî âèðîáëåíå iç çåðíà äåð−
æàâíîãî ìàòåðiàëüíîãî ðåçåðâó.

Ïðåì’ºð−ìiíiñòð Óêðà¿íè Ì. ÀÇÀÐÎÂ

ÊÀÁIÍÅÒ ÌIÍIÑÒÐIÂ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß 

âiä 23 ëþòîãî 2011 ð. ¹ 141−ð 
Êè¿â

Про затвердження зведеного фiнансового плану
залiзниць України на 2011 рiк

Çàòâåðäèòè çâåäåíèé ôiíàíñîâèé ïëàí çàëiçíèöü Óêðà¿íè íà 2011 ðiê,
ùî äîäàºòüñÿ äî îðèãiíàëó.

Ïðåì’ºð−ìiíiñòð Óêðà¿íè Ì. ÀÇÀÐÎÂ

ÊÀÁIÍÅÒ ÌIÍIÑÒÐIÂ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß 

âiä 23 ëþòîãî 2011 ð.  ¹ 144−ð
Êè¿â 

Про пiдписання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв
України та Урядом Словацької Республiки 

про вiйськовi поховання
Ñõâàëèòè ïðîåêò Óãîäè ìiæ Êàáiíåòîì Ìiíiñòðiâ Óêðà¿íè òà Óðÿäîì

Ñëîâàöüêî¿ Ðåñïóáëiêè ïðî âiéñüêîâi ïîõîâàííÿ.
Óïîâíîâàæèòè Âiöå−ïðåì’ºð−ìiíiñòðà Óêðà¿íè — Ìiíiñòðà ðåãiîíàëü−

íîãî ðîçâèòêó, áóäiâíèöòâà òà æèòëîâî−êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Òè−
õîíîâà Âiêòîðà Ìèêîëàéîâè÷à ïiäïèñàòè çàçíà÷åíó Óãîäó.

Ïðåì’ºð−ìiíiñòð Óêðà¿íè Ì. ÀÇÀÐÎÂ

ДOКУМЕНТИ

ДО РЕЧI

Реєстрацiю на ЗНО 
продовжено не для всiх

ÒÅÑÒÈ-2011. Ó ïîíåäiëîê, 28 ëþòîãî, çàâåðøèëàñü ðåºñ-
òðàöiÿ âñiõ áàæàþ÷èõ ñêëàñòè öüîãîði÷ çîâíiøíº íåçàëåæíå
îöiíþâàííÿ. ßê ïîâiäîìëÿþòü â Óêðà¿íñüêîìó öåíòði îöiíþ-
âàííÿ ÿêîñòi îñâiòè, çãiäíî ç Ïîðÿäêîì ïðîâåäåííÿ ÇÍÎ, çàò-
âåðäæåíèì ÌÎÍ 6 ãðóäíÿ 2010 ðîêó, óïðîäîâæ íàñòóïíèõ 20
êàëåíäàðíèõ äíiâ — äî 20 áåðåçíÿ — ðåãiîíàëüíi öåíòðè
ïðèéìàòèìóòü ðåºñòðàöiéíi äîêóìåíòè âiä îñiá, ÿêi íå âñòèã-
ëè çàðåºñòðóâàòèñÿ äî 28 ëþòîãî ç îá’ºêòèâíèõ ïðè÷èí àáî
ìàþòü íåîáõiäíiñòü âíåñòè çìiíè äî ðåºñòðàöiéíèõ äîêóìåí-
òiâ.

Âîäíî÷àñ, çà ñëîâàìè äèðåêòîðà ÓÖÎßÎ Iðèíè Çàéöåâî¿,
òåñòîâi çîøèòè äðóêóþòü çà ãðàôiêîì, à òàêîæ ôîðìóþòü ìå-
ðåæó ïóíêòiâ òåñòóâàííÿ, ÿêà ïðàêòè÷íî íå âiäðiçíÿòèìåòüñÿ âiä
ìèíóëîði÷íî¿.

ПРЯМА МОВА
ªâãåí ÑÓËÈÌÀ, 
ïåðøèé çàñòóïíèê ìiíiñòðà îñâiòè:

— ß ââàæàþ íåäîöiëüíèìè ðîçìîâè ïðî ïiä-
âèùåííÿ ñòèïåíäi¿. Ñïî÷àòêó ñëiä âèçíà÷èòèñÿ,
ùî òàêå ñòèïåíäiÿ: ñîöiàëüíà âèïëàòà âñiì ñòó-
äåíòàì ÷è ìîòèâàöiÿ êðàùèõ ñòóäåíòiâ, ÿê ó
âèøàõ ªâðîïè. Àäæå äåðæàâà ïîâèííà ïiäòðè-
ìóâàòè îáäàðîâàíó ìîëîäü.

Про розмiр стипендiй
запитають у студентiв

Наталiя БIЛОВИЦЬКА,
«Урядовий кур’єр»

Востаннiй день зими у
днiпропетровцiв з’яви-

лась реальна надiя на те, що
метро таки добудують. Голова
облдержадмiнiстрацiї Олек-
сандр Вiлкул особисто уро-
чисто запустив вiдвантажен-
ня гранiтної породи на стволi
№14 другої пускової дiльницi
першої черги будiвництва
метрополiтену. Напередоднi
були здiйсненi вибуховi робо-
ти, якi й утворили 50-60 тонн
цього довгоочiкуваного ванта-
жу. 

«За дорученням Прези-
дента до кiнця 2014 — почат-
ку 2015 року в експлуатацiю
ми повиннi здати три новi
станцiї метро, — повiдомив
очiльник областi. — Тому на
рiвнi уряду наразi затвер-
джується графiк фiнансу-
вання будiвництва. Пара-
лельно триває перегляд кош-
торисно-проектної докумен-
тацiї з урахуванням застосу-
вання не лише буро-вибухо-
вого, а й щитового методу бу-
дiвництва».

Вже 30 рокiв, з 1981 року,
Днiпропетровськ має статус
мiста з пiдземкою. Однак з
1995 року тут дiє лише одна
дiлянка першої черги пiдзем-
ки загальною довжиною 7,82
кiлометра. Дiстатися нею
можна iз залiзничного вокза-
лу у промисловий та у вiдда-
лений спальний район. Це не
розв’язує транспортнi проб-
леми мiста. Понад 15 рокiв бу-
дiвництво метрополiтену, яке
має складнi пiдземнi умови
(гранiтнi породи вперемiж iз
зсувними), перебувало у не-
визначеному станi. Дехто за-
являв, що його взагалi треба
припинити. Однак фахiвцi

стверджують, що дешевше
метро добудувати.

I от восени минулого року
за результатами робочої по-
їздки в область Президент
України пiдписав спецiальне
доручення щодо вирiшення
проблемних питань, якi стри-
мують соцiально-економiч-
ний розвиток Днiпропетров-
щини, серед яких було i вiд-
новлення будiвництва метро-
полiтену. А 7 лютого цього
року в Кабiнетi Мiнiстрiв вiд-
булася мiжвiдомча нарада,
на якiй ухвалено рiшення ви-
дiлити 30 млн грн на початок
будiвельних робiт та 120 млн
грн на закупiвлю сучасного
гiрничопрохiдницького об-
ладнання для днiпропетров-
ського метро.

За словами Олександра
Вiлкула, за два тижнi очiку-
ється другий транш грошей з

держбюджету — 30 млн грн
на прохiдницькi роботи.
Всього ж цього року плану-
ється видiлити 250 млн грн.

Наразi днiпрометробудiв-
ники використовують ще
старий вибуховий метод,
який дозволяє проходити ли-
ше до 15 метрiв пiдземного
тунелю на мiсяць. Вибухи у
шахтах метро здiйснюються
на глибинi 50-60 метрiв. Голо-
ва облдержадмiнiстрацiї за-
певнив, що проект пройшов
експертизу i ризикiв для жи-
телiв мiста у такому методi
проходки немає.

За роки простою i час не-
виплати заробiтної плати на
«Днiпрометробудi» утворився
дефiцит робочої сили. У штатi
пiдприємства лише 222 пра-
цiвника при потребi у 2 тисячi.
«За умови стабiльного фiнан-
сування зможемо до 2013 ро-

ку вiдкрити станцiю «Цен-
тральна», — каже голова
правлiння ВАТ «Днiпромет-
робуд» Руслан Сенюк. —В
2011 роцi плануємо ввести 12
забоїв».

Друга пускова дiлянка
першої черги метро дасть
змогу жителям Днiпропет-
ровська дiставатися вiд за-
лiзничного вокзалу до центру
мiста i далi до кiнця цен-
трального проспекту. В пер-
спективi планується з’єднати
метрополiтеном Централь-
ний i Пiвденний вокзали. Як-
що пiдземку з’єднати з iсну-
ючим залiзничним полотном,
то можна буде за допомогою
рейкових автобусiв забезпе-
чити альтернативний паса-
жиропотiк мiж правим i лi-
вим берегами Днiпропетров-
ська через Мерефо-Херсон-
ський мiст.

Днiпропетровськ буде з метро
МIСЬКИЙ ТРАНСПОРТ. Через 15 рокiв вiдновилося будiвництво
пiдземки в мiстi на Днiпрi

Äî ïî÷àòêó 2015 ðîêó ó ìiñòi çäàäóòü â åêñïëóàòàöiþ òðè íîâi ñòàíöi¿
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Iрина ПОЛIЩУК,
«Урядовий кур’єр»

Хто рано встав — той i
борошно придбав. У

цьому довелося перекона-
тись особисто кореспон-
денту «Урядового кур’єра».

Рано-вранцi вихiдного
дня йду в найближчий су-
пермаркет, де бачу в черзi i
трьох пенсiонерок, якi сто-
ять за ваговим борошном.
Приєднуюсь до «натовпу» i
отримую жаданi 2 кг, по
2,80 грн за кiло. Бiльше в
однi руки не дають, при-
наймнi в цьому маркетi.
Тримаючи в руках дефi-
цитний товар, рухаюсь да-
лi магазином i на однiй iз
полиць помiчаю пакети з
борошном вагою 5 кг за цi-
ною 19 грн. Причому стоять
пакети спокiйно на прилав-
ках i нiхто на них не звер-
тає увагу. Можливо, тому,
що пакетоване борошно
коштує дорожче на грив-
ню, нiж вагове.

На невеличкому столич-
ному базарi борошно є.
Проте за два кiлограми па-
кетованого борошна пот-
рiбно заплатити 11 грн. 

На iншiй ятцi за 2 кг
борошна просили 8, 50 грн.

Що вiдбувається на рин-
ку борошна, знає аналiтик
консалтингової компанiї
«ААА» Марiя Колесник:

— Україна повнiстю iн-
тегрована в свiтову еконо-
мiку. I коли починають
зростати свiтовi цiни, в
першу чергу це стосується
енергоносiїв та продуктiв
харчування, а така тенден-
цiя спостерiгається цього
року, це не може не заче-
пити й нас. Ранiше ми ек-
спортували достатньо ве-
лику кiлькiсть зернових
культур i були одними з лi-
дерiв у свiтi. В цьому роцi,
щоб стримати зростання
цiн, уряд обмежив експорт.
Але рiч у тому, що селяни
останнiми роками навчи-
лись аналiзувати цiни на
свiтових бiржах, тому не
хочуть продавати свою

продукцiю за копiйки. Ос-
кiльки нiхто їм не буде за-
дешево продавати селiтру
чи дизельне пальне. Через
те, що Україна iмпортує
енергоносiї, собiвартiсть

аграрної продукцiї неза-
лежно вiд того, в яких обся-
гах вона вироблена, зрос-
тає i зростатиме в подаль-
шому. Тобто цi свiтовi тен-
денцiї обов’язково перей-
дуть на наш внутрiшнiй
ринок.

Також експерт переко-
нана, що недоречно порiв-
нювати, скажiмо, зарплату
спiввiтчизникiв й кiнцеву

цiну на продукти в Українi
та європейських країнах.
Адже треба порiвняти вит-
рати українських товаро-
виробникiв i їхнiх колег з
iнших країн. У деяких ви-

падках собiвартiсть про-
дукцiї у нас вища, нiж в iн-
ших країнах, а продавати
нижче собiвартостi ми не
можемо. Саме така ситуа-
цiя склалась iз виробниц-
твом борошна.

— Україна може вироби-
ти борошно у великiй кiль-
костi, при цьому навiть йо-
го експортувати, — впев-
нена Марiя Колесник. —

Проте пiдприємства при-
зупиняють виробництво.
Так роблять не через те,
що в них немає сировини
чи не хочуть виробляти
продукцiю, а через те, що
це продукт державного ре-
гулювання i самотужки
пiдняти цiни на нього вони
не можуть. Незалежно вiд
того, що в них зросла собi-
вартiсть.

— Йдеться про борошно,
яким користуються госпо-
динi вдома, — додає зас-
тупник генерального ди-
ректора Української аг-
рарної конфедерацiї Олек-
сандр Ярославський. — То-
му якщо воно зросте на
30%, бiльшiсть працюючих
цього не помiтять, адже во-
ни доволi рiдко ним корис-
туються. Проте для неза-
хищених верств населення
таке пiдвищення значне,
отже їм слiд надавати до-
тацiї.

Скiльки коштуватиме домашня випiчка?

Ìiøêiâ áàãàòî, àëå áîðîøíà â íèõ íåìàº, áî âñå ïàêåòîâàíå
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Насущний сховався
у «тiнь»

Ìèêîëà ØÎÒ, 
«Óðÿäîâèé êóð’ºð»

ÍÀ ×ÀÑI. Íà Òåðíîïiëüùèíi õëiáà ñïîæèâàþòü ìåíøå, íiæ
êîëèñü ó áëîêàäíîìó Ëåíiíãðàäi. Öÿ ôðàçà ç óñò ïåðøîãî
çàñòóïíèêà ãîëîâè îáëäåðæàäìiíiñòðàöi¿ Âàñèëÿ Êîëîìèé-
÷óêà ïðîçâó÷àëà íà íàðàäi ç õëiáîïåêàðíÿìè. Ç’ÿñóâàëîñÿ,
ùî ìàéæå 60 % õëiáîáóëî÷íèõ âèðîáiâ ó êðà¿ ðåàëiçóþòü ÿê
«òiíüîâi».

ßê ïîâiäîìèëè â Äåðæàâíié iíñïåêöi¿ ç êîíòðîëþ çà öiíàìè
â Òåðíîïiëüñüêié îáëàñòi, ñåðåäíi ðiâíi ðîçäðiáíèõ öií íà õëiá
ç áîðîøíà ïøåíè÷íîãî âèùîãî ãàòóíêó òà õëiá æèòíüî-ïøå-
íè÷íèé íà ïiäïðèºìñòâàõ ðîçäðiáíî¿ òîðãiâëi â ñi÷íi é ëþòîìó
çàëèøàëèñÿ ñòàáiëüíèìè òà ñòàíîâèëè âiäïîâiäíî 4,98 ãðí i
3,97 ãðí çà êiëî. Ïðîòå â ñåðïíi-ãðóäíi ìèíóëîãî ðîêó âèðîá-
íèêè ïiäâèùóâàëè ãóðòîâî-âiäïóñêíi öiíè íà õëiá ìàñîâèõ
ñîðòiâ, ùî, ïåâíà ði÷, ïðèçâåëî äî çðîñòàííÿ ñåðåäíiõ ðiâíiâ
ðîçäðiáíèõ öií. Ñêàæiìî, ÒÎÂ «Òåðíîïiëüõëiáïðîì» çà îñ-
òàííiõ êiëüêà ìiñÿöiâ âñòèãëî àæ 4 ðàçè çáiëüøèòè âàðòiñòü
ñâîº¿ ïðîäóêöi¿. Öèôðè ñòâåðäæóþòü: óíàñëiäîê òàêèõ ïiäâè-
ùåíü óæå íà ïî÷àòêó íîâîãî ðîêó â îáëàñòi íà 10 % ïîäî-
ðîæ÷àëè «ìàñîâi» áóõàíöi. Äî òîãî æ òîâàðèñòâî ïîðóøèëî
óìîâè ìåìîðàíäóìó, ùî óêëàëî íàïðèêiíöi òîðiøíüîãî ÷åð-
âíÿ ç îáëäåðæàäìiíiñòðàöiºþ, ÿêèì ïåðåäáà÷óâàëè çàáåçïå-
÷óâàòè ñòàáiëüíiñòü ãóðòîâèõ öií íà ñîöiàëüíî çíà÷óùi âèäè
õëiáà çà ðàõóíîê îòðèìàííÿ áîðîøíà ç Àãðàðíîãî ôîíäó. Ó
âåðåñíi-ãðóäíi îáëàñíà âëàäà âèäiëèëà «Òåðíîïiëüõëiáïðî-
ìó» 720 ò ïøåíè÷íîãî òà 300 ò æèòíüîãî áîðîøíà çà ôiêñî-
âàíèìè äåðæöiíàìè, çàïðîïîíóâàëà çáiëüøèòè ëiìiòè áî-
ðîøíà ç äåðæàâíî¿ iíòåðâåíöi¿. Ïðîòå ïiäïðèºìñòâî çàêóïî-
âóâàëî éîãî ó ïðèâàòíèêiâ, ÿêå â ñåðåäíüîìó íà 25-30 % äî-
ðîæ÷å.

Ó ïåðøié ïîëîâèíi ëþòîãî Äåðæiíñïåêöiÿ öií â îáëàñòi ïðî-
âåëà ïëàíîâó ïåðåâiðêó ÒÎÂ «Òåðíîïiëüõëiáïðîì». Äîâåëî-
ñÿ äî ïiäïðèºìñòâà çàñòîñîâóâàòè åêîíîìi÷íi ñàíêöi¿, â òîìó
÷èñëi é øòðàô, çà ïåâíi ïîðóøåííÿ ó ôîðìóâàííi òà çàñòîñó-
âàííi âiäïóñêíèõ öií íà õëiá ìàñîâèõ ñîðòiâ.

Íèíi íà Òåðíîïiëëi iñíóþòü ðåàëüíi ïåðåäóìîâè äëÿ ïiäâè-
ùåííÿ ãóðòîâî-âiäïóñêíèõ, à îòæå, i ðîçäðiáíèõ öií íà õëiá. I
ñïðè÷èíÿºòüñÿ äî öüîãî çáiëüøåííÿ âàðòîñòi õëiáîïåêàð-
ñüêîãî áîðîøíà òà çðîñòàííÿ öií íà ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íi
ðåñóðñè.

ПОДIЇ ТА КОМЕНТАРI

ТЕРНОПIЛЬ

Цiни на хлiб 
стабiлiзували

Íàòàëiÿ ÇÂÎÐÈÃIÍÀ, 
«Óðÿäîâèé êóð’ºð»

ÑÞÐÏÐÈÇÈ. Ùî íå äåíü, òîðãîâåëüíà ìåðåæà Çàïîðiçüêî¿
îáëàñòi ïðèíîñèòü ãðîìàäÿíàì íåïðèºìíi ñþðïðèçè — âàðòiñòü
õëiáà çðîñòàº, ìîâ íà äðiæäæàõ.

— Ìè ïåðåâiðèëè çàêëàäè òîðãiâëi é ðèíêè íà òåðèòîði¿ îá-
ëàñòi i âèÿâèëè áàãàòî ïîðóøåíü, ó òîìó ÷èñëi ùîäî âñòàíîâ-
ëåííÿ öiíîâî¿ íàäáàâêè, — êîìåíòóº ñèòóàöiþ ãîëîâà îáëäåðæ-
àäìiíiñòðàöi¿ Áîðèñ Ïåòðîâ. — Îñîáëèâî çàíåïîêî¿ëè öiíè íà
õëiá, ÿêi çðîñëè çà êîðîòêèé òåðìií ìàéæå íà 30%.

Íà Çàïîðiææi íå îáìåæèëèñÿ çàñîáàìè ôiñêàëüíîãî âïëèâó,
à âäàëèñÿ äî íèçêè ñòàáiëiçóþ÷èõ ñèòóàöiþ íà ðèíêó ïðîäóêòiâ
çàõîäiâ. Ó ðàìêàõ ðåàëiçàöi¿ îáëàñíî¿ ïðîãðàìè ç íåäîïóùåí-
íÿ ïiäâèùåííÿ öií íà ñîöiàëüíi ñîðòè õëiáà ïiäïèñàíî Ìåìî-
ðàíäóì ïðî ñïiëüíi äi¿ ìiæ Çàïîðiçüêîþ îáëäåðæàäìiíiñòðàöiºþ
òà êåðiâíèöòâîì õëiáîïåêàðñüêèõ i áîðîøíîìåëüíèõ ïiäïðè-
ºìñòâ îáëàñòi. Çà óãîäîþ ðåãiîíàëüíà âëàäíà êîìàíäà çî-
áîâ’ÿçàëàñÿ çàáåçïå÷èòè ïiäòðèìêó Àãðàðíèì ôîíäîì Óêðà¿íè
ïiäïðèºìñòâ. Ó ñâîþ ÷åðãó, âèðîáíèêè áîðîøíà òà õëiáîáóëî÷-
íî¿ ïðîäóêöi¿ âçÿëèñÿ ãàðàíòóâàòè âèñîêó ÿêiñòü õëiáà é õëiáî-
áóëî÷íèõ âèðîáiâ ïiäâèùåíîãî ïîïèòó, íåäîïóùåííÿ íåîá-
ãðóíòîâàíîãî çðîñòàííÿ öií íà íèõ, çàáåçïå÷åííÿ âèðîáíèöòâà
ñîöiàëüíîãî õëiáà.

Çãiäíî ç ïiäïèñàíèì äîêóìåíòîì, óæå íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ó
îäíié iç òîðãîâåëüíèõ ìåðåæ íà òåðèòîði¿ êðàþ ç’ÿâèòüñÿ ñîöi-
àëüíèé ñîðò õëiáà «Ìiñüêèé», ÿêèé áóäå äåøåâøèì, íiæ iíøi
ñîðòè, àëå âèñîêîãî ãàòóíêó. Éîãî áóäå âäîñòàëü, îáiöÿþòü çà-
ïîðiçüêi ïåêàði.

«Масовi» буханцi 
не дорожчатимуть

Îëåêñàíäð ÄÀÍÈËÅÖÜ, 
«Óðÿäîâèé êóð’ºð»

ÇÎÁÎÂ’ßÇÀÍÍß. Íà Ïîëòàâùèíi öiíè íà áîðîøíî i òàê çâà-
íi ñîöiàëüíi ñîðòè õëiáà çàëèøàþòüñÿ íåçìiííèìè. Ó öüîìó çà-
ïåâíèâ ãîëîâà Ïîëòàâñüêî¿ îáëäåðæàäìiíiñòðàöi¿ Îëåêñàíäð
Óäîâi÷åíêî, ðîçâií÷óþ÷è ÷óòêè ïðî òå, ùî íà ìiñüêîìó ïðîäî-
âîëü÷îìó ðèíêó íiáèòî áîðîøíî çíèêëî. À â äåÿêèõ ìàãàçèíàõ
éîãî ïðîäàþòü ïî êiëîãðàìó â îäíi ðóêè.

— Õëiáîçàâîäè, ÿê i âñi iíøi íàøi ïiäïðèºìñòâà, îòðèìóâàëè
çäåøåâëåíå áîðîøíî ïî ëiíi¿ Àãðàðíîãî ôîíäó, àëå îñòàííi 2
ìiñÿöi âií ïðèïèíèâ éîãî âèäàâàòè. Ìè äîìîâèëèñü iç ôîíäîì,
ùî öå ïîñòà÷àííÿ çíîâó íåçàáàðîì âiäíîâëÿòü. Çàçíà÷ó, ùî
õëiáîïåêàðíÿì ùå äî íîâîãî ðîêó ðåêîìåíäóâàëè çàêóïèòè
áiëüøå, íiæ çàçâè÷àé, áîðîøíà, àëå íå âñi äîñëóõàëèñÿ ïîðà-
äè, — çàóâàæóº î÷iëüíèê îáëàñòi.

Âií òàêîæ íàãîëîñèâ, ùî â îáëàñòi º ðåãiîíàëüíi çàïàñè áî-
ðîøíà. Òîæ ÿêùî áóäå ôîðñ-ìàæîð, îáëàñíà âëàäà äîìîâëÿ-
òèìåòüñÿ iç ñiëüãîñïïiäïðèºìñòâàìè ïðî ðåàëiçàöiþ 30 òèñ.
òîíí çåðíà ç àãðàðíîãî ðåñóðñó. Òàêîæ º äîìîâëåíiñòü iç õàð-
êiâñüêîþ ôiðìîþ «Êóëèíè÷i», ÿêà ïðàöþº íà ðèíêó Ïîëòàâè,
ùîäî çàêóïiâëi íåþ 20 òèñ. ò áîðîøíà ç ìåòîþ ñòàáiëiçàöi¿ öií
íà ñîöiàëüíi ñîðòè õëiáà. 

«Ìè çðîáèìî âñå ìîæëèâå äëÿ òîãî, ùîá i iíøi îïåðàòîðè
õëiáíîãî ðèíêó íå ðîáèëè öüîãî», — ïiäêðåñëèâ âií. Íàðàçi
éäåòüñÿ ïðî ïåðåìîâèíè ç êåðiâíèöòâîì Êðåìåí÷óöüêîãî õëi-
áîçàâîäó, â ÿêîãî ïîìiíÿâñÿ âëàñíèê, à òàêîæ iç àäìiíiñòðàöi-
ÿìè õëiáîçàâîäiâ Êîìñîìîëüñüêà i Ïîëòàâè. Âîíè äîòðèìó-
þòüñÿ âçÿòèõ íà ñåáå çîáîâ’ÿçàíü.

ЗАПОРIЖЖЯ

ДНIПРОПЕТРОВСЬК

ПОЛТАВА

Чи вплинуть запаси 
на цiни?

Íàòàëiÿ ÁIËÎÂÈÖÜÊÀ, 
«Óðÿäîâèé êóð’ºð»

ÇÀÑIÊÈ ÍÅ ÏÎÐÎÆÍI. Ìàñîâi ñîðòè õëiáà â Äíiïðîïåòðîâ-
ñüêó çà îñòàííié ÷àñ äåùî ïîäîðîæ÷àëè. Îäíàê íà ñîöiàëüíi
ñîðòè, ÿê çàïåâíÿþòü ÷èíîâíèêè, öiíè áóäóòü òðèìàòèñÿ.

— Õëiá iç ñêëàäíèõ ñóìiøåé äîðîæ÷èé, ùîäî íüîãî õëiáîçà-
âîäè âåäóòü ñâîþ öiíîâó ïîëiòèêó. À íà ñîöiàëüíi ñîðòè õëiáà
öiíè çàëèøàþòüñÿ íà òîìó æ ñàìîìó ðiâíi, — êàæå íà÷àëüíèê
ãîëîâíîãî óïðàâëiííÿ àãðîïðîìèñëîâîãî ðîçâèòêó îáëäåðæàä-
ìiíiñòðàöi¿ Âàñèëü Ïðèõîäüêî.

Òèì áiëüøå, ùî iç çàïàñàìè çåðíà i áîðîøíà â îáëàñòi âñå
ãàðàçä. ßê ïîâiäîìèâ ãîëîâíèé àãðàðié Äíiïðîïåòðîâùèíè,
ñòàíîì íà 1 ëþòîãî çàäåêëàðîâàíî 680 òèñ. ò ïðîäîâîëü÷îãî
çåðíà, ç ÿêèõ 341 òèñ. ò ïðèçíà÷åíà äëÿ õëiáîâèïiêàííÿ. À ïîò-
ðåáà äî êiíöÿ ìàðêåòèíãîâîãî ðîêó ñòàíîâèòü 180 òèñ. ò. Âèõî-
äèòü, ùî ïðîäîâîëü÷îãî çåðíà â çàñiêàõ îáëàñòi âäâi÷i áiëüøå,
íiæ òðåáà äî íîâîãî âðîæàþ. Ïîïðè àæiîòàæíèé ïîïèò, ÿêèé
ïiäâèùèâ ïðîäàæ áîðîøíà, çà ñëîâàìè ïðàöiâíèêiâ òîðãîâèõ
ìåðåæ, ìàéæå âäâi÷i, ç ìàãàçèííèõ ïîëèöü öåé ïðîäóêò íå çíè-
êàº. Öiíà êîëèâàºòüñÿ âiä 3 äî 9,5 ãðí çà êã.

— Õëiáîïiäïðèºìñòâà ïîâíiñòþ çàáåçïå÷åíi áîðîøíîì, —
çàïåâíÿº Â. Ïðèõîäüêî. — Óêëàäåíî óãîäè ç Àãðàðíèì ôîíäîì
ñòîñîâíî äîäàòêîâèõ ïîñòàâîê íà õëiáîçàâîäè, êðiì òîãî, ùî ó
íàñ º. Ùîá çíèçèòè öiíó íà áîðîøíî, âîíî áóäå òðîõè äåøåâ-
øå ç äåðæàâíîãî iíòåðâåíöiéíîãî ôîíäó.

Çà ñëîâàìè Â. Ïðèõîäüêà, íà ñüîãîäíi â îáëàñòi çáåðiãàºòü-
ñÿ 350 ò áîðîøíà ç äåðæàâíîãî iíòåðâåíöiéíîãî ôîíäó. Éîãî
ïðîïîðöiéíî ðîçïîäiëåíî ìiæ õëiáîçàâîäàìè.

Â òîðãîâåëüíèõ ìåðåæàõ i íà õëiáîïåðåðîáíèõ ïiäïðèºì-
ñòâàõ çáåðiãàºòüñÿ áëèçüêî 2 òèñ. ò áîðîøíà. Êðiì öüîãî, íà
ñiëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ïiäïðèºìñòâàõ ùå º áëèçüêî 500 ò. Íà
äóìêó Âàñèëÿ Ïðèõîäüêà, àæiîòàæíèé ïîïèò íà áîðîøíî íà
Äíiïðîïåòðîâùèíó ïðèéøîâ ç ïiâäåííèõ ðåãiîíiâ, äå áóëà ëiò-
íÿ ïîñóõà. Òèì ÷àñîì, ïiäñòàâ äëÿ ïiäâèùåííÿ öií íåìàº — â
îáëàñòi º i çåðíî, i áîðîøíî, ìëèíè, ïåðåðîáíi ïiäïðèºìñòâà
ñòàáiëüíî ïðàöþþòü. Íà äóìêó íà÷àëüíèêà óïðàâëiííÿ ÀÏÊ,
êðàñíà öiíà íà áîðîøíî ñòàíîâèòü 3-4 ãðí çà êiëîãðàì. Äî òî-
ãî æ äiþòü ðîçïîðÿäæåííÿ îáëäåðæàäìiíiñòðàöi¿ ñòîñîâíî îá-
ìåæåííÿ ðiâíÿ ðåíòàáåëüíîñòi äî 6% i òîðãîâåëüíèõ íàäáàâîê
äî 10%.

Íà ñòîëè÷íèõ áàçàðàõ 
áîðîøíà âäîñòàëü, ïðîòå öiíó íà íüîãî
êîæåí òîðãîâåöü âñòàíîâëþº 
íà âëàñíèé ðîçñóä.
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Економiка України за сiчень 2011 року

Промисловiсть
У сiчнi 2011 р. порiвняно з вiд-

повiдним мiсяцем 2010 р. прирiст
промислової продукцiї становив
9,7%. Зростання випуску продук-
цiї спостерiгалося майже за всi-
ма основними видами промисло-
вої дiяльностi.

У добувнiй промисловостi ви-
робництво продукцiї за сiчень
2011 р. збiльшилось на 7%, у тому
числi на пiдприємствах iз добу-
вання металевих руд — на 2,5%,
кам’яного вугiлля — на 14,3%.

У переробнiй промисловостi
прирiст виробництва за сiчень
2011 р. становив 14,4%.

На пiдприємствах iз вироб-
ництва харчових продуктiв та
напоїв випуск продукцiї зрiс на
1,2%.

У легкiй промисловостi при-
рiст продукцiї становив 21,9%.

В обробленнi деревини та ви-
робництвi виробiв iз деревини
випуск продукцiї за сiчень 2011
р. збiльшився на 34,5%, у целю-
лозно-паперовому виробництвi
та полiграфiчнiй дiяльностi —
на 12,2%.

На пiдприємствах iз вироб-
ництва коксу та продуктiв наф-
топереробки спостерiгалося
зменшення випуску продукцiї
на 9%. У сiчнi 2011 р. вироблено
1,7 млн т коксу, 222 тис. т пали-
ва дизельного для транспорту
автомобiльного i залiзничного,
214 тис. т бензину моторного та
193 тис. т мазутiв паливних
важких.

У хiмiчнiй та нафтохiмiчнiй
промисловостi обсяги продукцiї
зросли на 28,5%.

На пiдприємствах iз вироб-
ництва iншої неметалевої мiне-
ральної продукцiї випуск про-
дукцiї збiльшився на 36%.

У металургiйному виробниц-
твi та виробництвi готових ме-
талевих виробiв за сiчень 2011 р.
одержано прирiст продукцiї
13,3%.

У машинобудуваннi випуск
промислової продукцiї вирiс на
27,8%.

У виробництвi та розподiлен-
нi електроенергiї випуск про-
дукцiї порiвняно з сiчнем 2010 р.
за сiчень 2011р. зменшився на
2,9%. У сiчнi 2011 р. вироблено
18,4 млрд кВт/год електроенер-
гiї, у тому числi тепловими елек-
тростанцiями — 8,7 млрд
кВт/год, атомними — 8,4 млрд
кВт/год.

Сiльське 
господарство

Загальний обсяг виробництва
продукцiї сiльського господар-
ства в усiх категорiях госпо-
дарств за сiчень 2011 р. порiвняно
з сiчнем 2010 р. зрiс на 5,3%, у то-
му числi у сiльськогосподарських
пiдприємствах — на 13,3%, у гос-
подарствах населення — скоро-
тився на 1,9%.

За сiчень 2011 р. господарства-
ми всiх категорiй реалiзовано на
забiй 280 тис. т худоби i птицi (у
живiй вазi), що на 5,3% бiльше
порiвняно з сiчнем 2010 р., ви-
роблено 564 тис. т молока (на

1,9% менше) та 1372 млн шт. яєць
(на 22,9% бiльше).

Середнi цiни продажу аграрної
продукцiї сiльськогосподарськи-
ми пiдприємствами за сiчень
2011 р. порiвняно з вiдповiдним
перiодом 2010 р. зросли на 15%, у
тому числi продукцiї рослинниц-
тва — на 33%, тваринництва —на
4%. У сiчнi 2011 р. порiвняно з
груднем 2010 р. середнi цiни реа-
лiзацiї сiльськогосподарської
продукцiї знизилися на 1%, у то-
му числi продукцiї тваринництва
— на 10%; рослинництва — зрос-
ли на 11%.

На 1 лютого 2011 р. у сiльсько-
господарських пiдприємствах
(окрiм малих) та пiдприємствах,
що зберiгають та переробляють
зерновi культури, було в наяв-
ностi 14,2 млн т зерна (на 6% мен-
ше порiвняно з 1 лютого 2010 р.),
у тому числi 6,2 млн т пшеницi,
1,8 млн т ячменю, 5,3 млн т куку-
рудзи, 0,3 млн т жита.

Будiвельна дiяльнiсть
У сiчнi 2011 р. пiдприємствами

країни виконано будiвельних ро-
бiт на суму 2,0 млрд грн, що на
6,1% бiльше порiвняно з сiчнем
2010 р.

На збiльшення обсягiв будiв-
ництва у сiчнi 2011 р. до вiдповiд-
ного мiсяця 2010 р. найбiльше
вплинула дiяльнiсть пiдпри-
ємств, що спецiалiзуються на
зведеннi будiвель i споруд. Серед
них збiльшили обсяги робiт пiд-
приємства з будiвництва мостiв,
шляхових естакад, тунелiв i мет-
рополiтену (на 75,6%).

Наростили обсяги робiт (на
44,1%) пiдприємства, що будують
дороги, аеродроми та облаштову-
ють поверхнi спортивних споруд.

Бiльше третини загального об-
сягу будiвництва виконано пiд-
приємствами чотирьох регiонiв
— Харкiвської, Донецької, Днiп-
ропетровської та Полтавської об-
ластей, ще 24% —будiвельника-
ми столицi.

Транспорт
За сiчень 2011 р. пiдприємства-

ми транспорту перевезено 61,1
млн т вантажiв, що на 12,2% бiль-
ше вiд обсягу перевезень ванта-
жiв за сiчень 2010 р. Вантажообiг
зрiс на 9,4% i становив 33,3 млрд
т/км.

Перевезення вантажiв залiз-
ницями порiвняно з сiчнем 2010 р.
зросло на 14,2%, у тому числi вiд-
правлення вантажiв — на 16,9%.
Вiдправлення вантажiв зросло
на Львiвськiй залiзницi на 49,0%,
Пiвденно-Захiднiй — на 43,0%,
Одеськiй — на 27,3%, Донецькiй
— на 21,0%, Приднiпровськiй —
на 6,9%, Пiвденнiй — на 4,0%.

Вiтчизняний морський та рiч-
ковий торговельний флот виконав
перевезення вантажiв у обсязi 0,4
млн т, що на 11,6% менше, нiж за
сiчень 2010 р. Перевезення ванта-
жiв пiдприємствами рiчкового
транспорту порiвняно з сiчнем
2010 р. зменшилися на 34,8%, мор-
ського транспорту — зросли на
13,0%. Закордоннi перевезення
вантажiв рiчковим транспортом

знизилися на 35,0%, морським —
збiльшилися на 24,7%.

Пiдприємствами автомобiльно-
го транспорту (з урахуванням
перевезень фiзичними особами-
пiдприємцями) за сiчень 2011 р.
перевезено 9,9 млн т вантажiв,
що на 51,2% бiльше, нiж за сiчень
2010 р., та виконаний вантажообiг
обсягом 2,1 млрд т/км, який зрiс
на 21,6%.

За сiчень 2011 р. авiацiйним
транспортом перевезено 5,9 тис. т
вантажiв, що на 4,1% бiльше, нiж
за сiчень 2010 р. Вантажообiг авi-
ацiйного транспорту становив
22,7 млн т/км, що на 14,5% менше
порiвняно з сiчнем 2010 р.

За сiчень 2011 р. послугами па-
сажирського транспорту скорис-
талися 549,2 млн пасажирiв, ви-
конано пасажирську роботу в об-
сязi 9,4 млрд пас/км, що вiдпо-
вiдно бiльше на 4,9% та на 5,6%
вiд обсягiв сiчня 2010р.

Залiзничним транспортом (з
урахуванням перевезень мiсь-
кою електричкою) за сiчень 2011
р. вiдправлено 32,2 млн пасажи-
рiв, що на 0,7% бiльше, нiж у сiч-
нi 2010 р.

Зовнiшньоекономiчна
дiяльнiсть

Обсяг експорту товарiв та пос-
луг України за 2010 р. становив
$63067,1 млн, iмпорту —
$66180,2 млн. Порiвняно з 2009 р.
експорт збiльшився на 27,9%, а
iмпорт — на 30,8%. Негативне
сальдо зовнiшньоторговельного
балансу становило $3113,1 млн
(за 2009 р. — також негативне
$1312,6 млн).

У 2010 р. обсяги експорту та
iмпорту товарiв України стано-
вили вiдповiдно $51430,5 млн та
$60739,9 млн i збiльшились по-
рiвняно з 2009 р. на 29,6% та на
33,7%. Вiд’ємне сальдо зовнiш-
ньої торгiвлi товарами становило
$9309,4 млн (за 2009 р. також
вiд’ємне — $5737,4 млн). На фор-
мування вiд’ємного сальдо впли-
нули окремi товарнi групи: енер-
гетичнi матерiали, нафта та про-
дукти її перегонки (-$15941,3
млн), наземнi транспортнi засо-
би, крiм залiзничних (-$2780 млн)
та полiмернi матерiали, плас-
тмаси (-$2355,1 млн ).

Зовнiшньоторговельнi опера-
цiї товарами Україна здiйснюва-
ла з партнерами iз 217 країн свi-
ту.

До країн СНД було експорто-
вано 36,4% усiх товарiв, до країн
ЄС — 25,4% (у 2009р. — вiдповiд-
но 33,9% та 23,9%).

Росiйська Федерацiя залиша-
ється найбiльшим торговельним
партнером України (26,1% ек-
спортних та 36,5% iмпортних
поставок).

Зрiс експорт товарiв до всiх ос-
новних країн-партнерiв: Iталiї
— на 96,5%, Росiйської Федера-
цiї — на 58,1%, Бiлорусi — на
50,9%, Польщi — на 47,9%, Ту-
реччини — на 42,3%, Iндiї ( на
23,7% та Нiмеччини — на 20,1%.

Iз країн СНД iмпортовано 44%
усiх товарiв, iз країн ЄС —31,4%
(у 2009 р. — вiдповiдно 43,3% та
33,9%).

Збiльшились порiвняно з 2009
р. iмпортнi поставки з Китаю (на
71,9%), Росiйської Федерацiї (на
67,7%), Бiлорусi (на 51,7%), США
(на 37,4%), Польщi (на 28,5%),
Iталiї (на 22%), Нiмеччини (на
19,5%).

Обсяг експорту послуг Украї-
ни у 2010 р. становив $11636,6
млн США i по вiдношенню до
2009р. збiльшився на 21,2%, iм-
порту — вiдповiдно $5440,3 млн i
на 5,2%. Позитивне сальдо зов-
нiшньої торгiвлi послугами ста-

новило $6196,3 млн (у 2009 р. —
$4424,8 млн).

Зовнiшньоторговельнi опера-
цiї послугами Україна здiйсню-
вала з партнерами iз 217 країн
свiту.

Загальний обсяг прямих iно-
земних iнвестицiй, внесених в
Україну, на 1 сiчня 2011 р. склав
$44,7 млрд, що на 11,6% бiльше
обсягiв iнвестицiй на початок
2010 р., та в розрахунку на одну
особу становив $978,5.

Прирiст сукупного обсягу iно-
земного капiталу в економiцi кра-
їни, з урахуванням його переоцiн-
ки, утрат, курсової рiзницi тощо,
за 2010 р. становив $4655,0 млн.

Оптова та роздрiбна
торгiвля, ресторанне
господарство

Обiг пiдприємств оптової тор-
гiвлi за сiчень 2011 р. становив
59,9 млрд грн. Фiзичний обсяг оп-
тового товарообороту порiвняно з
сiчнем 2010 р. зрiс на 8,4%.

Обiг роздрiбної торгiвлi (вклю-
чаючи роздрiбний товарообiг пiд-
приємств, якi здiйснюють роз-
дрiбну торгiвлю, розрахунковi
данi щодо обсягiв продажу това-
рiв на ринках i фiзичними особа-
ми-пiдприємцями) за сiчень 2011
р. становив 41,1 млрд грн, що на
11,7% бiльше обсягу сiчня 2010 р.
У структурi обiгу роздрiбної тор-
гiвлi на органiзованi та нефор-
мальнi ринки припадало 30,9%. В
обiгу органiзованих ринкiв 16,8%
становив продаж сiльськогоспо-
дарських продуктiв.

Обiг ресторанного господар-
ства (з урахуванням обiгу фiзич-
них осiб-пiдприємцiв) за сiчень
2011 р. порiвняно з сiчнем 2010 р.
зрiс на 5,9% i становив 1,4 млрд
грн.

Цiни i тарифи
Iндекс споживчих цiн (iндекс

iнфляцiї) у сiчнi 2011 р. становив
101,0% (у сiчнi 2010 р. — 101,8%).

Iндекс цiн виробникiв промис-
лової продукцiї у сiчнi 2011 р.
становив 101,3% (у сiчнi 2010 р. —
101,9%).

Iндекс цiн на будiвельно-мон-
тажнi роботи за 2010 р. становив
118,9% (за 2009 р. — 108,6%).

Доходи населення
У 2010 р. розмiр середньомi-

сячної номiнальної заробiтної
плати штатних працiвникiв пiд-
приємств, установ, органiзацiй (з
кiлькiстю працiвникiв 10 осiб i
бiльше) становив 2239 грн i порiв-
няно з вiдповiдним перiодом 2009
р. збiльшився на 20,0%.

До видiв економiчної дiяльностi
з найвищим рiвнем оплати працi
вiдносилися авiацiйний тран-
спорт, фiнансова дiяльнiсть, до-
бування паливно-енергетичних
корисних копалин та виробниц-
тво коксу, продуктiв нафтопере-
робки, де заробiтна плата працiв-
никiв перевищила середнiй по-
казник по економiцi в 1,5-3,0 раза.

Найнижчий рiвень заробiтної
плати спостерiгався в рибальствi
та рибництвi, на пiдприємствах iз
виробництва текстилю, одягу,
хутра та виробiв з хутра, шкiри
та виробiв зi шкiри, у сiльському
господарствi, мисливствi, та
пов’язаних з ними послугах, готе-
лях та ресторанах i не перевищу-
вав 65% вiд середнього по еконо-
мiцi.

Середнiй розмiр оплати працi в
усiх регiонах був вищим за про-
житковий мiнiмум для працез-
датної особи, водночас лише у
п’яти з них заробiтна плата пере-

вищила середню по країнi: у Киє-
вi — 3431 грн, Донецькiй — 2549
грн, Днiпропетровськiй — 2369
грн, Київськiй — 2295 грн та Лу-
ганськiй — 2271 грн областях.
Найнижчий рiвень заробiтної
плати — у Тернопiльськiй, Во-
линськiй, Чернiгiвськiй та Хер-
сонськiй областях i не перевищу-
вав 78% вiд середнього по еконо-
мiцi.

Iндекс реальної заробiтної
плати у 2010 р. порiвняно з 2009 р.
становив 110,2%.

Упродовж 2010 р. загальна су-
ма заборгованостi з виплати за-
робiтної плати зменшилася на
17,3%, або на 255,3 млн грн, i на 1
сiчня 2011 р. становила 1218,1 млн
грн, що дорiвнює 4,3% фонду оп-
лати працi, нарахованого за гру-
день 2010 р.

За даними мiнiстерств та iнших
органiв виконавчої влади, по зак-
ладах освiти, що перебувають в
їхньому пiдпорядкуваннi, забор-
гованiсть iз виплат стипендiй та
грошового забезпечення студен-
тiв, курсантiв та учнiв на 1 люто-
го 2011 р. становила 58,2 тис. грн.

У 2010 р. субсидiї для вiдшко-
дування витрат на оплату жит-
лово—комунальних послуг
призначено 1766,8 тис. сiмей, що
становило 78,3% вiд загальної
кiлькостi сiмей, якi звернулися за
субсидiями, з них у мiських посе-
леннях — 1354,0 тис., у сiльськiй
мiсцевостi — 412,8 тис. сiмей.

Ринок працi
Кiлькiсть незайнятих грома-

дян, якi перебували на облiку в
державнiй службi зайнятостi, на
1 лютого 2011 р. становила 610,3
тис. осiб. По допомогу в працев-
лаштуваннi до цiєї установи
впродовж сiчня 2011 р. звернуло-
ся 121,8 тис. незайнятих грома-
дян порiвняно зi 160,4 тис. у груд-
нi (у сiчнi 2010 р. — 89,2 тис.).

Кiлькiсть зареєстрованих без-
робiтних на 1 лютого 2011 р. ста-
новила 585,6 тис. осiб, або трети-
ну всiх безробiтних працездатно-
го вiку, визначених за методоло-
гiєю МОП. Допомогу з безробiття
отримували 76,5% осiб, якi мали
статус безробiтного. Кожний
другий безробiтний ранiше зай-
мав мiсце робiтника, кожний тре-
тiй — посаду службовця, а решта
безробiтних не мали професiйної
пiдготовки.

Рiвень зареєстрованого безро-
бiття загалом по країнi за сiчень
2011 р. зрiс на 0,1 вiдсоткового
пункту i на 1 лютого 2011 р. ста-
новив 2,1% населення працездат-
ного вiку. У сiльськiй мiсцевостi
цей показник зрiс на 0,3 вiдсотко-
вого пункту i становив 3,2% насе-
лення працездатного вiку, у мiсь-
ких поселеннях — на 0,1 вiдсот-
кового пункту i 1,7% вiдповiдно.

Демографiчна 
ситуацiя

На 1 сiчня 2011 р. в Українi, за
оцiнкою, проживало 45778,5 тис.
осiб. Упродовж 2010 р. кiлькiсть
населення зменшилася на 184,4
тис. осiб, або на 4,0 особи в розра-
хунку на 1000 жителiв.

Кiлькiсть населення зменшила-
ся виключно за рахунок природ-
ного скорочення (200,5 тис. осiб),
водночас зафiксовано мiграцiй-
ний прирiст населення (16,1 тис.
осiб).

Народжуванiсть у 2010 р. зни-
зилася порiвняно з 2009 р. з 11,1 до
10,8 живонароджених у розра-
хунку на 1000 жителiв, а смер-
тнiсть — з 15,3 до 15,2 особи.

Державний комiтет 
статистики України
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ЕКOНOМIКA: ТРAНСПOРТ

Лариса ДАЦЮК, 
«Урядовий кур’єр»

Укрзалiзниця невдовзi
презентує семирiчну

програму системного впро-
вадження швидкiсних ден-
них поїздiв. За словами ге-
нерального директора вi-
домства Михайла Костю-
ка, програма входить до
прiоритетiв галузi. Спира-
ючись на європейський
досвiд, де на мiжрегiональ-
них маршрутах протяж-
нiстю 500-600 км курсують
деннi (неспальнi) поїзди, в
Українi поетапно запро-
ваджуватимуть таку саму
систему. На першому етапi
створять швидкiсний
транспортний коридор
Львiв—Донецьк—Харкiв,
на якому вiдпрацьовува-
тимуть розмежування ру-
ху пасажирських та ван-
тажних поїздiв.

У подальшому, роздi-
ливши пасажирськi та
вантажнi напрямки, виз-
начать кiлька пасажир-
ських транспортних кори-
дорiв. Тобто сформують
внутрiшньодержавнi прiо-
ритетно пасажирськi, суто
пасажирськi, а також ван-
тажнi транспортнi коридо-
ри. На прiоритетно паса-
жирських залишаться
маршрути мiжрегiональ-
них нiчних поїздiв, що пев-
ний час ще будуть акту-
альними. Переважно це
поїзди, якi з’єднують за-
хiдний i схiдний кордони
України (примiром, До-
нецьк—Ворохта, Львiв—
Сiмферополь). На суто па-
сажирських напрямках
органiзують швидкiсний
рух i там не курсувати-
муть вантажнi поїзди. Цi
напрямки стануть базови-
ми для повноформатних
магiстралей зi швидкiстю
понад 200 км/год. На ван-
тажних транспортних ко-
ридорах створять бiзнес-
майданчик для вантажних
перевезень i транзиту,
знайдуть мiсце й для кур-

сування примiських поїз-
дiв.

Вiд запровадження шви-
дкiсних денних потягiв че-
кають iстотного економiч-
ного ефекту. Йдеться про
значне зменшення витрат
на утримання рухомого
складу, а також прискоре-
ний обiг вагонiв та пiдви-
щення ефективностi їх-
нього використання.

— Це робиться для того,
— пояснив М. Костюк, —
щоб створити комфортнiшi
умови для руху пасажир-
ських поїздiв. Наразi через
непоєднуванiсть технiчних
елементiв неможливо за-
безпечити найлiпший гра-
фiк курсування для швид-
кiсних пасажирських поїз-
дiв i для вантажних.

Є у цiєї новацiї й еколо-
гiчна складова, адже саме
iз врахуванням мiжнарод-
них екологiчних стандар-
тiв на залiзницях України
втiлюється програма елек-
трифiкацiї основних нап-
рямкiв задля пiдвищення
їхньої пропускної спро-
можностi. Сама ж електри-
фiкацiя є пiдроздiлом
програми розмежування
руху вантажних i паса-
жирських поїздiв.

Отримавши завдання вiд
уряду щодо пiдвищення
швидкостi та комфорту
пасажирських перевезень,
залiзничники вирiшили
впорядкувати й свої вит-
рати. Зробити це на кла-
сичному нiчному маршру-
тi, де вагон проекту 1947
року, в якому вантажне
автозчеплення, напiвван-
тажна екiпажна частина,
вугiльне опалення, 2 про-
вiдники i начальник потяга
у складi потяга, досить
важко. Тож перше, що спа-
дає на думку, пiдвищення
вартостi проїзду в паса-
жирському поїздi.

— Iти цим шляхом ми не
можемо передусiм через
низьку платоспромож-
нiсть населення, — пере-
конаний гендиректор
Укрзалiзницi. — Тож i
пропонуємо цiкавi варiан-
ти — деннi потяги на 500
км вiдстанi з 4-годинним
перебуванням у дорозi. Це
те, що реально можемо
зробити. Щоправда, наразi
не маємо рухомого складу.
Зате стан шляхiв дає змогу
на основних напрямках,
якi будуть вiдповiдно пiд-
готовленi i з яких вилучи-
мо вантажнi маршрути,

розвивати швидкiсть 160
км на годину. Для цього
треба впровадити новi ви-
моги до iнфраструктури,
рухомого складу, до навко-
лишньої територiї. А це i
додатковi заходи з огород-
ження територiї задля не-
допущення людей до за-
лiзничних перегонiв, i за-
борона маневрових робiт
на станцiях, через якi про-
ходитиме швидкiсний по-
їзд, i багато iнших заходiв
безпеки.

М. Костюк наголосив, що
цей проект надзвичайно цi-
кавий для Укрзалiзницi
тим, що, роблячи стартовi
iнвестицiї, вона отримує
фактично необслуговуванi
поїзнi системи, в яких мiж-
ремонтнi термiни в рази
вищi, нiж нинiшнi. Адже
будь-якi поїзнi системи з
розподiленою тягою — це
єдиний працюючий меха-
нiзм. У них iншi рiвень шу-
му, аклiматизацiя вагонiв,
комфортнi та зручнi сидiн-
ня. I хоча наразi йдеться
про десять поїздiв компанiї
«Хюндай», можлива також
участь у проектi й потягiв
Крюкiвського заводу, якщо
вони вiдповiдатимуть ви-
могам швидкiсного руху.

Семирiчка прискорення
ПЕРСПЕКТИВА. Укрзалiзниця розробляє програму 
впровадження швидкiсних денних поїздiв

Äåííèé,  àëå ùå íå øâèäêèé

Благодiйнiсть, 
помножена на обов’язок

Òåòÿíà ÊÈÐÈËÅÍÊÎ äëÿ «Óðÿäîâîãî êóð’ºðà»

ÀÊÖIß. Ç âëàñíî¿ iíiöiàòèâè çàëiçíèöi Óêðà¿íè ïî÷àëè áåçêîø-
òîâíî ïåðåâîçèòè äiòåé-ñèðiò òà äiòåé-iíâàëiäiâ ùå ç 2000 ðîêó.
Òîðiê, ïðèìiðîì, öiºþ ïîñëóãîþ ñêîðèñòàëèñÿ íà 28 òèñ. äiòåé
áiëüøå, íiæ ó 2009-ìó. Àêöiÿ ïîøèðþºòüñÿ íà äiòåé âiêîì äî 16
ðîêiâ, ÿêi º ñèðîòàìè àáî æ çàëèøèëèñÿ áåç ïiêëóâàííÿ áàòüêiâ,
äiòåé-iíâàëiäiâ óñiõ êàòåãîðié, à òàêîæ äiòåé âiéñüêîâîñëóæáîâ-
öiâ òà ïðàöiâíèêiâ ïðàâîîõîðîííèõ îðãàíiâ, ÿêi çàãèíóëè ïiä ÷àñ
âèêîíàííÿ ñëóæáîâèõ îáîâ’ÿçêiâ, äiòåé çàãèáëèõ øàõòàðiâ òà çà-
ëiçíè÷íèêiâ. Óñi âîíè ìîæóòü ïîäîðîæóâàòè ó ïëàöêàðòíèõ âàãî-
íàõ øâèäêiñíèõ ïî¿çäiâ âíóòðiøíüîãî ñïîëó÷åííÿ (ñåðåä íèõ âà-
ãîíè 2-3 êëàñó øâèäêiñíèõ, ïðèñêîðåíèõ, åëåêòðî- òà äèçåëü-
ïî¿çäiâ ïiäâèùåíîãî êîìôîðòó), à òàêîæ ó ïðèìiñüêèõ ïî¿çäàõ.

Îäíàê, îêðiì âëàñíî¿ áëàãîäié-
íîñòi, ó çàëiçíè÷íèêiâ º é ïðèìóñî-
âà äåðæàâíà — ïåðåâåçåííÿ ïiëü-
ãîâèêiâ, çà ÿêèõ êîøòè ç áþäæåòó
âiäøêîäîâóþòü íå ïîâíîþ ìiðîþ.
Ñêàæiìî, 2010 ðîêó Óêðçàëiçíèöi
ïîâåðíóëè ëèøå òðåòèíó âèòðàò ç
òèõ 537,17 ìëí ãðí, ùî ìàëè êîì-
ïåíñóâàòè. Çîêðåìà, ïiëüãîâèõ ïå-
ðåâåçåíü, çàìîâíèêîì ÿêèõ áóëè
îáëàñíi äåðæàäìiíiñòðàöi¿, âèêîíàíî íà ñóìó 341,9 ìëí ãðí, à ïî-
âåðíåíî — 125,78 ìëí ãðí àáî 36,8% âèòðàò.

Íå ëiïøi ñïðàâè i ç ôiíàíñóâàííÿì çà ïåðåâåçåííÿ ñòóäåíòiâ
âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäiâ I-IV ðiâíiâ àêðåäèòàöi¿ òà ó÷íiâ ïðî-
ôåñiéíî-òåõíi÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäiâ. Ìèíóëîãî ðîêó çàëiç-
íèöi âèòðàòèëè íà ¿õíº ïåðåâåçåííÿ 162,4 ìëí ãðí, à îòðèìàëè
êîìïåíñàöi¿ — 38,3 ìëí (23,6%). Íàéãiðøà æ ñèòóàöiÿ ñêëàëàñÿ
ç ôiíàíñóâàííÿì íà ïåðåâåçåííÿ äiòåé âiêîì âiä 6 äî 14 ðîêiâ: ç
31,7 ìëí ãðí íå êîìïåíñîâàíî æîäíî¿ êîïiéêè.

Æîäíà iç çàëiçíè÷íèõ ãiëîê íå ìîæå ïîõâàëèòèñÿ äîõîäàìè
âiä ïàñàæèðñüêèõ ïåðåâåçåíü. Ñêðiçü ñàìi ëèøå çáèòêè. Ñêà-
æiìî, Ïiâäåííî-Çàõiäíà çàëiçíèöÿ òîðiê ó ïðèìiñüêîìó ñïîëó-
÷åííi ïåðåâåçëà 21 ìëí 753,9 òèñ ïàñàæèðiâ-ïiëüãîâèêiâ ó ïðè-
ìiñüêîìó ñïîëó÷åííi íà ñóìó 94 ìëí 694,8 òèñ ãðí, çà ùî îòðè-
ìàëà âiäøêîäóâàííÿ, ÿêå ñòàíîâèòü ëèøå 33 % âèòðàò. Íàé-
áiëüøèé áîðã (63 ìëí 739,7 òèñ. ãðí) çà îáëàñíèìè äåðæàäìi-
íiñòðàöiÿìè. Òàê ëèøå 25% íåîáõiäíî¿ ñóìè êîìïåíñîâàíî àä-
ìiíiñòðàöiÿìè Êè¿âñüêî¿ îáëàñòi, 29% —ìiñòà Êèºâà, 31% —
Âiííèöüêî¿, 38% — ×åðíiãiâñüêî¿, 47% — Æèòîìèðñüêî¿...

Àëå æ äîáðå âiäîìî, ùî íåïîâåðíåííÿ âèòðà÷åíèõ êîøòiâ
ïðèçâîäèòü íå òiëüêè äî çìåíøåííÿ äîõîäiâ çàëiçíèöi, à é äî
çðîñòàííÿ âèòðàò ïðè îðãàíiçàöi¿ ïðèìiñüêèõ ïåðåâåçåíü, ùî â
ñâîþ ÷åðãó âïëèâàº íà ùiëüíiñòü ðîçêëàäó ðóõó äèçåëü- òà
åëåêòðîïî¿çäiâ.

Íi÷îãî íå çìiíèëîñÿ é ó íèíiøíüîìó ðîöi. Âæå â ñi÷íi çàëiç-
íèöi Óêðà¿íè ïåðåâåçëè ïiëüãîâèêiâ ìàéæå íà 38 ìëí ãðí, à
êîìïåíñàöi¿ îòðèìàëè ìåíøå 2%. Çîêðåìà ïiëüãîâèõ ïåðåâå-
çåíü, çàìîâíèêîì ÿêèõ º îáëàñíi äåðæàäìiíiñòðàöi¿, âèêîíàíî
íà ñóìó 22,7 ìëí ãðí, à âiäøêîäîâàíî ëèøå 0,7 ìëí (3%).

×èìàëî ïðîáëåì i ç ôiíàí-
ñóâàííÿì ïåðåâåçåíü ñòó-
äåíòiâ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàäiâ I-IV ðiâíiâ àêðåäè-
òàöi¿ òà ó÷íiâ ïðîôåñiéíî-
òåõíi÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëà-
äiâ. Öi ïîñëóãè îáiéøëèñÿ çà-
ëiçíèöi ó 13,6 ìëí ãðí, ç ÿêèõ
çîâñiì íi÷îãî íå êîìïåíñóâà-
ëè. Íå ïîâåðíóëè êîøòè é çà
ïåðåâåçåííÿ äiòåé âiêîì âiä 6
äî 14 ðîêiâ, íà ÿêèõ âèòðà÷å-
íî ïîíàä ìiëüéîí ãðèâåíü.

ДOВIДКA «УК»
Çãiäíî ç ÷èííèì çàêîíî-

äàâñòâîì çàëiçíèöi çîáîâ’ÿ-
çàíi áåçâiäìîâíî íàäàâàòè
ïiëüãîâèé ïðî¿çä 26 êàòåãîði-
ÿì ãðîìàäÿí. Çáèòêè âiä ïå-
ðåâåçåíü ìàþòü êîìïåíñóâà-
òè çà ðàõóíîê äåðæàâíîãî àáî
ìiñöåâîãî áþäæåòiâ çàëåæíî
âiä òîãî, ÿêèì îðãàíîì âëàäè
ïðèéíÿòî òàêå ðiøåííÿ.

Валерiй МЕЛЬНИК,
«Урядовий кур’єр»

Вiн розташований на од-
ному iз найкоротших

шляхiв iз Захiдної Європи,
яким на Євро-2012 в Укра-
їну прямуватимуть фут-
больнi вболiвальники. Дня-
ми в облдержадмiнiстрацiї
Полiського регiону прой-
шла презентацiя проек-
тної документацiї на цей
об’єкт, який вiдкрився у
1995 роцi i нинi включений
у «Державну цiльову прог-
раму пiдготовки та прове-
дення в Українi фiнальної
частини чемпiонату Євро-
пи 2012 року з футболу».

Свого часу вигiдне геог-
рафiчне розташування ав-

топереходу та постiйний
розвиток торговельних
зв’язкiв iз Польщею забез-
печили тут високу iнтен-
сивнiсть руху. Через пере-
хiд Устилуг — Зосин нинi
кожнi 24 години в серед-
ньому проїжджає 1600 —
1800 транспортних засобiв.
Пiсля реконструкцiї його
пропускна спроможнiсть
значно зросте. Тут щодоби
зможуть пересiкати кор-
дон з Євросоюзом 2500 лег-
кових автомобiлiв, до 300
вантажiвок загальною спо-
рядженою масою до 3,5
тонни, два десятки автобу-
сiв. П’ять смуг пропуску,
що дiятимуть за принци-
пом «єдиного вiкна», да-
дуть змогу семи тисячам

туристiв за добу без особ-
ливої затримки долати
державний кордон.

— Прикметним у цiй ре-
конструкцiї є й те, що пле-
че допомоги волинянам
вже вдруге пiдставляє єв-

роспiльнота. Нещодавно
вона взяла на себе спiвфi-
нансування нового мосто-
вого переходу в Ягодинi, —
розповiв голова обл-
держадмiнiстрацiї Борис
Клiмчук. — А тепер у рам-

ках «Програми транскор-
донного спiвробiтництва
Європейського iнструмен-
ту добросусiдства i пар-
тнерства «Польща — Бiло-
русь — Україна» на 2007
— 1013 роки» на об’єкт
«Реконструкцiя мiжнарод-
ного автомобiльного пун-
кту пропуску «Устилуг»
знову передбачено грант у
розмiрi 5,918 млн євро; ще
658 тис. євро становитиме
спiвфiнансування Дер-
жмитслужби України.

Пiсля реконструкцiї
мiжнародний автоперехiд
матиме також 30 боксiв
для автомобiлiв, склад iз
холодильниками для збе-
рiгання продуктiв, будино-
чок кiнологiчної служби,

систему пожежогасiння
тощо.

Паралельно iз роботами
на Захiдному Бузi розпоч-
неться й реконструкцiя до-
роги Устилуг — Володи-
мир-Волинський —Луцьк.
Вона також включена у
державну програму пiдго-
товки до єврочемпiонату.
Пiд час руху по нiй турис-
ти з Європейського Союзу
принагiдно зможуть озна-
йомитися iз унiкальними
iсторичними пам’ятками
перiоду Київської Русi: у
Володимирi-Волинському,
який перейшов тисячолiт-
нiй рубiж, у селi Зимно, де
тисячу лiт дiє Святоуспен-
ський жiночий монастир,
та у лiтописному Луцьку.

Якщо витрачати час — то на Київську Русь
КОРДОН. На Волинi розпочалися роботи iз реконструкцiї мiжнародного автомобiльного 
автопереходу «Устилуг»

Òàêèé âèãëÿä ìàòèìå ìiæíàðîäíèé àâòîïåðåõiä «Óñòèëóã»
ïiñëÿ ðåêîíñòðóêöi¿, ùî çàâåðøèòüñÿ âæå öüîãî ðîêó

306 тис. 
знедолених дiтей 
торiк безкоштовно 
перевезла Укрзалiзниця
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Турбулентнiсть новацiй
АКТУАЛЬНО. Теорiю та практику податкових реформ розглянули 
на українсько-росiйському симпозiумi в Тернополi

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

Кiлька днiв у Тернополi
тривав українсько-ро-

сiйський симпозiум з ре-
формування податкових
систем. Це вже третiй такий
форум. Два попереднi вiд-
бувалися в Харковi та Єка-
теринбурзi. Цього року його
приймали у стiнах Терно-
пiльського нацiонального
економiчного унiверситету.
До мiста над Серетом з’їха-
лися науковцi та практики
не лише з України та Росiї,
а й iз Польщi, Нiмеччини,
Бiлорусi, Азербайджану.
Багато з них виступили i на
пленарному засiданнi, i пiд
час засiдань «круглого сто-
лу», у дiловiй грi та у вiль-
них дискусiях.

Свiтло й тiнь
Як образно зазначив рек-

тор ТНЕУ професор Сергiй
Юрiй, фiнансова думка не
має нацiонального мундира,
адже процеси вiдтворення,
виробництва є загально-
людськими, а тому надбан-
ня, яке мають iншi держа-

ви, слiд «приймати i у нас,
щоб налагодити економiч-
ний потенцiал». Тож, влас-
не, консолiдацiя зусиль на-
уковцiв i практикiв, обгово-
рення проблем реформу-
вання податкових систем,
аналiз закордонного досвi-
ду, проведення спiльних те-
оретико-методологiчних
дослiджень i стали головни-
ми чинниками в роботi мiж-
народного симпозiуму.

Безперечно, гостротою,
проблемнiстю вiдзначалися
дискусiї навколо прийняття
Податкового кодексу Укра-
їни, набрання чинностi За-
кону України «Про єдиний
соцiальний внесок» та тео-
ретичних аспектiв справ-
ляння податкiв. За словами
начальника вiддiлу монiто-
рингу податкових i митних
реформ Департаменту по-
даткової та митної полiтики
Мiнфiну країни Михайла
Полякова, Податковий ко-
декс передовсiм спрямова-
ний на стимулювання дiло-
вої активностi пiдприєм-
ництва, забезпечення ста-
лого зростання економiки.
Зусилля зокрема зосеред-
жують на впровадженнi но-

вих прозорих схем веден-
ня бiзнесу, якi повиннi ба-
зуватися на iнвестицiйно-
iнновацiйнiй основi. Задля
цього у кодексi передбаче-
но зменшення податкового
навантаження, йдеться й
про п’ятирiчнi податковi
канiкули щодо сплати по-
датку на прибуток пiдпри-
ємств, iнше. Водночас
старший викладач Терно-
пiльського нацiонального
економiчного унiверситету
Володимир Валiгура по-
годжується, що зниження
податкових ставок — пе-
редумова до розширення
бази оподаткування за ра-
хунок декларування тiєї
частини, яка до цього часу
перебувала в «тiнi». Проте
такi дiї не завжди вiдбува-
ються й залежать вiд фiс-
кальних традицiй, звичаїв
i податкової культури
платникiв податкiв. На
жаль, наша держава не
може похвалитися висо-
ким рiвнем таких явищ.
Науковець доходить вис-
новку, що нововведення,
якi стосуються справлян-
ня основних фiскально
значущих податкiв, мо-

жуть створювати фiнансо-
вi ризики невиконання
держбюджету, а механiз-
мiв покриття прогнозова-
них втрат, по сутi, немає.
Тим часом професор Нацi-
онального унiверситету бi-
оресурсiв i природокорис-
тування України Андрiй
Скрипник бачить вирi-
шення питання детiнiзацiї
фонду оплати працi у та-
кий спосiб: якщо вважати
за цiльову функцiю для
пiдприємця прибуток пiс-
ля оподаткування, то мож-
на запропонувати збiль-
шення деяких податкових
ставок i зменшення iнших.
Певна рiч, податковий
тиск на бiзнесмена щодо
прибутку до оподаткуван-
ня при цьому має зменши-
тися.

Голова ДПА в Терно-
пiльськiй областi Михайло
Кацан вважає, що складо-
вою частиною податкової
реформи в Українi є ре-
формування та модернiза-
цiя державної податкової
служби України. Головнi
завдання цього вiн вбачає
у забезпеченнi умов доб-
ровiльного виконання по-

даткоплатниками вимог
податкового законодав-
ства, повного та своєчасно-
го надходження податкiв
до бюджетiв усiх рiвнiв,
прозоростi дiяльностi по-
даткiвцiв i створення нової
iнформацiйної iнфрас-
труктури державної по-
даткової служби.

Доконче 
потрiбний фах

Цiкаво, що серед ба-
гатьох важливих розмаї-
тих тем, якi обговорювали
на симпозiумi, йшлося й
про сутнiсть, мiсiю та зав-
дання податкового кон-
сультування — новий вид
на ринку послуг. В Європi,
як стверджує доцент Нацi-
онального унiверситету
державної податкової
служби України Олексан-
дра Смiрнова, податковi
консультанти вже давно
стали невiд’ємною части-
ною системи правосуддя у
сферi податкового права.
Попит на послуги таких не-
залежних фахiвцiв, якi
здатнi авторитетно надава-
ти професiйнi поради, особ-

ливо щодо спiрних i двоз-
начних трактувань тiєї чи
iншої норми податкового
законодавства, з’являється
i в Українi.

Олександра Миколаївна
називає професiю податко-
вого консультанта най-
бiльш перспективною серед
iнших фiнансових спецi-
альностей. Цей фахiвець
повинен комплексно воло-
дiти теорiєю та практикою
оподаткування й бухгал-
терського облiку, досконало
знати чинне законодавство,
а також судову практику.
Щоправда, нинi бракує за-
конодавчого регулювання
ринку податкового кон-
сультування, ще чiтко не
визначено мiсця та ролi по-
даткових консультантiв у
стосунках мiж платниками
податкiв i податковими ор-
ганами. I це не єдина пере-
пона, що заважає «адекват-
ному та належному» роз-
витковi податкового кон-
сультування в нашiй країнi.
Олександра Смiрнова та-
ких проблем налiчує цiлий
десяток. Їх так чи iнакше
потрiбно розв’язувати, бо
цього вимагає саме життя.
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ЕКOНOМIКA: ПOДAТКИ

«Не подобаються перевiрки — працюй чесно»

Понад пiвроку не вщухають
дебати навколо Податкового

кодексу. Спочатку — навколо
проектiв, далi — щодо вже схва-
леного парламентом документа.
Бурхливi громадськi обговорен-
ня, емоцiйнi висловлювання свiд-
чать, що «податкова конститу-
цiя», так би мовити, зачепила за
живе i не залишила байдужими
багатьох людей. Їхнi думки iнко-
ли дiаметрально протилежнi. Iс-
тина ж мiститься десь посереди-
нi. Про це ведемо мову з в. о. голо-
ви правлiння ВАТ «Черкасигаз»
Сергiєм БУЯНОМ.

Вам як керiвнику одного з
найбiльших в областi пiдпри-
ємств, де працює майже 2800 фа-
хiвцiв, напевне, непросто дався
перехiд на нову систему оподат-
кування. Як ви вважаєте, вона є
благом чи злом для пiдприємств?
— Деякi положення Податкового
кодексу, на мою думку, потребу-
ють доопрацювань, а деякi i змiн,
але ж не було ще жодного доку-
мента, який би задовольнив усiх.
Головне — кодекс прийнято i його
потрiбно виконувати.

Однак через ЗМI окремi полi-
тики закликають пiдприємцiв до
нового, так званого податкового
майдану.
— Майдан — не той спосiб, яким
можна навести лад у країнi. Тiль-
ки конструктивний дiалог, а го-
ловне — бажання почути одне од-
ного, допоможуть нам назавжди

позбутись негараздiв в економiч-
нiй царинi держави. За приклада-
ми ходити далеко не буду. Примi-
ром, наше пiдприємство — одне з
14 найбiльших платникiв податкiв
на Черкащинi. Лише за 2010 рiк
ми сплатили їх до бюджету понад
33,2 млн. «Черкасигаз» виконує
свої обов’язки перед державою, а
натомiсть ми прагнемо лише од-
ного — створення чiткого право-
вого поля для нашої дiяльностi. I
Податковий кодекс, незважаючи
на неоднозначне його сприйняття
громадськiстю, це закон, за яким
працює країна з 1 сiчня 2011 року.
Його прийняття цiлком природ-
ний крок для України як для єв-
ропейської держави. Звичайно,
перелаштовувати роботу за нови-
ми нормами на перших порах де-
що складно, але ситуацiя цiлком
нормальна, якщо врахувати мас-
штабнiсть цього документа. Го-
ловне, що платники податкiв i по-
даткiвцi отримали закон, в якому
чiтко розписанi їхнi взаємовiдно-
сини. Новi правила не стали для
нас потрясiнням, тому що ми ре-
тельно вивчали проекти кодексу,
брали активну участь в їхньому
обговореннi та вносили власнi
пропозицiї.

Що для вас є найбiльш прий-
нятним у цьому документi?
— З одного боку, в Податковому
кодексi розширено коло обов’яз-
кiв платникiв, з другого — пiдви-
щено вiдповiдальнiсть податкiв-
цiв (примiром, вони не мають пра-

ва не прийняти декларацiю, не
повиннi перевiряти її при прий-
няттi та повертати назад платни-
ковi у разi, якщо якiсь показники
їх не влаштовують). Пiсля отри-
мання податкової консультацiї
платник може оскаржити її в су-
дi, а також може не боятися
штрафiв за перiод дiї такої кон-
сультацiї. Не бачу нiяких проб-
лем у тому, що великих i середнiх
платникiв зобов’язують подавати
електронну звiтнiсть. Навпаки —
цю норму можна вважати зру-
шенням i позитивом, оскiльки
вiдтепер ПДВ вiдшкодовувати-
меться автоматично, а не за прин-
ципом «тому — дам, тому — дам,
а цьому — не дам». А звiтнiсть в
електронному виглядi наше пiд-
приємство подає вже тривалий
час, i це не є для нас проблемою.

Однак пiдприємцi скаржать-
ся на посилення фiскального
тиску.

— Емоцiї навколо цього питання
вирували ще на стадiї обговорен-
ня проектiв Податкового кодексу.
Однак менi особисто не зрозумiлi
намагання через деякi спiрнi пи-
тання заперечувати прогресив-
нiсть закону загалом. Вважаю, що
новi норми викликали неприйнят-
тя передусiм у тих, кому є що
приховувати. Оскiльки дiяльнiсть
нашого пiдприємства прозора, ми
сплачуємо всi податки, забезпе-
чуємо гiдною легальною заробiт-
ною платою своїх працiвникiв з
вiдповiдними вiдрахуваннями у
бюджет, то й перевiрки, до речi,
плановi, нас не хвилюють.

У свою чергу, мене глибоко обу-
рює прагнення платникiв подат-
кiв мiнiмiзувати власнi податковi
зобов’язання перед державою,
особливо з ПДВ. Це дає змогу їм
не лише «грабувати» державу, а й
завдяки штучно заниженим цiнам
створювати умови для недобросо-
вiсної конкуренцiї на ринку. Тому,

вважаю, жорсткi i чiткi бар’єри
для тих, хто прагне обходити за-
кон або шукає в ньому «дiрки»,
будуть лише на користь i сприя-
тимуть наповненню бюджету.
Наше пiдприємство, наприклад,
як великого платника податкiв
податкiвцi перевiряють щороку.
Але кожна перевiрка проходить
у термiни, чiтко визначенi зако-
ном i лише вiдповiдно до його
норм. I якщо на 2011 рiк керiв-
ництво ДПА в Черкаськiй облас-
тi запропонувало нашому пiд-
приємству накласти мораторiй
на перевiрки, то це не тому, що
ми якiсь особливi. Такий же мо-
раторiй наклали i щодо багатьох
iнших. Просто податкiвцi, перевi-
ряючи їх тривалий час, пересвiд-
чилися, що пiдприємства працю-
ють прозоро i не допускають по-
рушень у своїй роботi. Тому в ме-
не порада тим, кого обурюють дiї
податкiвцiв: «Не подобаються пе-
ревiрки — працюй чесно». А як-
що виникають спiрнi ситуацiї, то
для їх унормування є суд та iншi
iнстанцiї. Впевнений, що рiвнi
умови для пiдприємництва бу-
дуть лише на благо держави i
людей. У свою чергу, нашi закор-
доннi партнери, переконавшись,
що правила гри для всiх єдинi,
бiльш охоче iнвестуватимуть
кошти в економiку України.

Юрiй ВАСИЛЕНКО
для «Урядового кур’єра»
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Виконуючий обов’язки голови
правлiння ВAТ «Черкасигаз» 

Сергiй БУЯН

Ñåðãié ÁÓßÍ. Íàðîäèâñÿ 1966 ðîêó
â ì. Êèºâi. Çàêií÷èâ åêîíîìi÷íèé ôà-
êóëüòåò Êè¿âñüêîãî äåðæàâíîãî óíi-
âåðñèòåòó iìåíi Ò. Ã. Øåâ÷åíêà. Ïðà-
öþâàâ çàñòóïíèêîì äèðåêòîðà äåïàð-
òàìåíòó çîâíiøíüîåêîíîìi÷íî¿ äiÿëü-
íîñòi ÍÀÊ «Íàôòîãàç Óêðà¿íè», ãîëî-
âîþ ïðàâëiííÿ ÂÀÒ «Ëóãàíñüêãàç». Iç
2010 ðîêó — â. î. ãîëîâè ïðàâëiííÿ
ÂÀÒ «×åðêàñèãàç».

Íà ïðîçîðî ïðàöþþ÷i ïiäïðèºìñòâà ïîäàòêiâöi íàêëàäàþòü ìîðàòîðié
íà ïåðåâiðêè
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ÏÎÑÒÀÍÎÂÀ 
ÂÅÐÕÎÂÍÎ¯ ÐÀÄÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Про вiдзначення 170-рiччя з дня народження
видатного українського письменника,

публiциста, iсторика, громадського дiяча
Михайла Петровича Драгоманова

30 âåðåñíÿ 2011 ðîêó âèïîâíþºòüñÿ 170 ðîêiâ ç äíÿ íàðîäæåííÿ âèäàò−
íîãî óêðà¿íñüêîãî ïèñüìåííèêà, ïóáëiöèñòà, iñòîðèêà, ãðîìàäñüêîãî äiÿ÷à
Ìèõàéëà Ïåòðîâè÷à Äðàãîìàíîâà.

Âðàõîâóþ÷è âàãîìèé âíåñîê Ìèõàéëà Äðàãîìàíîâà ó ðîçâèòîê óêðà¿í−
ñüêî¿ òà ñâiòîâî¿ íàóêè i êóëüòóðè, Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Ó âåðåñíi 2011 ðîêó óðî÷èñòî âiäçíà÷èòè íà äåðæàâíîìó ðiâíi 170−
ði÷÷ÿ ç äíÿ íàðîäæåííÿ Ìèõàéëà Äðàãîìàíîâà.

2. Ðåêîìåíäóâàòè Êàáiíåòó Ìiíiñòðiâ Óêðà¿íè:
ó ìiñÿ÷íèé òåðìií ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ öiº¿ Ïîñòàíîâè óòâîðèòè îðãàíiçàöié−

íèé êîìiòåò ç ïiäãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ çàõîäiâ ùîäî âiäçíà÷åííÿ íà äåð−
æàâíîìó ðiâíi 170−ði÷÷ÿ ç äíÿ íàðîäæåííÿ Ìèõàéëà Äðàãîìàíîâà;

ó ìiñÿ÷íèé òåðìií ç äíÿ óòâîðåííÿ çàçíà÷åíîãî îðãàíiçàöiéíîãî êîìiòå−
òó ðîçðîáèòè òà çàòâåðäèòè ïëàí çàõîäiâ ùîäî âiäçíà÷åííÿ íà äåðæàâíîìó
ðiâíi 170−ði÷÷ÿ ç äíÿ íàðîäæåííÿ Ìèõàéëà Äðàãîìàíîâà, âèðiøèòè ïèòàí−
íÿ ùîäî éîãî ôiíàíñîâîãî òà ìàòåðiàëüíî−òåõíi÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ;

äî 1 âåðåñíÿ 2011 ðîêó âæèòè çàõîäiâ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ðåìîíòó Ãà−
äÿöüêî¿ ñïåöiàëiçîâàíî¿ øêîëè I−III ñòóïåíiâ ¹ 2 iìåíi Ìèõàéëà Äðàãîìà−
íîâà;

äî 30 âåðåñíÿ 2011 ðîêó îðãàíiçóâàòè óïîðÿäêóâàííÿ âóëèöü, ÿêèì
ïðèñâîºíî iì’ÿ Ìèõàéëà Äðàãîìàíîâà;

çàáåçïå÷èòè îðãàíiçàöiþ òåìàòè÷íèõ âèñòàâîê, ïðèñâÿ÷åíèõ æèòòþ òà äi−
ÿëüíîñòi Ìèõàéëà Äðàãîìàíîâà;

ñïðèÿòè âèäàííþ ïîâíîãî çiáðàííÿ ïðàöü Ìèõàéëà Äðàãîìàíîâà òà ñïî−
ãàäiâ ïðî íüîãî.

3. Ðåêîìåíäóâàòè Äåðæàâíîìó êîìiòåòó òåëåáà÷åííÿ i ðàäiîìîâëåííÿ
Óêðà¿íè:

îðãàíiçóâàòè ïîêàç òåìàòè÷íèõ òåëå− i ðàäiîïåðåäà÷, ïðèñâÿ÷åíèõ æèò−
òþ i äiÿëüíîñòi Ìèõàéëà Äðàãîìàíîâà;

çàáåçïå÷èòè âèñâiòëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ iíôîðìàöi¿ çàõîäiâ, ùî ïðî−
âîäèòèìóòüñÿ ó çâ’ÿçêó ç âiäçíà÷åííÿì 170−ði÷÷ÿ ç äíÿ íàðîäæåííÿ Ìè−
õàéëà Äðàãîìàíîâà.

4. Ðåêîìåíäóâàòè Ïîëòàâñüêié îáëàñíié äåðæàâíié àäìiíiñòðàöi¿ òà Ïîë−
òàâñüêié îáëàñíié ðàäi ïîäàòè äî îðãàíiçàöiéíîãî êîìiòåòó ç ïiäãîòîâêè òà
ïðîâåäåííÿ çàõîäiâ ùîäî âiäçíà÷åííÿ íà äåðæàâíîìó ðiâíi 170−ði÷÷ÿ ç äíÿ
íàðîäæåííÿ Ìèõàéëà Äðàãîìàíîâà ïðîïîçèöi¿ ùîäî âæèòòÿ âiäïîâiäíèõ
çàõîäiâ.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öiº¿ Ïîñòàíîâè ïîêëàñòè íà Êîìiòåò Âåðõîâ−
íî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïèòàíü êóëüòóðè i äóõîâíîñòi.

Ãîëîâà Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè Â. ËÈÒÂÈÍ
ì. Êè¿â
2 ëþòîãî 2011 ðîêó 
¹ 2970−VI

ÏÎÑÒÀÍÎÂÀ 
ÂÅÐÕÎÂÍÎ¯ ÐÀÄÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Про Рекомендацiї парламентських слухань
про становище молодi в Українi «Молодь 

за здоровий спосiб життя»
Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Ñõâàëèòè Ðåêîìåíäàöi¿ ïàðëàìåíòñüêèõ ñëóõàíü ïðî ñòàíîâèùå ìîëî−

äi â Óêðà¿íi «Ìîëîäü çà çäîðîâèé ñïîñiá æèòòÿ» (äîäàþòüñÿ).
2. Êàáiíåòó Ìiíiñòðiâ Óêðà¿íè äî 1 ëèñòîïàäà 2011 ðîêó ïðîiíôîðìóâàòè

Âåðõîâíó Ðàäó Óêðà¿íè ïðî ñòàí ðåàëiçàöi¿ Ðåêîìåíäàöié ïàðëàìåíòñüêèõ
ñëóõàíü ïðî ñòàíîâèùå ìîëîäi â Óêðà¿íi «Ìîëîäü çà çäîðîâèé ñïîñiá æèò−
òÿ».

3. Àïàðàòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó çàáåçïå÷è−
òè âèäàííÿ çáiðíèêà ìàòåðiàëiâ çà ðåçóëüòàòàìè öèõ ïàðëàìåíòñüêèõ ñëó−
õàíü.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öiº¿ Ïîñòàíîâè ïîêëàñòè íà Êîìiòåò Âåðõîâ−
íî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïèòàíü ñiì’¿, ìîëîäiæíî¿ ïîëiòèêè, ñïîðòó òà òóðèçìó.

Ãîëîâà Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè Â. ËÈÒÂÈÍ
ì. Êè¿â
3 ëþòîãî 2011 ðîêó 
¹ 2992−VI

ÑÕÂÀËÅÍÎ 
Ïîñòàíîâîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè 
âiä 3 ëþòîãî 2011 ðîêó ¹ 2992−VI

РЕКОМЕНДАЦIЇ 
парламентських слухань про становище молодi в Українi 

«Молодь за здоровий спосiб життя»
Ó÷àñíèêè ïàðëàìåíòñüêèõ ñëóõàíü ïðî ñòàíîâèùå ìîëîäi â Óêðà¿íi «Ìî−

ëîäü çà çäîðîâèé ñïîñiá æèòòÿ», ùî âiäáóëèñÿ 3 ëèñòîïàäà 2010 ðîêó, âiä−
çíà÷àþòü, ùî â Óêðà¿íi ôîðìóâàííÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ ìîëîäi ñòà−
ëî âàæëèâîþ ñîöiàëüíî−åêîíîìi÷íîþòà ãóìàíiòàðíîþ ñêëàäîâîþ äåðæàâ−
íî¿ ïîëiòèêè. Áiëüøiñòü ìîëîäèõ ãðîìàäÿí ñòóðáîâàíà óìîâàìè ïðàöi, íàâ−
÷àííÿ òà âiäïî÷èíêó, âëàñíèì ìàòåðiàëüíèì ñòàíîâèùåì, ñòàíîì íàâêî−
ëèøíüîãî ñåðåäîâèùà, äîñòóïíiñòþ òà ÿêiñòþ ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ.

Ïðîòå ñòàí ðîáîòè ùîäî ôîðìóâàííÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ ìîëîäi
çàëèøàºòüñÿ ñêëàäíèì, à iíîäi − íàâiòü çàãðîçëèâèì äëÿ íàöiîíàëüíî¿ áåç−
ïåêè Óêðà¿íè.

Çíà÷íîþ ìiðîþ íà ñòàí çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ âïëèâàº åêîëîãi÷íà ñèòóàöiÿ
â Óêðà¿íi. Ó÷àñíèêè ñëóõàíü êîíñòàòóþòü, ùî â êðà¿íi ìàéæå íå çàëèøèëî−
ñÿ ÿêiñíèõ ïîâåðõíåâèõ âîä, çàáðóäíåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà ñïðèÿº
íàêîïè÷åííþ âiäõîäiâ, çàáðóäíåííþ ãðóíòiâ.

Íåãàòèâíî âïëèíóëè íà çäîðîâ’ÿ ìîëîäi íàñëiäêè ñâiòîâî¿ åêîíîìi÷íî¿
êðèçè. Â êîíòåêñòi ñêëàäíèõ åêîëîãi÷íèõ òà ñîöiàëüíî−åêîíîìi÷íèõ óìîâ
ãîñòðèìè ñòàëè ïðîáëåìè áiäíîñòi, áåçïðèòóëüíîñòi, áåçðîáiòòÿ, çíèæóºòü−
ñÿ êîíòðîëü çà ÿêiñòþ ñiëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêöi¿, íå íà êðàùå çìiíþ−
ºòüñÿ òåõíîëîãiÿ ¿¿ ïåðåðîáêè, ïîñòàº ïðîáëåìà çàáåçïå÷åííÿ íàñåëåííÿ
çäîðîâèì õàð÷óâàííÿì.

Îñîáëèâó òðèâîãó âèêëèêàº íèçüêèé ðiâåíü çàëó÷åííÿ íàñåëåííÿ Óêðà¿−
íè äî çàíÿòü ôiçè÷íîþ êóëüòóðîþ i ñïîðòîì. Òàê, ëèøå êîæåí ï’ÿòèé õëî−
ïåöü ÷è äiâ÷èíà øêiëüíîãî âiêó òà êîæåí äåñÿòèé ñòóäåíò ÷è ñòóäåíòêà ìà−

þòü äîñòàòíié ðiâåíü ðóõîâî¿ àêòèâíîñòi îçäîðîâ÷î¿ ñïðÿìîâàíîñòi, ùî º
îäíèì iç íàéíèæ÷èõ ïîêàçíèêiâ ó ªâðîïi. 60 âiäñîòêiâ óêðà¿íñüêèõ øêîëÿ−
ðiâ íå ñïðîìîæíi âèêîíàòè âèìîãè çàãàëüíîºâðîïåéñüêèõ òåñòiâ ôiçè÷íî¿
ïiäãîòîâëåíîñòi «ªâðîôiò».

Â íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ñïîñòåðiãàºòüñÿ íåäîòðèìàííÿ ôiçiîëîãi÷íîãî
íîðìóâàííÿ ðîçóìîâîãî òà ôiçè÷íîãî íàâàíòàæåííÿ â ïðîöåñi çðîñòàííÿ i
ðîçâèòêó äèòÿ÷îãî îðãàíiçìó. Íàøi øêîëÿði ìàþòü íà 40 âiäñîòêiâ áiëüøå
çàãàëüíîîñâiòíüîãî íàâàíòàæåííÿ ïîðiâíÿíî ç ðîâåñíèêàìè ç iíøèõ êðà¿í.
Öå ñàìå ñòîñóºòüñÿ i ñòóäåíòñüêî¿ ìîëîäi â Óêðà¿íi. Ó äèòÿ÷îìó òà ìîëîäiæ−
íîìó ñåðåäîâèùi çðîñòàº ïîïóëÿðíiñòü ìàëîðóõîìîãî ñïîñîáó æèòòÿ (êîì−
ï’þòåðè, åëåêòðîííi iãðè, ïåðåãëÿä òåëåïåðåäà÷ òîùî). Âñå áiëüøå ïåðåâà−
æàþòü ïàñèâíi ôîðìè äîçâiëëÿ, ðèçèêîâàíà ïîâåäiíêà òà ðiçíi ôîðìè çà−
ëåæíîñòi: àëêîãîëü, íàðêîòèêè, òþòþíîïàëiííÿ, ëóäîìàíiÿ òîùî.

Ïîøèðþºòüñÿ ïðàêòèêà äîøëþáíèõ òà ïîçàøëþáíèõ ñòàòåâèõ ñòîñóíêiâ,
ùî ñòâîðþº äîäàòêîâi ðèçèêè ïîøèðåííÿ ñîöiàëüíî íåáåçïå÷íèõ iíôåê−
öiéíèõ õâîðîá.

Ñïîñòåðiãàºòüñÿ òåíäåíöiÿ äî çðîñòàííÿ çàõâîðþâàíîñòi íà ÂIË−iíôåê−
öiþ, ùî îõîïëþº âñå íîâi âåðñòâè íàñåëåííÿ, çîêðåìà äiòåé òà ìîëîäü
(îôiöiéíî çàðåºñòðîâàíî 161 119 âèïàäêiâ ÂIË−iíôåêöi¿ ñåðåä óêðà¿íñüêèõ
ãðîìàäÿí). Ïîêàçíèêè ùîäî òóáåðêóëüîçó â Óêðà¿íi âèùi çà âiäïîâiäíi ó
ðîçâèíóòèõ êðà¿íàõ ó 10−12 ðàçiâ.

Çà îñòàííi 10 ðîêiâ ÷àñòêà õâîðèõ íà íàðêîìàíiþ ñåðåä íåïîâíîëiòíiõ
çáiëüøèëàñü ó 6−8 ðàçiâ.

Â Óêðà¿íi ïàëÿòü 45,7 âiäñîòêà þíàêiâ i 35,5 âiäñîòêà äiâ÷àò, âæèâàþòü
àëêîãîëü 68 âiäñîòêiâ õëîïöiâ i 64 âiäñîòêè äiâ÷àò, 13,1 âiäñîòêà ìîëîäi
âæèâàº ìàðèõóàíó àáî ãàøèø.

Íåäîòðèìàííÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ ó ìîëîäiæíîìó ñåðåäîâèùi íå−
ãàòèâíî âïëèâàº íà ðåïðîäóêòèâíå çäîðîâ’ÿ. ßê íàñëiäîê, âèíèêàþòü ïðîá−
ëåìè äåìîãðàôi÷íîãî ðîçâèòêó òà êðèçîâèõ ïðîÿâiâ ó ôóíêöiîíóâàííi ií−
ñòèòóòó ñiì’¿.

Êîæíà øîñòà äèòèíà â Óêðà¿íi íàðîäæóºòüñÿ ç âiäõèëåííÿìè ó çäîðîâ’¿,
à çà ÷àñ íàâ÷àííÿ ó çàãàëüíîîñâiòíiõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ øêîëÿði âòðà÷à−
þòü ùîíàéìåíøå òðåòèíó ñâîãî çäîðîâ’ÿ: ïîãiðøóþòüñÿ çið, ñëóõ, îñàíêà;
çðîñòàº êiëüêiñòü âèïàäêiâ íåâðîòè÷íèõ ðîçëàäiâ, çàõâîðþâàííÿ íèðîê, îð−
ãàíiâ òðàâëåííÿ, íåðâîâî¿ òà åíäîêðèííî¿ ñèñòåìè.

Âiäõèëåííÿ ó ñòàíi çäîðîâ’ÿ âèçíà÷àþòüñÿ ìåäèêàìè ìàéæå ó 90 âiäñîò−
êiâ ñòóäåíòiâ, ñåðåä ÿêèõ áiëüøå ïîëîâèíè ìàþòü íåçàäîâiëüíèé ôiçè÷íèé
ñòàí.

Ó çâ’ÿçêó iç çàãðîçîþ çäîðîâ’þ óêðà¿íñüêî¿ íàöi¿ íåîáõiäíi âíåñåííÿ çìií
ùîäî ôîðìóâàííÿ òà ðåàëiçàöi¿ äåðæàâíî¿ ñîöiàëüíî¿, ìîëîäiæíî¿ ïîëiòè−
êè, ðîçðîáêà i ïðèéíÿòòÿ âiäïîâiäíèõ ðiøåíü.

Âðàõîâóþ÷è âèùåçàçíà÷åíå, ó÷àñíèêè ïàðëàìåíòñüêèõ ñëóõàíü ðåêî−
ìåíäóþòü:

Ðàäi íàöiîíàëüíî¿ áåçïåêè i îáîðîíè Óêðà¿íè:
ðîçãëÿíóòè íà çàñiäàííi ïèòàííÿ ïðî ñòàí ôîðìóâàííÿ çäîðîâîãî ñïîñî−

áó æèòòÿ ìîëîäi â Óêðà¿íi.
2. Êàáiíåòó Ìiíiñòðiâ Óêðà¿íè:
1) ó ñôåði âäîñêîíàëåííÿ íîðìàòèâíî−ïðàâîâî¿ áàçè:
ðîçðîáèòè òà çàòâåðäèòè äåðæàâíó öiëüîâó ñîöiàëüíó ïðîãðàìó îçäî−

ðîâëåííÿ òà âiäïî÷èíêó äiòåé íà 2011−2015 ðîêè;
ðîçðîáèòè òà âíåñòè íà ðîçãëÿä Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ïðîåêò Çàêîíó

Óêðà¿íè ïðî Çàãàëüíîäåðæàâíó öiëüîâó ñîöiàëüíó ïðîãðàìó ïàòðiîòè÷íîãî
âèõîâàííÿ íàñåëåííÿ;

ïðè ïiäãîòîâöi ïðîåêòó çàêîíó ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè íà âiäïî−
âiäíèé ðiê ïåðåäáà÷àòè îêðåìèì ðÿäêîì âèäàòêè äëÿ ïiëüãîâîãî äîâãîñ−
òðîêîâîãî äåðæàâíîãî êðåäèòóâàííÿ ìîëîäèõ ñiìåé òà îäèíîêèõ ìîëîäèõ
ãðîìàäÿí íà áóäiâíèöòâî (ðåêîíñòðóêöiþ), ïðèäáàííÿ æèòëà òà íà ðåàëiçà−
öiþ ïðîãðàìè ÷àñòêîâî¿ êîìïåíñàöi¿ âiäñîòêîâî¿ ñòàâêè êðåäèòiâ êîìåðöié−
íèõ áàíêiâ ìîëîäèì ñiì’ÿì òà îäèíîêèì ìîëîäèì ãðîìàäÿíàì íà áóäiâ−
íèöòâî (ðåêîíñòðóêöiþ) òà ïðèäáàííÿ æèòëà; íà ôiíàíñóâàííÿ Äåðæàâíî¿
ïðîãðàìè çàáåçïå÷åííÿ ìîëîäi æèòëîì íà 2002−2012 ðîêè, çàòâåðäæåíî¿
ïîñòàíîâîþ Êàáiíåòó Ìiíiñòðiâ Óêðà¿íè âiä 29 ëèïíÿ 2002 ðîêó ¹ 1089 ;

2) ç ìåòîþ ïîñèëåííÿ çàõîäiâ ùîäî ôîðìóâàííÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó
æèòòÿ:

ñòâîðèòè Äåðæàâíèé ðåºñòð çàêëàäiâ òà óñòàíîâ, ùî íàäàþòü ñîöiàëüíi
ïîñëóãè ñiì’ÿì, äiòÿì òà ìîëîäi;

ïåðåäáà÷èòè â ïðîåêòàõ çàêîíiâ ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè íà 2012
ðiê òà íàñòóïíi ðîêè ñóáâåíöi¿ äëÿ ñòâîðåííÿ òà îáëàøòóâàííÿ öåíòðiâ ðå−
ñîöiàëiçàöi¿ íàðêîçàëåæíî¿ ìîëîäi â êîæíîìó ðåãiîíi;

çáiëüøèòè çà äåðæàâíèì çàìîâëåííÿì ÷àñòêó òåëåïðîãðàì ñîöiàëüíî¿
ñïðÿìîâàíîñòi, çîêðåìà ùîäî ôîðìóâàííÿ òà âïðîâàäæåííÿ çäîðîâîãî
ñïîñîáó æèòòÿ;

âèâ÷èòè ïèòàííÿ ùîäî ðåîðãàíiçàöi¿ Óêðà¿íñüêîãî öåíòðó ñïîðòèâíî¿ ìå−
äèöèíè Ìiíiñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè ó Âñåóêðà¿íñüêèé íàóêîâî−
ïðàêòè÷íèé öåíòð ñïîðòèâíî¿ ìåäèöèíè øëÿõîì ïðèºäíàííÿ äî íüîãî Êè−
¿âñüêîãî öåíòðó ñïîðòèâíî¿ ìåäèöèíè ç ìåòîþ çàïðîâàäæåííÿ íîâiòíiõ òåõ−
íîëîãié, óäîñêîíàëåííÿ ìåäèêî−áiîëîãi÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ íàöiîíàëüíèõ
çáiðíèõ êîìàíä Óêðà¿íè, îïòèìiçàöi¿ ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ îñiá, ÿêi çàé−
ìàþòüñÿ ôiçè÷íîþ êóëüòóðîþ, òà åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ iñíóþ÷î¿ ìà−
òåðiàëüíî−òåõíi÷íî¿ áàçè;

3) äîðó÷èòè Ìiíiñòåðñòâó îñâiòè i íàóêè, ìîëîäi òà ñïîðòó Óêðà¿íè:
ïiäãîòóâàòè ïðîïîçèöi¿ ùîäî âäîñêîíàëåííÿ ìåõàíiçìó ïðàöåâëàøòó−

âàííÿ âèïóñêíèêiâ ïðîôåñiéíî−òåõíi÷íèõ òà âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäiâ;
ñïðèÿòè ïðîâåäåííþ ó 2011 ðîöi äîñëiäæåííÿ çà ìåòîäèêîþ ºâðîïåé−

ñüêîãî îïèòóâàííÿ ùîäî ïîøèðåííÿ âæèâàííÿ íàðêîòèêiâ òà òþòþíîïàëií−
íÿ ñåðåä ìîëîäi;

âæèòè çàõîäiâ ùîäî ïiäâèùåííÿ ðîëi ñiì’¿ ó ôîðìóâàííi çäîðîâîãî ñïî−
ñîáó æèòòÿ äiòåé òà ìîëîäi, çàáåçïå÷èòè ñîöiàëüíå iíñïåêòóâàííÿ òà ñîöi−
àëüíèé ñóïðîâiä êðèçîâèõ ñiìåé;

çàáåçïå÷óâàòè ïiäòðèìêó ïðîãðàì âñåóêðà¿íñüêèõ ìîëîäiæíèõ òà äèòÿ−
÷èõ ãðîìàäñüêèõ îðãàíiçàöié, ñïðÿìîâàíèõ íà óòâåðäæåííÿ òà ïðîïàãàíäó
çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ;

ðîçðîáèòè òà âíåñòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó Êàáiíåòó Ìiíiñòðiâ Óêðà¿−
íè ïðîïîçèöi¿ ùîäî îðãàíiçàöi¿ îçäîðîâëåííÿ ñòóäåíòiâ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàäiâ;

âæèòè çàõîäiâ ùîäî ïîëiïøåííÿ ðîáîòè ç ïàòðiîòè÷íîãî, ïðàâîâîãî, ìî−
ðàëüíîãî, åêîëîãi÷íîãî âèõîâàííÿ äiòåé òà ìîëîäi, ôîðìóâàííÿ ó íèõ ìî−
ðàëüíèõ öiííîñòåé, ñîöiàëüíî¿ àêòèâíîñòi, óòâåðäæåííÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó
æèòòÿ;

ïåðåãëÿíóòè ïðîãðàìè ôiçè÷íîãî âèõîâàííÿ ó çàãàëüíîîñâiòíiõ íàâ÷àëü−
íèõ çàêëàäàõ ç ìåòîþ ðîçøèðåííÿ ñèñòåìè ïîçàøêiëüíîãî ôiçè÷íîãî âè−
õîâàííÿ, øèðîêîãî âèêîðèñòàííÿ ðiçíèõ ôîðì, ìåòîäiâ òà çàñîáiâ ôiçè÷íî¿
êóëüòóðè äëÿ ôîðìóâàííÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ;

4) äîðó÷èòè Ìiíiñòåðñòâó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè:
çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ ìîíiòîðèíãó òà îöiíêè åôåêòèâíîñòi âèêîíàííÿ

÷èííèõ çàêîíîäàâ÷èõ òà íîðìàòèâíèõ àêòiâ ó ñôåði îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà
ôîðìóâàííÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ äiòåé òà ìîëîäi;

âæèòè çàõîäiâ ùîäî ðîçøèðåííÿ ìåðåæi «Êëiíiê, äðóæíiõ äî ìîëîäi»;
çàáåçïå÷èòè íåîáõiäíå ôiíàíñóâàííÿ çàõîäiâ, ñïðÿìîâàíèõ íà ïðîòèäiþ

ïîøèðåííþ ñîöiàëüíî íåáåçïå÷íèõ õâîðîá;
âæèòè çàõîäiâ ùîäî åôåêòèâíîãî ôóíêöiîíóâàííÿ ïðè ìåäè÷íèõ çàêëà−

äàõ öåíòðiâ çäîðîâ’ÿ òà öåíòðiâ ïëàíóâàííÿ ñiì’¿;

5) äîðó÷èòè Ìiíiñòåðñòâó ñîöiàëüíî¿ ïîëiòèêè Óêðà¿íè ùîðîêó âíîñèòè
âiäïîâiäíi ïðîïîçèöi¿ ùîäî ôîðìóâàííÿ ïîêàçíèêiâ äåðæàâíîãî áþäæåòó
ñòîñîâíî çàáåçïå÷åííÿ ðåàëiçàöi¿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàáåçïå÷åííÿ ìîëî−
äi, ÿêà îòðèìàëà âèùó àáî ïðîôåñiéíî−òåõíi÷íó îñâiòó, ïåðøèì ðîáî÷èì
ìiñöåì ç íàäàííÿì äîòàöi¿ ðîáîòîäàâöþ»;

6) äîðó÷èòè Äåðæàâíîìó êîìiòåòó òåëåáà÷åííÿ i ðàäiîìîâëåííÿ Óêðà¿íè:
ñïðèÿòè ïîøèðåííþ iíôîðìàöi¿ ùîäî ïåðåâàã çäîðîâîãî ñïîñîáó æèò−

òÿ, ôîðìóâàííÿ âiäïîâiäàëüíîñòi çà âëàñíå çäîðîâ’ÿ òà óòâåðäæåííÿ íàöi−
îíàëüíî¿ iäå¿ ñòîñîâíî ñîöiàëüíî àêòèâíî¿, ôiçè÷íî çäîðîâî¿ òà äóõîâíî
áàãàòî¿ îñîáèñòîñòi;

ñòâîðèòè íàöiîíàëüíèé ñïîðòèâíèé òåëåêàíàë;
âæèòè çàõîäiâ ùîäî íåäîïóùåííÿ ïîøèðåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ iíôîð−

ìàöi¿ ïðîäóêöi¿, ùî ìiñòèòü åëåìåíòè æîðñòîêîñòi, íàñèëüñòâà, ïîðíîãðà−
ôi¿, ïðîïàãóº íàðêîìàíiþ, àëêîãîëiçì, òþòþíîïàëiííÿ, ñïðèÿº àíòèñîöi−
àëüíié ïîâåäiíöi ìîëîäi;

7) äîðó÷èòè Äåðæàâíié ñëóæái òåõíi÷íîãî ðåãóëþâàííÿ Óêðà¿íè:
ïîñèëèòè êîíòðîëü çà ÿêiñòþ ïðîäóêòiâ äèòÿ÷îãî õàð÷óâàííÿ, ùî âèðîá−

ëÿþòüñÿ òà ðåàëiçóþòüñÿ ïiäïðèºìñòâàìè òîðãiâëi i ãðîìàäñüêîãî õàð÷ó−
âàííÿ íåçàëåæíî âiä ôîðìè âëàñíîñòi òà ôiçè÷íèìè îñîáàìè — ñóá’ºêòà−
ìè ïiäïðèºìíèöüêî¿ äiÿëüíîñòi;

çàáåçïå÷èòè ó 2011 ðîöi êîíòðîëü ùîäî äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíîäàâ−
ñòâà â ÷àñòèíi ðîçìiùåííÿ çîâíiøíüî¿ ðåêëàìè àëêîãîëüíèõ íàïî¿â òà òþ−
òþíîâèõ âèðîáiâ;

8) äîðó÷èòè Ìiíiñòåðñòâó âíóòðiøíiõ ñïðàâ Óêðà¿íè ïîñèëèòè êîíòðîëü
çà äîòðèìàííÿì ãðîìàäÿíàìè âèìîã çàêîíîäàâñòâà ùîäî ïðàâèë òþòþíî−
ïàëiííÿ òà âæèâàííÿ ïèâà i ñëàáîàëêîãîëüíèõ íàïî¿â ó ãðîìàäñüêèõ ìiñöÿõ.

3. Âåðõîâíié Ðàäi Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáëiêè Êðèì, Ðàäi ìiíiñòðiâ Àâòîíîì−
íî¿ Ðåñïóáëiêè Êðèì, îáëàñíèì, Êè¿âñüêié òà Ñåâàñòîïîëüñüêié ìiñüêèì ðà−
äàì, îáëàñíèì, Êè¿âñüêié òà Ñåâàñòîïîëüñüêié ìiñüêèì äåðæàâíèì àäìiíiñ−
òðàöiÿì, ìiñüêèì, ðàéîííèì, ñiëüñüêèì òà ñåëèùíèì ðàäàì:

ïðè ôîðìóâàííi ìiñöåâèõ áþäæåòiâ ïåðåäáà÷àòè îêðåìèì ðÿäêîì âè−
äàòêè íà:

çáiëüøåííÿ îáñÿãiâ ôiíàíñóâàííÿ ñîöiàëüíèõ ïðîãðàì i çàõîäiâ ñòîñîâíî
ìîëîäi, äiòåé, ñiìåé òà æiíîê;

ïîïåðåäæåííÿ íåãàòèâíèõ ÿâèù ñåðåä äiòåé òà ìîëîäi, ¿õ ñîöiàëüíèé i
ïðàâîâèé çàõèñò;

ðîçâèòîê ôiçè÷íî¿ êóëüòóðè i ñïîðòó, â òîìó ÷èñëi â ñiëüñüêié ìiñöåâîñ−
òi òà íà ïiäïðèºìñòâàõ, â óñòàíîâàõ i îðãàíiçàöiÿõ àãðîïðîìèñëîâîãî êîì−
ïëåêñó;

àêòèâiçóâàòè ðîáîòó ùîäî ñòâîðåííÿ òà ðîçøèðåííÿ ìåðåæi öåíòðiâ ôi−
çè÷íîãî çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ «Ñïîðò äëÿ âñiõ» òà âæèòè íåâiäêëàäíèõ çàõî−
äiâ äëÿ çìiöíåííÿ ¿õ ìàòåðiàëüíî−òåõíi÷íî¿ áàçè, óêîìïëåêòóâàííÿ êàäðà−
ìè, ââåäåííÿ ïîñàä iíñòðóêòîðiâ ç ôiçêóëüòóðè, â òîìó ÷èñëi ó ñiëüñüêié
ìiñöåâîñòi;

àêòèâiçóâàòè ðîáîòó ùîäî ñòâîðåííÿ òà ðîçøèðåííÿ ìåðåæi öåíòðiâ ðå−
ñîöiàëiçàöi¿ íàðêîçàëåæíî¿ ìîëîäi ó ðåãiîíàõ, çàáåçïå÷èòè ¿õ óñòàòêóâàííÿì
òà îáëàäíàííÿì, íåîáõiäíèì äëÿ çäiéñíåííÿ ñîöiàëüíî−ðåàáiëiòàöiéíî¿ ðî−
áîòè ç íàðêîçàëåæíèìè ïiäëiòêàìè òà ìîëîääþ;

çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíîäàâñòâà ó ïèòàííi âèðiøåííÿ
ïðîáëåìè ïðàöåâëàøòóâàííÿ ìîëîäi, íàäàííÿ ¿é ïåðøîãî ðîáî÷îãî ìiñöÿ;

çàáåçïå÷èòè åôåêòèâíå ôóíêöiîíóâàííÿ ñëóæá ñîöiàëüíî−ïðîôiëàêòè÷−
íî¿ ðîáîòè;

ïðîâåñòè iíâåíòàðèçàöiþ êëóáiâ çà ìiñöåì ïðîæèâàííÿ òà ðîçðîáèòè çà−
õîäè ùîäî ïiäâèùåííÿ åôåêòèâíîñòi ¿õ äiÿëüíîñòi;

çàëó÷àòè äî ñïiâïðàöi ùîäî ïðîôiëàêòèêè íàðêîìàíi¿ òà ÂIË/ÑÍIÄó ìî−
ëîäiæíi ãðîìàäñüêi îðãàíiçàöi¿, ïðåäñòàâíèêiâ âiäïîâiäíèõ ãðóï, ÿêi ïðîõî−
äèëè íàâ÷àííÿ äëÿ çäiéñíåííÿ ðîáîòè çà ìåòîäîì «ðiâíèé − ðiâíîìó», «ñî−
öiàëüíà ðîáîòà íà âóëèöi» òà «çìåíøåííÿ øêîäè»; çàáåçïå÷èòè ðîáîòó
øêië âîëîíòåðiâ;

ïðîäîâæèòè ïðàêòèêó ïðîâåäåííÿ ñëóæáàìè ó ñïðàâàõ äiòåé ñïiëüíî ç
êðèìiíàëüíîþ ìiëiöiºþ ó ñïðàâàõ äiòåé ïðîôiëàêòè÷íèõ çàõîäiâ ùîäî âè−
ÿâëåííÿ ïîðóøåíü ïðàâèë òîðãiâëi àëêîãîëüíèìè òà òþòþíîâèìè âèðîáà−
ìè;

àêòèâiçóâàòè ðîáîòó ùîäî çäiéñíåííÿ ïðîôiëàêòèêè ïðàâîïîðóøåíü òà
ïðîïàãàíäè çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ ñåðåä äiòåé, ÿêi ïåðåáóâàþòü ó ïðè−
òóëêàõ äëÿ äiòåé ñëóæá ó ñïðàâàõ äiòåé òà öåíòðàõ ñîöiàëüíî−ïñèõîëîãi÷íî¿
ðåàáiëiòàöi¿ äiòåé, çàêëàäàõ ñîöiàëüíîãî çàõèñòó äiòåé, ñòâîðåíèõ íåäåð−
æàâíèìè îðãàíiçàöiÿìè òà ôîíäàìè;

ïðîâåñòè iíâåíòàðèçàöiþ ñïîðòèâíèõ îá’ºêòiâ íà òåðèòîði¿ øêië, âèùèõ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàäiâ, îêðåìèõ ìiêðîðàéîíiâ êîæíî¿ àäìiíiñòðàòèâíî−òåðè−
òîðiàëüíî¿ îäèíèöi, âæèòè çàõîäiâ ùîäî ¿õ âiäíîâëåííÿ òà çàáåçïå÷èòè
åôåêòèâíå ôóíêöiîíóâàííÿ.

4. Ãåíåðàëüíié ïðîêóðàòóði Óêðà¿íè:
ïîñèëèòè âèìîãè äî îðãàíiâ ïðîêóðàòóðè ùîäî çäiéñíåííÿ íàãëÿäó çà

äîòðèìàííÿì çàêîíîäàâñòâà ñòîñîâíî çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ìîëîäi;
ïðîâîäèòè àíàëiç äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ùîäî ñîöiàëüíîãî çàõèñòó

äiòåé òà ìîëîäi. Ùîði÷íî ãîòóâàòè âiäïîâiäíi iíôîðìàöiéíi ìàòåðiàëè ç
öüîãî ïèòàííÿ Ïðåçèäåíòó Óêðà¿íè, Âåðõîâíié Ðàäi Óêðà¿íè, Êàáiíåòó Ìiíiñ−
òðiâ Óêðà¿íè;

çàáåçïå÷èòè ïåðåâiðêè äîòðèìàííÿ òåëåðàäiîîðãàíiçàöiÿìè âèìîã Çàêî−
íó Óêðà¿íè «Ïðî òåëåáà÷åííÿ i ðàäiîìîâëåííÿ» ùîäî çàõèñòó ïðàâ äiòåé òà
ìîëîäi;

çäiéñíèòè ïåðåâiðêó äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà â ÷àñòèíi âiäïîâiäàëü−
íîñòi ñóá’ºêòiâ ïiäïðèºìíèöüêî¿ äiÿëüíîñòi, ùî çäiéñíþþòü ðîçäðiáíèé
ïðîäàæ àëêîãîëüíèõ íàïî¿â, ïèâà òà òþòþíîâèõ âèðîáiâ, ùîäî ðåàëiçàöi¿
äiòÿì àëêîãîëüíèõ íàïî¿â, ïèâà òà òþòþíîâèõ âèðîáiâ.

ÊÀÁIÍÅÒ ÌIÍIÑÒÐIÂ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂÀ

âiä 7 ëþòîãî 2011 ð. ¹ 96
Êè¿â

Про внесення змiн до деяких постанов
Кабiнету Мiнiстрiв України з питань
використання коштiв, передбачених 

у державному бюджетi для пiдтримки
розвитку пiдприємств агропромислового

комплексу
Êàáiíåò Ìiíiñòðiâ Óêðà¿íè ПОСТАНОВЛЯЄ:
Âíåñòè äî ïîñòàíîâ Êàáiíåòó Ìiíiñòðiâ Óêðà¿íè ç ïèòàíü âèêîðèñòàííÿ

êîøòiâ, ïåðåäáà÷åíèõ ó äåðæàâíîìó áþäæåòi äëÿ ïiäòðèìêè ðîçâèòêó ïiä−
ïðèºìñòâ àãðîïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó, çìiíè, ùî äîäàþòüñÿ.

Ïðåì’ºð−ìiíiñòð Óêðà¿íè Ì. ÀÇÀÐÎÂ

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ 
ïîñòàíîâîþ Êàáiíåòó Ìiíiñòðiâ Óêðà¿íè 

âiä 7 ëþòîãî 2011 ð. ¹ 96
ЗМIНИ, 

що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України з питань 
використання коштiв, передбачених у державному бюджетi 

для пiдтримки розвитку пiдприємств агропромислового комплексу
1. Ó òåêñòi Ïîðÿäêó ôîðìóâàííÿ, çáåðiãàííÿ òà âèêîðèñòàííÿ äåðæàâíî−

ãî ðåçåðâíîãî íàñiííºâîãî ôîíäó, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàáiíåòó Ìi−
íiñòðiâ Óêðà¿íè âiä 27 ÷åðâíÿ 2003 ð. ¹ 977 «Äåÿêi ïèòàííÿ äåðæàâíîãî ðå−
çåðâíîãî íàñiííºâîãî ôîíäó» (Îôiöiéíèé âiñíèê Óêðà¿íè, 2003 ð., ¹ 27, ñò.
1319, ¹ 32, ñò. 1699; 2005 ð., ¹ 13, ñò. 667), ñëîâî «Ìiíàãðîïîëiòèêè» çà−
ìiíèòè ñëîâàìè «Ìiíiñòåðñòâî àãðàðíî¿ ïîëiòèêè òà ïðîäîâîëüñòâà» ó âiä−

9www.ukurier.gov.ua

ДOКУМЕНТИ           КOМЕНТAРI           КOНСУЛЬТAЦIЇ           РЕКЛAМA

№ 9, 2 березня 2011 року, середа, «УК» № 39



ïîâiäíîìó âiäìiíêó, à ñëîâà «Äåðæêîìëiñãîñï» i «Äåðææèòëîêîìóíãîñï» ó
âñiõ âiäìiíêàõ —âiäïîâiäíî ñëîâàìè «Äåðæàâíå àãåíòñòâî ëiñîâèõ ðåñóð−
ñiâ» i «Ìiíiñòåðñòâî ðåãiîíàëüíîãî ðîçâèòêó, áóäiâíèöòâà òà æèòëîâî−êî−
ìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà» ó âiäïîâiäíîìó âiäìiíêó.

2. Ó Ïîðÿäêó ñïðàâëÿííÿ çáîðó òà âèêîðèñòàííÿ êîøòiâ íà ðîçâèòîê âè−
íîãðàäàðñòâà, ñàäiâíèöòâà i õìåëÿðñòâà, çàòâåðäæåíîìó ïîñòàíîâîþ Êàái−
íåòó Ìiíiñòðiâ Óêðà¿íè âiä 15 ëèïíÿ 2005 ð. ¹ 587 (Îôiöiéíèé âiñíèê Óêðà−
¿íè, 2005 ð., ¹ 29, ñò. 1710; 2007 ð., ¹ 26, ñò. 1055, ¹ 81, ñò. 3014; 2008
ð., ¹ 66, ñò. 2218; 2009 ð., ¹ 60, ñò. 2129):

1) â àáçàöi äðóãîìó ïóíêòó 3 ñëîâà «Çàêëàäåííÿ i íàãëÿä çà ìîëîäèìè
ñàäàìè, âèíîãðàäíèêàìè òà ÿãiäíèêàìè» çàìiíèòè ñëîâàìè «Çàêëàäåííÿ
ìîëîäèõ ñàäiâ, âèíîãðàäíèêiâ òà ÿãiäíèêiâ i íàãëÿä çà íèìè»;

2) ó äðóãîìó ðå÷åííi àáçàöó ïåðøîãî ïóíêòó 5 ñëîâà «äåðæàâíî¿ êîí−
òðîëüíî−ðåâiçiéíî¿ ñëóæáè» çàìiíèòè ñëîâàìè «Äåðæàâíî¿ ôiíàíñîâî¿ ií−
ñïåêöi¿»;

3) ó ïóíêòi 10 ñëîâî «ôiíàíñîâî¿» âèêëþ÷èòè;
4) ó òåêñòi Ïîðÿäêó ñëîâî «Ìiíàãðîïîëiòèêè» çàìiíèòè ñëîâàìè «Ìiíiñ−

òåðñòâî àãðàðíî¿ ïîëiòèêè òà ïðîäîâîëüñòâà» ó âiäïîâiäíîìó âiäìiíêó.
3. Ó Ïîðÿäêó âèêîðèñòàííÿ êîøòiâ, ïåðåäáà÷åíèõ ó äåðæàâíîìó áþäæå−

òi äëÿ ïðîâàäæåííÿ ìiæíàðîäíî¿ äiÿëüíîñòi ó ãàëóçi ðèáíîãî ãîñïîäàðñòâà,
çàòâåðäæåíîìó ïîñòàíîâîþ Êàáiíåòó Ìiíiñòðiâ Óêðà¿íè âiä 1 áåðåçíÿ 2007
ð. ¹ 305 (Îôiöiéíèé âiñíèê Óêðà¿íè, 2007 ð., ¹ 16, ñò. 591; 2008 ð., ¹ 28,
ñò. 889):

1) ïóíêò 2 äîïîâíèòè àáçàöîì òàêîãî çìiñòó:
«Âiäïîâiäàëüíèì âèêîíàâöåì ïðîãðàìè º Äåðæàâíå àãåíòñòâî ðèáíîãî

ãîñïîäàðñòâà.»;
2) â àáçàöi äðóãîìó ïóíêòó 3 ñëîâà «ïðèäáàííÿ iíäèâiäóàëüíèõ ëiöåíçié

íà» âèêëþ÷èòè, à ñëîâî «ñïëàòè» çàìiíèòè ñëîâîì «ñïëàòó»;
3) ó ïóíêòi 6 ñëîâî «ôiíàíñîâî¿» âèêëþ÷èòè;
4) ó òåêñòi Ïîðÿäêó ñëîâî «Ìiíàãðîïîëiòèêè» çàìiíèòè ñëîâàìè «Ìiíiñ−

òåðñòâî àãðàðíî¿ ïîëiòèêè òà ïðîäîâîëüñòâà» ó âiäïîâiäíîìó âiäìiíêó, à
ñëîâî «Äåðæêîìðèáãîñï» ó âñiõ âiäìiíêàõ — ñëîâàìè «Äåðæàâíå àãåí−
òñòâî ðèáíîãî ãîñïîäàðñòâà» ó âiäïîâiäíîìó âiäìiíêó.

4. Ó Ïîðÿäêó âèêîðèñòàííÿ êîøòiâ, ïåðåäáà÷åíèõ ó äåðæàâíîìó áþäæå−
òi äëÿ çäiéñíåííÿ çàõîäiâ ç âiäòâîðåííÿ âîäíèõ æèâèõ ðåñóðñiâ ó âíóòðiø−
íiõ âîäîéìàõ òà Àçîâî−×îðíîìîðñüêîìó áàñåéíi, çàòâåðäæåíîìó ïîñòàíî−
âîþ Êàáiíåòó Ìiíiñòðiâ Óêðà¿íè âiä 1 áåðåçíÿ 2007 ð. ¹ 337 (Îôiöiéíèé âiñ−
íèê Óêðà¿íè, 2007 ð., ¹ 16, ñò. 619; 2008 ð., ¹ 31, ñò. 969):

1) ïóíêò 1 äîïîâíèòè àáçàöîì òàêîãî çìiñòó:
«Âiäïîâiäàëüíèì âèêîíàâöåì ïðîãðàìè º Äåðæàâíå àãåíòñòâî ðèáíîãî

ãîñïîäàðñòâà.»;
2) ó ïåðøîìó ðå÷åííi ïóíêòó 3 ñëîâà i öèôðè «, ïåðåäáà÷åíèõ Çàãàëü−

íîäåðæàâíîþ ïðîãðàìîþ ðîçâèòêó ðèáíîãî ãîñïîäàðñòâà Óêðà¿íè íà ïåði−
îä äî 2010 ðîêó» âèêëþ÷èòè;

3) ó ïóíêòi 4:
â àáçàöi ïåðøîìó ñëîâà «ÃîëîâÊÐÓ» òà «Iíñòèòóòó ðèáíîãî ãîñïîäàðñòâà

Óêðà¿íñüêî¿ àêàäåìi¿ àãðàðíèõ íàóê» çàìiíèòè âiäïîâiäíî ñëîâàìè «Äåð−
æàâíî¿ ôiíàíñîâî¿ iíñïåêöi¿» òà «Iíñòèòóòó ðèáíîãî ãîñïîäàðñòâà Íàöiî−
íàëüíî¿ àêàäåìi¿ àãðàðíèõ íàóê»;

â àáçàöi äðóãîìó ñëîâà «Ñêëàä êîìiñi¿, ïîëîæåííÿ» çàìiíèòè ñëîâîì
«Ïîëîæåííÿ», à ñëîâî «Äåðæêîìðèáãîñï» — ñëîâàìè «Ìiíiñòåðñòâî àã−
ðàðíî¿ ïîëiòèêè òà ïðîäîâîëüñòâà»;

4) â àáçàöi ïåðøîìó ïóíêòó 8 ñëîâà «Äåðæàâíîãî êàçíà÷åéñòâà» çàìiíè−
òè ñëîâàìè «Äåðæàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè»;

5) ó òåêñòi Ïîðÿäêó ñëîâî «Ìiíàãðîïîëiòèêè» çàìiíèòè ñëîâàìè «Ìiíiñ−
òåðñòâî àãðàðíî¿ ïîëiòèêè òà ïðîäîâîëüñòâà» ó âiäïîâiäíîìó âiäìiíêó, à
ñëîâî «Äåðæêîìðèáãîñï» ó âñiõ âiäìiíêàõ — ñëîâàìè «Äåðæàâíå àãåí−
òñòâî ðèáíîãî ãîñïîäàðñòâà» ó âiäïîâiäíîìó âiäìiíêó.

5. Ó Ïîðÿäêó âèêîðèñòàííÿ êîøòiâ, ïåðåäáà÷åíèõ ó äåðæàâíîìó áþäæå−
òi äëÿ ïðîâåäåííÿ ñåëåêöi¿ ó ðèáíîìó ãîñïîäàðñòâi, çàòâåðäæåíîìó ïîñòà−
íîâîþ Êàáiíåòó Ìiíiñòðiâ Óêðà¿íè âiä 1 áåðåçíÿ 2007 ð. ¹ 352 (Îôiöiéíèé
âiñíèê Óêðà¿íè, 2007 ð., ¹ 16, ñò. 624; 2008 ð., ¹ 34, ñò. 1146):

1) ïóíêò 1 äîïîâíèòè àáçàöîì òàêîãî çìiñòó:
«Âiäïîâiäàëüíèì âèêîíàâöåì ïðîãðàìè º Äåðæàâíå àãåíòñòâî ðèáíîãî

ãîñïîäàðñòâà.»;
2) ó ïåðøîìó ðå÷åííi ïóíêòó 3 ñëîâà i öèôðè «, ïåðåäáà÷åíèõ Çàãàëü−

íîäåðæàâíîþ ïðîãðàìîþ ðîçâèòêó ðèáíîãî ãîñïîäàðñòâà Óêðà¿íè íà ïåði−
îä äî 2010 ðîêó òà Çàãàëüíîäåðæàâíîþ ïðîãðàìîþ ñåëåêöi¿ ó òâàðèííèö−
òâi íà ïåðiîä äî 2010 ðîêó» âèêëþ÷èòè;

3) ó ïóíêòi 5:
â àáçàöi ïåðøîìó ñëîâà «Iíñòèòóòó ðèáíîãî ãîñïîäàðñòâà Óêðà¿íñüêî¿

àêàäåìi¿ àãðàðíèõ íàóê» çàìiíèòè ñëîâàìè «Iíñòèòóòó ðèáíîãî ãîñïîäàð−
ñòâà Íàöiîíàëüíî¿ àêàäåìi¿ àãðàðíèõ íàóê»;

â àáçàöi äðóãîìó ñëîâà «Ñêëàä êîìiñi¿, ïîëîæåííÿ» çàìiíèòè ñëîâîì
«Ïîëîæåííÿ», à ñëîâî «Äåðæêîìðèáãîñï» — ñëîâàìè «Ìiíiñòåðñòâî àã−
ðàðíî¿ ïîëiòèêè òà ïðîäîâîëüñòâà»;

4) ó ïóíêòi 13 ñëîâî «ôiíàíñîâî¿» âèêëþ÷èòè;
5) ó òåêñòi Ïîðÿäêó ñëîâî «Ìiíàãðîïîëiòèêè» çàìiíèòè ñëîâàìè «Ìiíiñ−

òåðñòâî àãðàðíî¿ ïîëiòèêè òà ïðîäîâîëüñòâà» ó âiäïîâiäíîìó âiäìiíêó, à
ñëîâî «Äåðæêîìðèáãîñï» ó âñiõ âiäìiíêàõ — ñëîâàìè «Äåðæàâíå àãåí−
òñòâî ðèáíîãî ãîñïîäàðñòâà» ó âiäïîâiäíîìó âiäìiíêó.

6. Ó ïîñòàíîâi Êàáiíåòó Ìiíiñòðiâ Óêðà¿íè âiä 27 ëþòîãî 2008 ð. ¹ 91
«Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó âèêîðèñòàííÿ ó 2008 ðîöi êîøòiâ, ïåðåäáà÷å−
íèõ ó äåðæàâíîìó áþäæåòi äëÿ çäiéñíåííÿ çàõîäiâ ç îõîðîíè, çàõèñòó i ðà−
öiîíàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ ëiñiâ, íàäàíèõ ó ïîñòiéíå êîðèñòóâàííÿ àãðîïðî−
ìèñëîâèì ïiäïðèºìñòâàì» (Îôiöiéíèé âiñíèê Óêðà¿íè, 2008 ð., ¹ 16, ñò.
407; 2010 ð., ¹ 45, ñò. 1466):

1) ó íàçâi òà ïîñòàíîâëÿþ÷ié ÷àñòèíi ïîñòàíîâè ñëîâà i öèôðè «ó 2008
ðîöi» âèêëþ÷èòè, à ñëîâà «ç îõîðîíè, çàõèñòó i ðàöiîíàëüíîãî» çàìiíèòè
ñëîâàìè «ç îõîðîíè i çàõèñòó, ðàöiîíàëüíîãî»;

2) ó Ïîðÿäêó, çàòâåðäæåíîìó çàçíà÷åíîþ ïîñòàíîâîþ:
ó íàçâi òà ïóíêòi 1 Ïîðÿäêó ñëîâà i öèôðè «ó 2008 ðîöi» âèêëþ÷èòè, à

ñëîâà «ç îõîðîíè, çàõèñòó i ðàöiîíàëüíîãî» çàìiíèòè ñëîâàìè «ç îõîðîíè i
çàõèñòó, ðàöiîíàëüíîãî»;

â àáçàöi äðóãîìó ïóíêòó 3 öèôðè «2010» çàìiíèòè ñëîâîì «âiäïîâiäíî−
ãî»;

â àáçàöi òðåòüîìó ïóíêòó 7 öèôðè «2009» çàìiíèòè ñëîâîì «âiäïîâiäíî−
ãî»;

ó ïóíêòi 8 ñëîâî «ôiíàíñîâî¿» âèêëþ÷èòè;
ó òåêñòi Ïîðÿäêó ñëîâî «Ìiíàãðîïîëiòèêè» çàìiíèòè ñëîâàìè «Ìiíiñòåð−

ñòâî àãðàðíî¿ ïîëiòèêè òà ïðîäîâîëüñòâà» ó âiäïîâiäíîìó âiäìiíêó;
ó íàçâi äîäàòêà äî Ïîðÿäêó ñëîâà «ç îõîðîíè, çàõèñòó i ðàöiîíàëüíîãî»

çàìiíèòè ñëîâàìè «ç îõîðîíè i çàõèñòó, ðàöiîíàëüíîãî».
7. Ó Ïîðÿäêó âèêîðèñòàííÿ êîøòiâ, ïåðåäáà÷åíèõ ó äåðæàâíîìó áþäæå−

òi äëÿ ïðîâåäåííÿ çàõîäiâ ùîäî áîðîòüáè ç øêiäíèêàìè òà õâîðîáàìè ñiëü−
ñüêîãîñïîäàðñüêèõ ðîñëèí, çàòâåðäæåíîìó ïîñòàíîâîþ Êàáiíåòó Ìiíiñòðiâ
Óêðà¿íè âiä 23 êâiòíÿ 2008 ð. ¹ 398 (Îôiöiéíèé âiñíèê Óêðà¿íè, 2008 ð., ¹
32, ñò. 1046):

1) â àáçàöi äðóãîìó ïóíêòó 1 ñëîâà «Ãîëîâíà äåðæàâíà iíñïåêöiÿ çàõèñ−
òó ðîñëèí (äàëi — Ãîëîâäåðæçàõèñò), äåðæàâíi iíñïåêöi¿ çàõèñòó ðîñëèí
Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáëiêè Êðèì òà îáëàñòåé» çàìiíèòè ñëîâàìè «Äåðæàâíà
âåòåðèíàðíà òà ôiòîñàíiòàðíà ñëóæáà òà ¿¿ òåðèòîðiàëüíi îðãàíè»;

2) ó ïåðøîìó ðå÷åííi ïóíêòó 11 ñëîâà «Äåðæàâíîãî êàçíà÷åéñòâà» çàìi−
íèòè ñëîâàìè «Äåðæàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè»;

3) ó ïóíêòi 14 ñëîâî «ôiíàíñîâî¿» âèêëþ÷èòè;
4) ó òåêñòi Ïîðÿäêó ñëîâî «Ìiíàãðîïîëiòèêè» çàìiíèòè ñëîâàìè «Ìiíiñ−

òåðñòâî àãðàðíî¿ ïîëiòèêè òà ïðîäîâîëüñòâà» ó âiäïîâiäíîìó âiäìiíêó, à
ñëîâî «Ãîëîâäåðæçàõèñò» ó âñiõ âiäìiíêàõ — ñëîâàìè «Äåðæàâíà âåòåðè−
íàðíà òà ôiòîñàíiòàðíà ñëóæáà» ó âiäïîâiäíîìó âiäìiíêó.

8. Ó ïîñòàíîâi Êàáiíåòó Ìiíiñòðiâ Óêðà¿íè âiä 18 áåðåçíÿ 2009 ð. ¹ 232
«Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó âèêîðèñòàííÿ ó 2009 ðîöi êîøòiâ, ïåðåäáà÷å−
íèõ ó äåðæàâíîìó áþäæåòi äëÿ ñåëåêöi¿ â ðîñëèííèöòâi» (Îôiöiéíèé âiñíèê
Óêðà¿íè, 2009 ð., ¹ 21, ñò. 674; 2010 ð., ¹ 45, ñò. 1471):

1) ó íàçâi òà ïîñòàíîâëÿþ÷ié ÷àñòèíi ïîñòàíîâè ñëîâà i öèôðè «ó 2009
ðîöi» âèêëþ÷èòè;

2) ó Ïîðÿäêó, çàòâåðäæåíîìó çàçíà÷åíîþ ïîñòàíîâîþ:
ó íàçâi Ïîðÿäêó ñëîâà i öèôðè «ó 2009 ðîöi» âèêëþ÷èòè;
ó ïóíêòi 1:
ñëîâà i öèôðè «ó 2009 ðîöi» âèêëþ÷èòè;
äîïîâíèòè ïóíêò àáçàöîì òàêîãî çìiñòó:
«Ãîëîâíèì ðîçïîðÿäíèêîì áþäæåòíèõ êîøòiâ çà ïðîãðàìîþ «Ñåëåêöiÿ

â ðîñëèííèöòâi» º Ìiíiñòåðñòâî àãðàðíî¿ ïîëiòèêè òà ïðîäîâîëüñòâà, à çà
ïðîãðàìîþ «Ñåëåêöiÿ ñiëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ êóëüòóð ó ëàíêàõ ïåðâèííîãî
ðîñëèííèöòâà» — Íàöiîíàëüíà àêàäåìiÿ àãðàðíèõ íàóê.»;

â àáçàöi ïåðøîìó ïóíêòó 4 öèôðè «2009» çàìiíèòè ñëîâîì «âiäïîâiä−
íèé»;

ó ïiäïóíêòi 3 ïóíêòó 6 öèôðè «2009» çàìiíèòè ñëîâîì «âiäïîâiäíèé»;
ó òåêñòi Ïîðÿäêó ñëîâî «Ìiíàãðîïîëiòèêè» çàìiíèòè ñëîâàìè «Ìiíiñòåð−

ñòâî àãðàðíî¿ ïîëiòèêè òà ïðîäîâîëüñòâà» ó âiäïîâiäíîìó âiäìiíêó.
9. Ó Ïîðÿäêó âèêîðèñòàííÿ êîøòiâ, ïåðåäáà÷åíèõ ó äåðæàâíîìó áþäæå−

òi äëÿ ðîçâèòêó òâàðèííèöòâà, çàòâåðäæåíîìó ïîñòàíîâîþ Êàáiíåòó Ìiíiñ−
òðiâ Óêðà¿íè âiä 18 áåðåçíÿ 2009 ð. ¹ 282 (Îôiöiéíèé âiñíèê Óêðà¿íè, 2009
ð., ¹ 24, ñò. 786):

1) â àáçàöàõ ÷åòâåðòîìó i ï’ÿòîìó ïóíêòó 3, àáçàöi òðåòüîìó ïóíêòiâ 11,
15, 21, 26 i 30, àáçàöi ÷åòâåðòîìó ïóíêòó 33, àáçàöi äðóãîìó ïóíêòó 37, àá−
çàöi òðåòüîìó ïóíêòiâ 41 i 46, àáçàöi ï’ÿòîìó ïóíêòó 48 ñëîâà «Äåðæàâíå
êàçíà÷åéñòâî» ó âñiõ âiäìiíêàõ çàìiíèòè ñëîâàìè «Äåðæàâíà êàçíà÷åéñüêà
ñëóæáà» ó âiäïîâiäíîìó âiäìiíêó;

2) ó ïóíêòi 5 ñëîâî «ôiíàíñîâî¿» âèêëþ÷èòè;
3) ó ïóíêòi 34:
àáçàö ïåðøèé ïiñëÿ ñëîâà «íàäàºòüñÿ» äîïîâíèòè ñëîâàìè «âèçíà÷åíèì

íà êîíêóðñíèõ óìîâàõ»;
àáçàö äðóãèé âèêëàñòè â òàêié ðåäàêöi¿:
«Çàêóïëåíi òåëèöi, ùî âèðîùåíi, ïîâèííi áóòè ââåäåíi â îñíîâíå ñòàäî

àáî ðåàëiçîâàíi iíøèì ñiëüñüêîãîñïîäàðñüêèì ïiäïðèºìñòâàì ÿê íåòåëi. Ó
ðàçi íåââåäåííÿ òåëèöü â îñíîâíå ñòàäî àáî ïåðåä÷àñíîãî âèáóòòÿ ç íüîãî
(êðiì ðåàëiçàöi¿ iíøèì ñiëüñüêîãîñïîäàðñüêèì ïiäïðèºìñòâàì ÿê íåòåëåé)
ñiëüñüêîãîñïîäàðñüêå ïiäïðèºìñòâî ïîâåðòàº äî äåðæàâíîãî áþäæåòó
êîøòè îòðèìàíî¿ ñïåöiàëüíî¿ áþäæåòíî¿ äîòàöi¿.»;

äîïîâíèòè ïóíêò ïiñëÿ àáçàöó ïåðøîãî íîâèì àáçàöîì òàêîãî çìiñòó:
«Äîòàöiÿ çà ïîãîëiâ’ÿ òåëèöü íàäàºòüñÿ â ðàçi, êîëè ìàêñèìàëüíà æèâà

âàãà îäíiº¿ çàêóïëåíî¿ òâàðèíè íå ïåðåâèùóº 150 êiëîãðàìiâ.».
Ó çâ’ÿçêó ç öèì àáçàöè äðóãèé i òðåòié ââàæàòè âiäïîâiäíî àáçàöàìè òðå−

òiì i ÷åòâåðòèì;
4) ó ïóíêòi 36:
â àáçàöi ïåðøîìó:
ñëîâî «êîìiñi¿» çàìiíèòè ñëîâàìè «êîíêóðñíi êîìiñi¿ (äàëi —êîìiñi¿)»;
äîïîâíèòè àáçàö ðå÷åííÿì òàêîãî çìiñòó: «Ïîëîæåííÿ ïðî êîìiñiþ òà

óìîâè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó çàòâåðäæóþòüñÿ Ìiíiñòåðñòâîì àãðàðíî¿ ïîëi−
òèêè òà ïðîäîâîëüñòâà.»;

äîïîâíèòè ïóíêò ïiñëÿ àáçàöó ïåðøîãî íîâèì àáçàöîì òàêîãî çìiñòó:
«Êîìiñiÿ âèçíà÷àº äî 1 áåðåçíÿ ïîòî÷íîãî ðîêó ïåðåëiê îòðèìóâà÷iâ çàç−

íà÷åíî¿ ñïåöiàëüíî¿ áþäæåòíî¿ äîòàöi¿ òà çàòâåðäæóº éîãî âiäïîâiäíèì ði−
øåííÿì.».

Ó çâ’ÿçêó ç öèì àáçàöè äðóãèé — äâàíàäöÿòèé ââàæàòè âiäïîâiäíî àáçà−
öàìè òðåòiì — òðèíàäöÿòèì;

àáçàö ï’ÿòèé âèêëàñòè ó òàêié ðåäàêöi¿:
«Äëÿ îòðèìàííÿ ñïåöiàëüíî¿ áþäæåòíî¿ äîòàöi¿ çà ïîãîëiâ’ÿ òåëèöü ïiä−

ïðèºìñòâà, âêëþ÷åíi êîìiñiºþ äî ïåðåëiêó îòðèìóâà÷iâ çàçíà÷åíî¿ äîòàöi¿,
ùîìiñÿöÿ äî 5 ÷èñëà ïîäàþòü óïðàâëiííÿì àãðîïðîìèñëîâîãî ðîçâèòêó ðà−
éîííèõ àáî óïðàâëiííþ ïðîìèñëîâîñòi òà àãðîïðîìèñëîâîãî ðîçâèòêó Ñå−
âàñòîïîëüñüêî¿ ìiñüêî¿ äåðæàäìiíiñòðàöié òàêi äîêóìåíòè:»;

â àáçàöi âîñüìîìó ñëîâà «Ðåºñòðó òâàðèí» çàìiíèòè ñëîâàìè «ªäèíîãî
äåðæàâíîãî ðåºñòðó òâàðèí»;

5) ó òåêñòi Ïîðÿäêó ñëîâî «Ìiíàãðîïîëiòèêè» çàìiíèòè ñëîâàìè «Ìiíiñ−
òåðñòâî àãðàðíî¿ ïîëiòèêè òà ïðîäîâîëüñòâà» ó âiäïîâiäíîìó âiäìiíêó.

10. Ó ïîñòàíîâi Êàáiíåòó Ìiíiñòðiâ Óêðà¿íè âiä 23 ÷åðâíÿ 2010 ð. ¹ 502
«Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó âèêîðèñòàííÿ ó 2010 ðîöi êîøòiâ, ïåðåäáà÷å−
íèõ ó äåðæàâíîìó áþäæåòi íà âèòðàòè, ïîâ’ÿçàíi ç êîìïëåêñîì çàõîäiâ iç
çáåðiãàííÿ, ïåðåâåçåííÿ, ïåðåðîáêè òà åêñïîðòîì îá’ºêòiâ äåðæàâíîãî öi−
íîâîãî ðåãóëþâàííÿ äåðæàâíîãî iíòåðâåíöiéíîãî ôîíäó» (Îôiöiéíèé âiñ−
íèê Óêðà¿íè, 2010 ð., ¹ 48, ñò.1576):

1) ó íàçâi òà ïîñòàíîâëÿþ÷ié ÷àñòèíi ïîñòàíîâè ñëîâà i öèôðè «ó 2010
ðîöi» âèêëþ÷èòè;

2) ó Ïîðÿäêó, çàòâåðäæåíîìó çàçíà÷åíîþ ïîñòàíîâîþ:
ó íàçâi òà ïóíêòi 1 Ïîðÿäêó ñëîâà i öèôðè «ó 2010 ðîöi» âèêëþ÷èòè;
â àáçàöi äðóãîìó ïóíêòó 8 ñëîâî «ôiíàíñîâî¿» âèêëþ÷èòè;
ó òåêñòi Ïîðÿäêó ñëîâà «Ìiíàãðîïîëiòèêè» i «Ìiíåêîíîìiêè» çàìiíèòè

âiäïîâiäíî ñëîâàìè «Ìiíiñòåðñòâî àãðàðíî¿ ïîëiòèêè òà ïðîäîâîëüñòâà» i
«Ìiíiñòåðñòâî åêîíîìi÷íîãî ðîçâèòêó òà òîðãiâëi» ó âiäïîâiäíîìó âiäìiíêó.

11. Ó ïîñòàíîâi Êàáiíåòó Ìiíiñòðiâ Óêðà¿íè âiä 23 ÷åðâíÿ 2010 ð. ¹ 503
«Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó âèêîðèñòàííÿ ó 2010 ðîöi êîøòiâ, ïåðåäáà÷å−
íèõ ó äåðæàâíîìó áþäæåòi íà ôîðìóâàííÿ Àãðàðíèì ôîíäîì äåðæàâíîãî
iíòåðâåíöiéíîãî ôîíäó, à òàêîæ çàêóïiâëþ ìàòåðiàëüíî−òåõíi÷íèõ ðåñóðñiâ
äëÿ ïîòðåá ñiëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ òîâàðîâèðîáíèêiâ» (Îôiöiéíèé âiñíèê
Óêðà¿íè, 2010 ð., ¹ 48, ñò. 1577):

1) ó íàçâi òà ïóíêòi 1 ïîñòàíîâè ñëîâà i öèôðè «ó 2010 ðîöi» âèêëþ÷èòè;
2) ó Ïîðÿäêó, çàòâåðäæåíîìó çàçíà÷åíîþ ïîñòàíîâîþ:
ó íàçâi òà ïóíêòi 1 Ïîðÿäêó ñëîâà i öèôðè «ó 2010 ðîöi» âèêëþ÷èòè;
ó ïóíêòi 7 ñëîâî «ôiíàíñîâî¿» âèêëþ÷èòè;
ó òåêñòi Ïîðÿäêó ñëîâî «Ìiíàãðîïîëiòèêè» çàìiíèòè ñëîâàìè «Ìiíiñòåð−

ñòâî àãðàðíî¿ ïîëiòèêè òà ïðîäîâîëüñòâà» ó âiäïîâiäíîìó âiäìiíêó.
12. Ó ïîñòàíîâi Êàáiíåòó Ìiíiñòðiâ Óêðà¿íè âiä 28 ëèïíÿ 2010 ð. ¹ 647

«Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó âèêîðèñòàííÿ ó 2010 ðîöi êîøòiâ Ñòàáiëiçàöié−
íîãî ôîíäó, ùî ñïðÿìîâóþòüñÿ íà ÷àñòêîâó êîìïåíñàöiþ âàðòîñòi ñêëàä−
íî¿ ñiëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ òåõíiêè âiò÷èçíÿíîãî âèðîáíèöòâà» (Îôiöiéíèé
âiñíèê Óêðà¿íè, 2010 ð., ¹ 58, ñò. 2003):

1) ó íàçâi òà ïîñòàíîâëÿþ÷ié ÷àñòèíi ïîñòàíîâè ñëîâà i öèôðè «ó 2010
ðîöi» âèêëþ÷èòè, à ñëîâà «Ñòàáiëiçàöiéíîãî ôîíäó, ùî ñïðÿìîâóþòüñÿ íà
÷àñòêîâó êîìïåíñàöiþ» çàìiíèòè ñëîâàìè «, ïåðåäáà÷åíèõ ó äåðæàâíîìó
áþäæåòi äëÿ ÷àñòêîâî¿ êîìïåíñàöi¿»;

2) ó Ïîðÿäêó, çàòâåðäæåíîìó çàçíà÷åíîþ ïîñòàíîâîþ:
ó íàçâi Ïîðÿäêó ñëîâà i öèôðè «ó 2010 ðîöi» âèêëþ÷èòè, à ñëîâà «Ñòà−

áiëiçàöiéíîãî ôîíäó, ùî ñïðÿìîâóþòüñÿ íà ÷àñòêîâó êîìïåíñàöiþ» çàìi−
íèòè ñëîâàìè «, ïåðåäáà÷åíèõ ó äåðæàâíîìó áþäæåòi äëÿ ÷àñòêîâî¿ êîì−
ïåíñàöi¿»;

ó ïóíêòi 1 ñëîâà i öèôðè «ó 2010 ðîöi» âèêëþ÷èòè, à ñëîâà i öèôðè «Ñòà−
áiëiçàöiéíîãî ôîíäó, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòîì 1 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòòi 74 Çà−
êîíó Óêðà¿íè «Ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè íà 2010 ðiê» çàìiíèòè ñëî−
âàìè «, ïåðåäáà÷åíèõ ó äåðæàâíîìó áþäæåòi»;

àáçàö äðóãèé ïóíêòó 4 âèêëàñòè â òàêié ðåäàêöi¿:
«Ç ìåòîþ îðãàíiçàöi¿ i ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ðîçïîðÿäíèêè áþäæåòíèõ

êîøòiâ óòâîðþþòü êîíêóðñíi êîìiñi¿. Ñêëàä êîìiñié òà ïîëîæåííÿ ïðî íèõ
çàòâåðäæóþòüñÿ âiäïîâiäíèìè ðîçïîðÿäíèêàìè áþäæåòíèõ êîøòiâ.»;

ó ïiäïóíêòi 3 ïóíêòó 5:
àáçàö ÷åòâåðòèé âèêëàñòè ó òàêié ðåäàêöi¿:
«äîâiäêè ïðî íàÿâíiñòü òåõíiêè òà íàâàíòàæåííÿ íà îäèíèöþ òåõíiêè;»;
àáçàö øîñòèé ïiñëÿ ñëiâ «âiò÷èçíÿíîãî âèðîáíèöòâà» äîïîâíèòè ñëîâà−

ìè «(äëÿ ôåðìåðñüêèõ ãîñïîäàðñòâ)»;
àáçàö òðåòié ïóíêòó 7 âèêëàñòè ó òàêié ðåäàêöi¿:
«ðiâåíü çàáåçïå÷åíîñòi ñiëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî òîâàðîâèðîáíèêà òåõíi−

êîþ.»;
ó ïóíêòi 11:
àáçàö ïåðøèé âèêëþ÷èòè;
â àáçàöi äðóãîìó ñëîâà «Äåðæàâíîãî êàçíà÷åéñòâà» çàìiíèòè ñëîâàìè

«Äåðæàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè»;
ó ïóíêòi 12:
â àáçàöi ïåðøîìó öèôðè «10» çàìiíèòè öèôðàìè «20»;

àáçàö äðóãèé âèêëàñòè ó òàêié ðåäàêöi¿:
«Ìiíiñòåðñòâî àãðàðíî¿ ïîëiòèêè òà ïðîäîâîëüñòâà ùîêâàðòàëó äî 25

÷èñëà íàñòóïíîãî ìiñÿöÿ òà â ìiñÿ÷íèé ñòðîê ïiñëÿ çàêií÷åííÿ áþäæåòíîãî
ïåðiîäó ïîäàº Ìiíôiíó çâiò ïðî êiëüêiñòü çàêóïëåíî¿ òåõíiêè, ¿¿ âàðòiñòü òà
êiëüêiñòü ñiëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ òîâàðîâèðîáíèêiâ, ÿêi îòðèìàëè êîìïåí−
ñàöiþ çà ïðèäáàíó òåõíiêó.»;

ó ïóíêòi 13 ñëîâî «ôiíàíñîâî¿» âèêëþ÷èòè;
ó òåêñòi Ïîðÿäêó ñëîâî «Ìiíàãðîïîëiòèêè» çàìiíèòè ñëîâàìè «Ìiíiñòåð−

ñòâî àãðàðíî¿ ïîëiòèêè òà ïðîäîâîëüñòâà « ó âiäïîâiäíîìó âiäìiíêó.
13. Ó ïîñòàíîâi Êàáiíåòó Ìiíiñòðiâ Óêðà¿íè âiä 28 ëèïíÿ 2010 ð. ¹ 648

«Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó âèêîðèñòàííÿ ó 2010 ðîöi êîøòiâ Ñòàáiëiçàöié−
íîãî ôîíäó, ùî ñïðÿìîâóþòüñÿ íà çàêóïiâëþ ïëåìiííèõ íåòåëiâ òà êîðiâ,
âiò÷èçíÿíî¿ òåõíiêè i îáëàäíàííÿ äëÿ àãðîïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó ç íàñ−
òóïíîþ ¿õ ðåàëiçàöiºþ ñiëüñüêîãîñïîäàðñüêèì ïiäïðèºìñòâàì íà óìîâàõ
ôiíàíñîâîãî ëiçèíãó» (Îôiöiéíèé âiñíèê Óêðà¿íè, 2010 ð., ¹ 58, ñò. 2004):

1) ó íàçâi òà ïîñòàíîâëÿþ÷ié ÷àñòèíi ïîñòàíîâè ñëîâà i öèôðè «ó 2010
ðîöi» âèêëþ÷èòè, à ñëîâà «Ñòàáiëiçàöiéíîãî ôîíäó, ùî ñïðÿìîâóþòüñÿ íà
çàêóïiâëþ ïëåìiííèõ íåòåëiâ» çàìiíèòè ñëîâàìè «, ïåðåäáà÷åíèõ ó äåð−
æàâíîìó áþäæåòi äëÿ çàêóïiâëi ïëåìiííèõ íåòåëåé»;

2) ó Ïîðÿäêó, çàòâåðäæåíîìó çàçíà÷åíîþ ïîñòàíîâîþ:
ó íàçâi Ïîðÿäêó ñëîâà i öèôðè «ó 2010 ðîöi» âèêëþ÷èòè, à ñëîâà «Ñòà−

áiëiçàöiéíîãî ôîíäó, ùî ñïðÿìîâóþòüñÿ íà çàêóïiâëþ ïëåìiííèõ íåòåëiâ»
çàìiíèòè ñëîâàìè «, ïåðåäáà÷åíèõ ó äåðæàâíîìó áþäæåòi äëÿ çàêóïiâëi
ïëåìiííèõ íåòåëåé»;

ó ïóíêòi 1 ñëîâà «Ñòàáiëiçàöiéíîãî ôîíäó, ïåðåäáà÷åíèõ» çàìiíèòè ñëî−
âàìè «, ïåðåäáà÷åíèõ ó äåðæàâíîìó áþäæåòi»;

ó ïóíêòi 2 ñëîâà «îáñÿãè ôiíàíñóâàííÿ» çàìiíèòè ñëîâàìè «ãðàíè÷íi öi−
íè íà íèõ»;

àáçàöè ÷åòâåðòèé — øîñòèé ïóíêòó 3 âèêëþ÷èòè;
â àáçàöi ïåðøîìó ïóíêòó 4 ñëîâî «óãîäè» çàìiíèòè ñëîâàìè «äîãîâîðó

ïðî íàäàííÿ áåçâiäñîòêîâî¿ ïîçèêè», à ñëîâà «Äåðæàâíå êàçíà÷åéñòâî» â
óñiõ âiäìiíêàõ — ñëîâàìè «Äåðæàâíà êàçíà÷åéñüêà ñëóæáà» ó âiäïîâiäíî−
ìó âiäìiíêó;

ó ïóíêòi 5:
â àáçàöi ïåðøîìó ñëîâà «Äëÿ îòðèìàííÿ òåõíiêè, ïëåìiííèõ íåòåëiâ òà

êîðiâ ëiçèíãîîäåðæóâà÷i» çàìiíèòè ñëîâîì «Ëiçèíãîîäåðæóâà÷i»;
àáçàö äðóãèé âèêëàñòè â òàêié ðåäàêöi¿:
«Ëiçèíãîâi ïëàòåæi â ÷àñòèíi âiäøêîäóâàííÿ âàðòîñòi òåõíiêè, ïëåìiííèõ

íåòåëåé òà êîðiâ âíîñÿòüñÿ ëiçèíãîîäåðæóâà÷àìè íà ðàõóíîê ëiçèíãîäàâöÿ,
âiäêðèòèé â îðãàíàõ Äåðæàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè. Äåðæàâíà êàçíà÷åé−
ñüêà ñëóæáà ïåðåðàõîâóº çàçíà÷åíi êîøòè ïðîòÿãîì òðüîõ ðîáî÷èõ äíiâ íà
ðàõóíêè, âiäêðèòi â îðãàíàõ Äåðæàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè äëÿ îáëiêó
íàäõîäæåíü äåðæàâíîãî áþäæåòó âiäïîâiäíî äî çàêîíîäàâñòâà.»;

àáçàö ÷åòâåðòèé ïiñëÿ ñëîâà «ñòàíîâèòü» äîïîâíèòè ñëîâàìè «íå ìåíø
ÿê»;

â àáçàöi äðóãîìó ïóíêòó 8 ñëîâî «ôiíàíñîâî¿» âèêëþ÷èòè;
ó òåêñòi Ïîðÿäêó ñëîâî «Ìiíàãðîïîëiòèêè» çàìiíèòè ñëîâàìè «Ìiíiñòåð−

ñòâî àãðàðíî¿ ïîëiòèêè òà ïðîäîâîëüñòâà» ó âiäïîâiäíîìó âiäìiíêó, à ñëîâî
«íåòåëiâ» — ñëîâîì «íåòåëåé».

14. Ó ïîñòàíîâi Êàáiíåòó Ìiíiñòðiâ Óêðà¿íè âiä 11 ñåðïíÿ 2010 ð. ¹ 794
«Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó âèêîðèñòàííÿ ó 2010 ðîöi êîøòiâ Ñòàáiëiçàöié−
íîãî ôîíäó äëÿ çäiéñíåííÿ ôiíàíñîâî¿ ïiäòðèìêè ïiäïðèºìñòâ àãðîïðî−
ìèñëîâîãî êîìïëåêñó ÷åðåç ìåõàíiçì çäåøåâëåííÿ êðåäèòiâ» (Îôiöiéíèé
âiñíèê Óêðà¿íè, 2010 ð., ¹ 67, ñò. 2408, ¹ 93, ñò. 3310):

1) ó ïîñòàíîâi:
ó íàçâi ïîñòàíîâè ñëîâà i öèôðè «ó 2010 ðîöi» âèêëþ÷èòè, à ñëîâà «Ñòà−

áiëiçàöiéíîãî ôîíäó» çàìiíèòè ñëîâàìè «, ïåðåäáà÷åíèõ ó äåðæàâíîìó
áþäæåòi»;

ó âñòóïíié ÷àñòèíi ñëîâà i öèôðè «Âiäïîâiäíî äî ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòòi 74
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè íà 2010 ðiê» âèêëþ÷èòè;

ó ïóíêòi 1 ñëîâà i öèôðè «ó 2010 ðîöi» âèêëþ÷èòè, à ñëîâà «Ñòàáiëiçà−
öiéíîãî ôîíäó» çàìiíèòè ñëîâàìè «, ïåðåäáà÷åíèõ ó äåðæàâíîìó áþäæå−
òi»;

2) ó Ïîðÿäêó, çàòâåðäæåíîìó çàçíà÷åíîþ ïîñòàíîâîþ:
ó íàçâi Ïîðÿäêó ñëîâà i öèôðè «ó 2010 ðîöi» âèêëþ÷èòè, à ñëîâà «Ñòà−

áiëiçàöiéíîãî ôîíäó» çàìiíèòè ñëîâàìè «, ïåðåäáà÷åíèõ ó äåðæàâíîìó
áþäæåòi»;

ó ïóíêòi 1 ñëîâà i öèôðè «ó 2010 ðîöi» âèêëþ÷èòè, à ñëîâà «Ñòàáiëiçà−
öiéíîãî ôîíäó, ùî ñïðÿìîâóþòüñÿ» çàìiíèòè ñëîâàìè «ïåðåäáà÷åíèõ ó
äåðæàâíîìó áþäæåòi»;

ó ïóíêòi 3:
ïiäïóíêò 1 âèêëþ÷èòè;
â àáçàöi ïåðøîìó ïiäïóíêòó 2 ñëîâà «çà çàëó÷åíèìè êîðîòêîñòðîêîâèìè

êðåäèòàìè» çàìiíèòè ñëîâàìè i öèôðàìè «çà êîðîòêîñòðîêîâèìè êðåäèòà−
ìè, çàëó÷åíèìè ó 2010 òà ïîòî÷íîìó ðîêàõ»;

ó ïiäïóíêòi 3:
àáçàö ïåðøèé âèêëàñòè ó òàêié ðåäàêöi¿:
«3) çà ñåðåäíüîñòðîêîâèìè êðåäèòàìè, çàëó÷åíèìè ó ïîòî÷íîìó òà

òðüîõ ïîïåðåäíiõ ðîêàõ, â òîìó ÷èñëi ïðîëîíãîâàíèìè àáî ðåôiíàíñîâàíè−
ìè ó 2010 ðîöi, âiäñîòêè çà êîðèñòóâàííÿ ÿêèìè íàðàõîâàíi i ñïëà÷åíi ó ïî−
òî÷íîìó ðîöi:»;

â àáçàöi äåâ’ÿòîìó ñëîâà «çà áiðæîâèìè êîíòðàêòàìè» âèêëþ÷èòè;
ó ïiäïóíêòi 4:
àáçàö ïåðøèé âèêëàñòè ó òàêié ðåäàêöi¿:
«4) çà äîâãîñòðîêîâèìè êðåäèòàìè, çàëó÷åíèìè ó ïîòî÷íîìó òà ÷îòèðü−

îõ ïîïåðåäíiõ ðîêàõ, â òîìó ÷èñëi ïðîëîíãîâàíèìè àáî ðåôiíàíñîâàíèìè ó
2010 ðîöi, âiäñîòêè çà êîðèñòóâàííÿ ÿêèìè íàðàõîâàíi i ñïëà÷åíi ó ïîòî÷−
íîìó ðîöi:»;

â àáçàöi ÷åòâåðòîìó öèôðè «2009» çàìiíèòè öèôðàìè «2010»;
â àáçàöàõ øîñòîìó òà äåâ’ÿòîìó ñëîâà i öèôðè «çà êðåäèòàìè, çàëó÷å−

íèìè ó 2006−2009 òà ïîòî÷íîìó ðîêàõ» âèêëþ÷èòè;
â àáçàöi ïåðøîìó ïiäïóíêòó 5 ñëîâà i öèôðè «çàëó÷åíèìè ó 2009 òà ïî−

òî÷íîìó ðîêàõ» çàìiíèòè ñëîâàìè i öèôðàìè «çàëó÷åíèìè íå ðàíiøå 2009
ðîêó, âiäñîòêè çà êîðèñòóâàííÿ ÿêèìè íàðàõîâàíi i ñïëà÷åíi ó ïîòî÷íîìó
ðîöi»;

àáçàö ïåðøèé ïóíêòó 4 çàìiíèòè àáçàöàìè òàêîãî çìiñòó:
«4. Êîìïåíñàöiÿ íàäàºòüñÿ íà êîíêóðñíié îñíîâi ïiäïðèºìñòâàì àãðîï−

ðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó (äàëi — ïîçè÷àëüíèêè), ÿêi çàëó÷èëè êðåäèòè:
ó 2007−2009 ðîêàõ â íàöiîíàëüíié òà iíîçåìíié âàëþòi çãiäíî ç óêëàäå−

íèìè äîãîâîðàìè;
ó 2010 ðîöi, — çà óìîâè, ùî ñóìà âiäñîòêiâ çà êîðèñòóâàííÿ êðåäèòàìè

òà çà äîäàòêîâî óêëàäåíèìè äîãîâîðàìè, ïðåäìåòîì ÿêèõ º íàäàííÿ áàí−
êàìè ïîñëóã (ðîçðàõóíêîâå îáñëóãîâóâàííÿ êðåäèòó, ðîçãëÿä êðåäèòíîãî
ïðîåêòó, óïðàâëiííÿ êðåäèòàìè, êîíñóëüòàöiéíi ïîñëóãè), íå ïåðåâèùóº ó
íàöiîíàëüíié âàëþòi 25 âiäñîòêiâ ði÷íèõ, à â iíîçåìíié âàëþòi — 16 âiäñîò−
êiâ ði÷íèõ;

ó ïîòî÷íîìó ðîöi, — çà óìîâè, ùî ñóìà âiäñîòêiâ çà êîðèñòóâàííÿ êðå−
äèòàìè òà çà äîäàòêîâî óêëàäåíèìè äîãîâîðàìè, ïðåäìåòîì ÿêèõ º íàäàí−
íÿ áàíêàìè ïîñëóã (ðîçðàõóíêîâå îáñëóãîâóâàííÿ êðåäèòó, ðîçãëÿä êðå−
äèòíîãî ïðîåêòó, óïðàâëiííÿ êðåäèòàìè, êîíñóëüòàöiéíi ïîñëóãè), íå ïåðå−
âèùóº ó íàöiîíàëüíié âàëþòi 21 âiäñîòêà ði÷íèõ, à â iíîçåìíié âàëþòi — 13
âiäñîòêiâ ði÷íèõ.

Êîìïåíñàöiÿ çà êðåäèòàìè, çàëó÷åíèìè ó 2009−2010 òà ïîòî÷íîìó ðîêàõ
â iíîçåìíié âàëþòi äëÿ çàêóïiâëi ïëåìiííî¿ õóäîáè òà ïòèöi, à òàêîæ íîâî¿
ñiëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ òåõíiêè i îáëàäíàííÿ iíîçåìíîãî âèðîáíèöòâà, àíà−
ëîãè ÿêèõ íå âèðîáëÿþòüñÿ â Óêðà¿íi, çãiäíî iç çàòâåðäæåíèì â óñòàíîâëå−
íîìó ïîðÿäêó ïåðåëiêîì, íàäàºòüñÿ ëèøå â ðàçi óêëàäåííÿ ïîçè÷àëüíèêîì
çîâíiøíüîåêîíîìi÷íîãî äîãîâîðó.».

Ó çâ’ÿçêó ç öèì àáçàöè äðóãèé i òðåòié ââàæàòè âiäïîâiäíî àáçàöàìè
øîñòèì i ñüîìèì;

àáçàö äåâ’ÿòèé ïóíêòó 10 âèêëþ÷èòè;
ïóíêò 11 âèêëàñòè ó òàêié ðåäàêöi¿:
«11. Ïîçè÷àëüíèêè äëÿ îòðèìàííÿ ïðàâà íà êîìïåíñàöiþ çà êðåäèòàìè,

çàëó÷åíèìè ó ïîïåðåäíiõ ðîêàõ, ïîäàþòü êîíêóðñíèì êîìiñiÿì çàÿâêó i äî−
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êóìåíòè, çàçíà÷åíi ó ïóíêòi 8 öüîãî Ïîðÿäêó, òà ïðîõîäÿòü êîíêóðñíèé âiä−
áið íà çàãàëüíèõ óìîâàõ âiäïîâiäíî äî öüîãî Ïîðÿäêó.»;

ó ïóíêòi 13:
àáçàö ïåðøèé ïiñëÿ ñëiâ «äîâãîñòðîêîâèìè êðåäèòàìè,» äîïîâíèòè ñëî−

âàìè i öèôðàìè «ç ÿêèõ íå ìåíø ÿê 15 âiäñîòêiâ ñïðÿìîâóþòüñÿ íà çäå−
øåâëåííÿ êðåäèòiâ, çàëó÷åíèõ äëÿ ðåàëiçàöi¿ iííîâàöiéíèõ ïðîåêòiâ, ñïðÿ−
ìîâàíèõ íà ðîçâèòîê àãðîïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó,»;

àáçàö ÷åòâåðòèé âèêëàñòè ó òàêié ðåäàêöi¿:
«âèêîíóþòü äåðæàâíi ïðîãðàìè iç çàáåçïå÷åííÿ ïðîäîâîëü÷î¿ áåçïåêè

äåðæàâè»;
àáçàö ñüîìèé ïiñëÿ ñëîâà «çåðíî» äîïîâíèòè ñëîâàìè «òà áîðîøíî»;
ó ïóíêòi 14:
àáçàöè ïåðøèé i òðåòié âèêëþ÷èòè;
â àáçàöi ï’ÿòîìó ñëîâà «Äåðæàâíîãî êàçíà÷åéñòâà» çàìiíèòè ñëîâàìè

«Äåðæàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè»;
ó ïóíêòi 15 ñëîâà «êîøòiâ Ñòàáiëiçàöiéíîãî ôîíäó» çàìiíèòè ñëîâàìè

«êîøòiâ, ïåðåäáà÷åíèõ ó äåðæàâíîìó áþäæåòi»;
ó ïóíêòi 16 ñëîâî «ôiíàíñîâî¿» âèêëþ÷èòè, à ñëîâà «êîøòiâ Ñòàáiëiçà−

öiéíîãî ôîíäó» çàìiíèòè ñëîâàìè «êîøòiâ, ïåðåäáà÷åíèõ ó äåðæàâíîìó
áþäæåòi»;

ó òåêñòi Ïîðÿäêó ñëîâî «Ìiíàãðîïîëiòèêè» çàìiíèòè ñëîâàìè «Ìiíiñòåð−
ñòâî àãðàðíî¿ ïîëiòèêè òà ïðîäîâîëüñòâà» ó âiäïîâiäíîìó âiäìiíêó.

15. Ó ïîñòàíîâi Êàáiíåòó Ìiíiñòðiâ Óêðà¿íè âiä 29 âåðåñíÿ 2010 ð. ¹ 893
«Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó âèêîðèñòàííÿ ó 2010 ðîöi êîøòiâ Ñòàáiëiçàöié−
íîãî ôîíäó äëÿ íàäàííÿ äåðæàâíî¿ ôiíàíñîâî¿ ïiäòðèìêè äëÿ ñòâîðåííÿ
îïòîâèõ ðèíêiâ ñiëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêöi¿» (Îôiöiéíèé âiñíèê Óêðà−
¿íè, 2010 ð., ¹ 74, ñò. 2636):

1) ó ïîñòàíîâi:
ó íàçâi ïîñòàíîâè ñëîâà i öèôðè «ó 2010 ðîöi» òà ñëîâî «äåðæàâíî¿»

âèêëþ÷èòè, à ñëîâà «Ñòàáiëiçàöiéíîãî ôîíäó» çàìiíèòè ñëîâàìè «, ïåðåä−
áà÷åíèõ ó äåðæàâíîìó áþäæåòi»;

ó âñòóïíié ÷àñòèíi ñëîâà i öèôðè «Âiäïîâiäíî äî ñòàòòi 74 Çàêîíó Óêðà−
¿íè «Ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè íà 2010 ðiê» âèêëþ÷èòè;

ó ïîñòàíîâëÿþ÷ié ÷àñòèíi ñëîâà i öèôðè «ó 2010 ðîöi» òà ñëîâî «äåð−
æàâíî¿» âèêëþ÷èòè, à ñëîâà «Ñòàáiëiçàöiéíîãî ôîíäó» çàìiíèòè ñëîâàìè «,
ïåðåäáà÷åíèõ ó äåðæàâíîìó áþäæåòi»;

2) ó Ïîðÿäêó, çàòâåðäæåíîìó çàçíà÷åíîþ ïîñòàíîâîþ:
ó íàçâi Ïîðÿäêó ñëîâà i öèôðè «ó 2010 ðîöi» òà ñëîâî «äåðæàâíî¿» âèê−

ëþ÷èòè, à ñëîâà «Ñòàáiëiçàöiéíîãî ôîíäó» çàìiíèòè ñëîâàìè «, ïåðåäáà÷å−
íèõ ó äåðæàâíîìó áþäæåòi»;

ïóíêò 1 âèêëàñòè â òàêié ðåäàêöi¿:
«1. Öåé Ïîðÿäîê âèçíà÷àº ìåõàíiçì âèêîðèñòàííÿ êîøòiâ, ïåðåäáà÷åíèõ

ó äåðæàâíîìó áþäæåòi íà âiäïîâiäíèé ðiê Ìiíiñòåðñòâó àãðàðíî¿ ïîëiòèêè òà
ïðîäîâîëüñòâà äëÿ íàäàííÿ ôiíàíñîâî¿ ïiäòðèìêè ñòâîðåííÿ îïòîâèõ ðèí−
êiâ ñiëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêöi¿ (äàëi — áþäæåòíi êîøòè).»;

ïóíêòè 4 i 15 âèêëþ÷èòè;
ó òåêñòi Ïîðÿäêó ñëîâî «Ìiíàãðîïîëiòèêè» çàìiíèòè ñëîâàìè «Ìiíiñòåð−

ñòâî àãðàðíî¿ ïîëiòèêè òà ïðîäîâîëüñòâà» ó âiäïîâiäíîìó âiäìiíêó.
16. Ó ïîñòàíîâi Êàáiíåòó Ìiíiñòðiâ Óêðà¿íè âiä 4 æîâòíÿ 2010 ð. ¹ 900

«Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó âèêîðèñòàííÿ ó 2010 ðîöi êîøòiâ Ñòàáiëiçàöié−
íîãî ôîíäó, ùî ñïðÿìîâóþòüñÿ íà ÷àñòêîâå âiäøêîäóâàííÿ ñóá’ºêòàì ãîñ−
ïîäàðþâàííÿ âàðòîñòi áóäiâíèöòâà òà ðåêîíñòðóêöi¿ òâàðèííèöüêèõ ôåðì i
êîìïëåêñiâ òà ïiäïðèºìñòâ ç âèðîáíèöòâà êîìáiêîðìiâ» (Îôiöiéíèé âiñíèê
Óêðà¿íè, 2010 ð., ¹ 75, ñò. 2666, ¹ 80, ñò. 2820):

1) ó ïîñòàíîâi:
ó íàçâi ïîñòàíîâè öèôðè i ñëîâà «ó 2010 ðîöi» âèêëþ÷èòè, à ñëîâà «Ñòà−

áiëiçàöiéíîãî ôîíäó, ùî ñïðÿìîâóþòüñÿ íà ÷àñòêîâå» çàìiíèòè ñëîâàìè «,
ïåðåäáà÷åíèõ ó äåðæàâíîìó áþäæåòi äëÿ ÷àñòêîâîãî»;

ó âñòóïíié ÷àñòèíi ñëîâà i öèôðè «Âiäïîâiäíî äî ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòòi 74
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè íà 2010 ðiê» âèêëþ÷èòè;

ó ïîñòàíîâëÿþ÷ié ÷àñòèíi ñëîâà i öèôðè «ó 2010 ðîöi» âèêëþ÷èòè, à
ñëîâà «Ñòàáiëiçàöiéíîãî ôîíäó, ùî ñïðÿìîâóþòüñÿ íà ÷àñòêîâå» çàìiíèòè
ñëîâàìè «, ïåðåäáà÷åíèõ ó äåðæàâíîìó áþäæåòi äëÿ ÷àñòêîâîãî»;

2) ó Ïîðÿäêó, çàòâåðäæåíîìó çàçíà÷åíîþ ïîñòàíîâîþ:
ó íàçâi Ïîðÿäêó ñëîâà i öèôðè «ó 2010 ðîöi» âèêëþ÷è òè, à ñëîâà «Ñòà−

áiëiçàöiéíîãî ôîíäó, ùî ñïðÿìîâóþòüñÿ íà ÷àñòêîâå» çàìiíèòè ñëîâàìè «,
ïåðåäáà÷åíèõ ó äåðæàâíîìó áþäæåòi äëÿ ÷àñòêîâîãî»;

ïóíêòè 1 i 3 âèêëàñòè ó òàêié ðåäàêöi¿:
«1. Öåé Ïîðÿäîê âèçíà÷àº ìåõàíiçì âèêîðèñòàííÿ êîøòiâ, ïåðåäáà÷åíèõ

ó äåðæàâíîìó áþäæåòi äëÿ ÷àñòêîâîãî âiäøêîäóâàííÿ ñóá’ºêòàì ãîñïîäà−
ðþâàííÿ âàðòîñòi áóäiâíèöòâà òà ðåêîíñòðóêöi¿ òâàðèííèöüêèõ ôåðì i êîì−
ïëåêñiâ òà ïiäïðèºìñòâ ç âèðîáíèöòâà êîìáiêîðìiâ (äàëi — áþäæåòíi êîø−
òè).»;

«3. Áþäæåòíi êîøòè âèäiëÿþòüñÿ äëÿ âiäøêîäóâàííÿ ñóá’ºêòàì ãîñïîäà−
ðþâàííÿ äî 50 âiäñîòêiâ âàðòîñòi ðîáiò (áåç óðàõóâàííÿ ïîäàòêó íà äîäàíó
âàðòiñòü) çà çàâåðøåíèìè ó 2009−2011 ðîêàõ åòàïàìè áóäiâíèöòâà òà ðå−
êîíñòðóêöi¿ òâàðèííèöüêèõ ôåðì i êîìïëåêñiâ, ó ÿêèõ çãiäíî ç ïðîåêòîì ïî−
âèííî óòðèìóâàòèñÿ íå ìåíø ÿê 500 ãîëiâ âåëèêî¿ ðîãàòî¿ õóäîáè, ó òîìó
÷èñëi íå ìåíø ÿê 300 êîðiâ àáî íå ìåíø ÿê 1200 ñâèíîìàòîê, àáî íå ìåíø
ÿê 1 ìëí. ãîëiâ ïòèöi, òà äî 30 âiäñîòêiâ âàðòîñòi ðîáiò (áåç óðàõóâàííÿ ïî−
äàòêó íà äîäàíó âàðòiñòü) çà çàâåðøåíèìè ó 2009−2011 ðîêàõ åòàïàìè áó−
äiâíèöòâà òà ðåêîíñòðóêöi¿ ïiäïðèºìñòâ ç âèðîáíèöòâà êîìáiêîðìiâ (äàëi —
îá’ºêòè).

Áþäæåòíi êîøòè âèäiëÿþòüñÿ íà áåçïîâîðîòíié îñíîâi çà ðåçóëüòàòàìè
êîíêóðñó.»;

àáçàö ïåðøèé ïóíêòó 4 ïiñëÿ ñëîâà «äëÿ» äîïîâíèòè ñëîâàìè «çäié−
ñíåííÿ ðîçïîäiëó òà»;

àáçàö ïåðøèé ïóíêòó 5 âèêëþ÷èòè;
ó ïóíêòi 6:
àáçàö ï’ÿòèé âèêëþ÷èòè;
â àáçàöi äâàíàäöÿòîìó öèôðè «2008−2009» çàìiíèòè öèôðàìè «2009−

2010»;
â àáçàöi òðèíàäöÿòîìó öèôðè «2010» çàìiíèòè öèôðàìè «2011»;
äîïîâíèòè ïóíêò ïiñëÿ àáçàöó ÷îòèðíàäöÿòîãî íîâèìè àáçàöàìè òàêîãî

çìiñòó:
«äîâiäêó âiä äåðæàâíîãî ðåºñòðàòîðà ïðî òå, ùî ñòîñîâíî ñóá’ºêòà ãîñ−

ïîäàðþâàííÿ íå ïîðóøåíî ñïðàâó ïðî áàíêðóòñòâî, íå ïðèéíÿòî ðiøåííÿ
ïðî ëiêâiäàöiþ;

êîïiþ çâiòó ïðî ñòàí òâàðèííèöòâà (ôîðìà 24−ñã) íà 1 ÷èñëî ìiñÿöÿ, ùî
íàñòàº çà çâiòíèì êâàðòàëîì, òà íà 1 ãðóäíÿ ïîòî÷íîãî ðîêó, çàñâiä÷åíó îð−
ãàíîì äåðæàâíî¿ ñòàòèñòè÷íî¿ ñëóæáè.».

Ó çâ’ÿçêó ç öèì àáçàö ï’ÿòíàäöÿòèé ââàæàòè àáçàöîì ñiìíàäöÿòèì;
ïóíêò 8 ïiñëÿ àáçàöó ïåðøîãî äîïîâíèòè íîâèì àáçàöîì òàêîãî çìiñòó:
«çàñòîñîâóþòü íîâiòíi òåõíîëîãi¿ âèðîùóâàííÿ õóäîáè i ïòèöi;».
Ó çâ’ÿçêó ç öèì àáçàöè äðóãèé — ï’ÿòèé ââàæàòè âiäïîâiäíî àáçàöàìè

òðåòiì — øîñòèì;
ïóíêòè 9 i 10 âèêëàñòè ó òàêié ðåäàêöi¿:
«9. Ðîçïîðÿäíèêè áþäæåòíèõ êîøòiâ íèæ÷îãî ðiâíÿ ïîäàþòü ùîêâàðòà−

ëó äî 10 ÷èñëà íàñòóïíîãî ìiñÿöÿ òà äî 10 ãðóäíÿ (ñòàíîì íà 1 ãðóäíÿ) Ìi−
íiñòåðñòâó àãðàðíî¿ ïîëiòèêè òà ïðîäîâîëüñòâà çà çàòâåðäæåíîþ íèì ôîð−
ìîþ ðåºñòð ñóá’ºêòiâ ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêi ïðåòåíäóþòü íà âiäøêîäóâàííÿ
âàðòîñòi îá’ºêòiâ (äàëi — ðåºñòð).

10. Êîìiñiÿ ðîçãëÿäàº ðåºñòðè ïðîòÿãîì 10 äíiâ, ïðîâîäèòü ðîçïîäië
áþäæåòíèõ êîøòiâ ìiæ ñóá’ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêi ïðåòåíäóþòü íà
âiäøêîäóâàííÿ âàðòîñòi îá’ºêòiâ âiäïîâiäíî äî ïóíêòó 8 öüîãî Ïîðÿäêó, òà
iíôîðìóº ïðî ïðèéíÿòå ðiøåííÿ ïðîòÿãîì ï’ÿòè äíiâ ðîçïîðÿäíèêiâ áþä−
æåòíèõ êîøòiâ íèæ÷îãî ðiâíÿ.»;

ïóíêò 13 âèêëþ÷èòè;
ó ïóíêòi 14:
àáçàö äðóãèé âèêëþ÷èòè;
â àáçàöi òðåòüîìó ñëîâà «Äåðæàâíîãî êàçíà÷åéñòâà» çàìiíèòè ñëîâàìè

«Äåðæàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè»;
ó ïóíêòi 16 ñëîâî «ôiíàíñîâî¿» âèêëþ÷èòè;
ó òåêñòi Ïîðÿäêó ñëîâî «Ìiíàãðîïîëiòèêè» çàìiíèòè ñëîâàìè «Ìiíiñòåð−

ñòâî àãðàðíî¿ ïîëiòèêè òà ïðîäîâîëüñòâà» ó âiäïîâiäíîìó âiäìiíêó.

ÊÀÁIÍÅÒ ÌIÍIÑÒÐIÂ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂÀ
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Êè¿â

Про затвердження Технiчного регламенту
енергетичного маркування побутових

пральних машин
Âiäïîâiäíî äî ñòàòòi 14 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñòàíäàðòè, òåõíi÷íi ðåã−

ëàìåíòè òà ïðîöåäóðè îöiíêè âiäïîâiäíîñòi» Êàáiíåò Ìiíiñòðiâ Óêðà¿íè
ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Çàòâåðäèòè Òåõíi÷íèé ðåãëàìåíò åíåðãåòè÷íîãî ìàðêóâàííÿ ïîáóòî−
âèõ ïðàëüíèõ ìàøèí òà ïëàí çàõîäiâ ç éîãî çàñòîñóâàííÿ, ùî äîäàþòüñÿ.

2. Öÿ ïîñòàíîâà íàáèðàº ÷èííîñòi ÷åðåç øiñòü ìiñÿöiâ ç äíÿ îïóáëiêóâàí−
íÿ.

Ïðåì’ºð−ìiíiñòð Óêðà¿íè Ì. ÀÇÀÐÎÂ
ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

ïîñòàíîâîþ Êàáiíåòó Ìiíiñòðiâ Óêðà¿íè 
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ТЕХНIЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
енергетичного маркування побутових пральних машин

Загальна частина
1. Öåé Òåõíi÷íèé ðåãëàìåíò âèçíà÷àº îñíîâíi âèìîãè ùîäî ïîäàííÿ

ñïîæèâà÷àì iíôîðìàöi¿ ïðî ðiâåíü åôåêòèâíîñòi ñïîæèâàííÿ åëåêòðîå−
íåðãi¿ òà iíøèõ ðåñóðñiâ ïîáóòîâèìè ïðàëüíèìè ìàøèíàìè (äàëi — ïðàëü−
íi ìàøèíè), à òàêîæ äîäàòêîâî¿ iíôîðìàöi¿.

Òåõíi÷íèé ðåãëàìåíò ðîçðîáëåíèé ç óðàõóâàííÿì Äèðåêòèâè ªâðîïåé−
ñüêî¿ Êîìiñi¿ âiä 23 òðàâíÿ 1995 ð. ¹ 95/12/ªÑ ïðî iìïëåìåíòàöiþ Äèðåê−
òèâè Ðàäè ªÑ âiä 22 âåðåñíÿ 1992 ð. ¹ 92/75/ªÅÑ ùîäî åíåðãåòè÷íîãî
ìàðêóâàííÿ ïîáóòîâèõ ïðàëüíèõ ìàøèí.

2. Äîòðèìàííÿ âèìîã öüîãî Òåõíi÷íîãî ðåãëàìåíòó îáîâ’ÿçêîâå äëÿ:
öåíòðàëüíèõ îðãàíiâ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, íà ÿêi ïîêëàäåíî ôóíêöi¿ ç òåõ−

íi÷íîãî ðåãóëþâàííÿ òà íàãëÿäó;
âèðîáíèêiâ ïðàëüíèõ ìàøèí.
3. Ó öüîìó Òåõíi÷íîìó ðåãëàìåíòi òåðìiíè âæèâàþòüñÿ ó çíà÷åííi, íàâå−

äåíîìó ó Çàêîíi Óêðà¿íè «Ïðî ñòàíäàðòè, òåõíi÷íi ðåãëàìåíòè òà ïðîöåäó−
ðè îöiíêè âiäïîâiäíîñòi», Òåõíi÷íîìó ðåãëàìåíòi åíåðãåòè÷íîãî ìàðêóâàí−
íÿ åëåêòðîîáëàäíàííÿ ïîáóòîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, çàòâåðäæåíîìó ïîñòàíî−
âîþ Êàáiíåòó Ìiíiñòðiâ Óêðà¿íè âiä 6 ñi÷íÿ 2010 ð. ¹ 5 (Îôiöiéíèé âiñíèê
Óêðà¿íè, 2010 ð., ¹ 1, ñò. 23).

4. Äiÿ öüîãî Òåõíi÷íîãî ðåãëàìåíòó ïîøèðþºòüñÿ íà íîâi ïðàëüíi ìàøè−
íè âiò÷èçíÿíîãî òà iíîçåìíîãî âèðîáíèöòâà, ùî æèâëÿòüñÿ âiä ìåðåæi
åëåêòðè÷íîãî ñòðóìó, êðiì:

ïðàëüíèõ ìàøèí áåç öåíòðèôóãè;
ïðàëüíèõ ìàøèí ç îêðåìèìè âiääiëåííÿìè äëÿ ïðàííÿ òà ñóøiííÿ

(ïðàëüíi ìàøèíè ç äâîìà âiääiëåííÿìè);
êîìáiíîâàíèõ ïðàëüíî−ñóøèëüíèõ ìàøèí.
Äiÿ öüîãî Òåõíi÷íîãî ðåãëàìåíòó íå ïîøèðþºòüñÿ íà ïðàëüíi ìàøèíè,

ùî ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòè iíøi äæåðåëà åíåðãi¿, çîêðåìà àêóìóëÿòîðíi
áàòàðå¿.

5. Iíôîðìàöiÿ, ÿêà çàçíà÷àºòüñÿ íà åíåðãåòè÷íié åòèêåòöi òà ëèñòiâöi âiä−
ïîâiäíî äî öüîãî Òåõíi÷íîãî ðåãëàìåíòó, îòðèìóºòüñÿ çà ðåçóëüòàòàìè âè−
ìiðþâàíü, âèêîíàíèõ çãiäíî ç íàöiîíàëüíèìè ñòàíäàðòàìè åíåðãåòè÷íîãî
ìàðêóâàííÿ òà ìåòîäiâ âèìiðþâàííÿ ðîáî÷èõ õàðàêòåðèñòèê ïîáóòîâèõ
ïðàëüíèõ ìàøèí (äàëi — íàöiîíàëüíi ñòàíäàðòè).

Îñíîâíi âèìîãè ùîäî åíåðãåòè÷íîãî ìàðêóâàííÿ ïðàëüíèõ ìàøèí âèç−
íà÷åíi ó Òåõíi÷íîìó ðåãëàìåíòi åíåðãåòè÷íîãî ìàðêóâàííÿ åëåêòðîîáëàä−
íàííÿ ïîáóòîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, çàòâåðäæåíîìó ïîñòàíîâîþ Êàáiíåòó Ìi−
íiñòðiâ Óêðà¿íè âiä 6 ñi÷íÿ 2010 ð. ¹ 5 (Îôiöiéíèé âiñíèê Óêðà¿íè, 2010 ð.,
¹ 1, ñò. 23).

Технiчна документацiя
6. Òåõíi÷íà äîêóìåíòàöiÿ ïîâèííà áóòè äîñòàòíüîþ äëÿ ïðîâåäåííÿ

îöiíêè òî÷íîñòi iíôîðìàöi¿, çàçíà÷åíî¿ íà åíåðãåòè÷íié åòèêåòöi, òà äàâàòè
ìîæëèâiñòü îöiíèòè ¿¿ âiäïîâiäíiñòü âèìîãàì öüîãî Òåõíi÷íîãî ðåãëàìåíòó.
Òåõíi÷íà äîêóìåíòàöiÿ ñêëàäàºòüñÿ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ.

Òåõíi÷íà äîêóìåíòàöiÿ ïîâèííà âêëþ÷àòè:
iíôîðìàöiþ ïðî ïîâíå íàéìåíóâàííÿ òà àäðåñó âèðîáíèêà ïðàëüíî¿ ìà−

øèíè;
çàãàëüíèé îïèñ ìîäåëi ïðàëüíî¿ ìàøèíè, äîñòàòíié äëÿ ¿¿ îäíîçíà÷íî¿

iäåíòèôiêàöi¿;
iíôîðìàöiþ (ó òîìó ÷èñëi ðèñóíêè) ïðî îñíîâíi êîíñòðóêòèâíi îñîáëè−

âîñòi ìîäåëi ïðàëüíî¿ ìàøèíè, çîêðåìà òi, ùî iñòîòíî âïëèâàþòü íà ðiâåíü
åíåðãîñïîæèâàííÿ;

ïiäòâåðäæåííÿ âiäïîâiäíîñòi ñòàíäàðòàì (ïðîòîêîëè âèïðîáóâàíü
ïðàëüíî¿ ìàøèíè);

iíñòðóêöiþ ç åêñïëóàòàöi¿ ïðàëüíî¿ ìàøèíè.
7. Ïðàëüíi ìàøèíè âiò÷èçíÿíîãî òà iíîçåìíîãî âèðîáíèöòâà ïîâèííi ìà−

òè åíåðãåòè÷íó åòèêåòêó òà ëèñòiâêó, iíôîðìàöiÿ íà ÿêèõ çàçíà÷àºòüñÿ óê−
ðà¿íñüêîþ ìîâîþ.

Åíåðãåòè÷íà åòèêåòêà ïðèêðiïëþºòüñÿ íà çîâíiøíüîìó áîöi àáî çâåðõó íà
ïðàëüíié ìàøèíi. Íiùî íå ïîâèííî çàêðèâàòè àáî çìåíøóâàòè ¿¿ âèäèìiñòü.

Âèìîãè äî åíåðãåòè÷íî¿ åòèêåòêè òà ëèñòiâêè âèçíà÷åíi ó äîäàòêó.
8. Iíôîðìàöiÿ íà åíåðãåòè÷íèõ åòèêåòêàõ òà ëèñòiâêàõ äî ïðàëüíèõ ìà−

øèí iíîçåìíîãî âèðîáíèöòâà, ùî ïðîïîíóþòüñÿ äëÿ ïðîäàæó íà âíóòðiø−
íüîìó ðèíêó, ìîæå çàçíà÷àòèñÿ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ òà ìîâîþ äåðæàâè —
âèðîáíèêà ïðàëüíî¿ ìàøèíè.

9. Ó ðàçi êîëè ïðàëüíà ìàøèíà ïðîïîíóºòüñÿ äëÿ ïðîäàæó, ó ïðîêàò àáî
ïðîêàò ç ïîäàëüøèì âèêóïîì çà ïèñüìîâîþ ïðîïîçèöiºþ, êàòàëîãîì, ïîø−
òîâèì çàìîâëåííÿì, ÷åðåç Iíòåðíåò ÷è â iíøèé ñïîñiá i ñïîæèâà÷ íå ìàº
çìîãè ïîáà÷èòè ïðàëüíó ìàøèíó, âií ãàðàíòîâàíî çàáåçïå÷óºòüñÿ iíôîð−
ìàöiºþ ïðî:

êëàñ åíåðãåòè÷íî¿ åôåêòèâíîñòi;
îáñÿã åíåðãîñïîæèâàííÿ;
êëàñ åôåêòèâíîñòi ïðàííÿ;
êëàñ åôåêòèâíîñòi âiäæèìàííÿ;
ìàêñèìàëüíó øâèäêiñòü îáåðòiâ öåíòðèôóãè;
ìàñó çàâàíòàæåíî¿ áiëèçíè;
îáñÿã ñïîæèâàííÿ âîäè;
îáñÿã ði÷íîãî ñïîæèâàííÿ åëåêòðîåíåðãi¿ òà âîäè ïiä ÷àñ âèêîðèñòàííÿ

ïðàëüíî¿ ìàøèíè ñiì’ºþ ç ÷îòèðüîõ îñiá, ùî âèçíà÷àºòüñÿ ÿê ñåðåäíié îá−
ñÿã ñïîæèâàííÿ çà 200 öèêëiâ ïðàííÿ áàâîâíÿíî¿ òêàíèíè ïðè 60 î Ñ âiäïî−
âiäíî äî íàöiîíàëüíèõ ñòàíäàðòiâ;

ñêîðèãîâàíèé ðiâåíü çâóêîâî¿ ïîòóæíîñòi.
10. Êëàñ åíåðãåòè÷íî¿ åôåêòèâíîñòi ïðàëüíî¿ ìàøèíè âèçíà÷àºòüñÿ ç

óðàõóâàííÿì îáñÿãó ïèòîìîãî ñïîæèâàííÿ åëåêòðîåíåðãi¿ (Wnum, êÂò.
ã/êã) ïiä ÷àñ ïðàííÿ áàâîâíÿíî¿ òêàíèíè ïðè 60 î Ñ âiäïîâiäíî äî íàöiîíàëü−
íèõ ñòàíäàðòiâ:

11. Êëàñ åôåêòèâíîñòi ïðàííÿ âèçíà÷àºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì iíäåêñó
åôåêòèâíîñòi ïðàííÿ áàâîâíÿíî¿ òêàíèíè ïðè 60 î Ñ ( ):

12. Êëàñ åôåêòèâíîñòi âiäæèìàííÿ âèçíà÷àºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ðiâíÿ
åôåêòèâíîñòi âiäæèìàííÿ (Â, âiäñîòêiâ) ïiä ÷àñ ïðàííÿ áàâîâíÿíî¿ òêàíèíè
ïðè 60î Ñ:

13. Êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì âiäïîâiäíîñòi åíåðãåòè÷íîãî ìàðêóâàííÿ
ïðàëüíèõ ìàøèí âèìîãàì öüîãî Òåõíi÷íîãî ðåãëàìåíòó çäiéñíþºòüñÿ â óñ−
òàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó.

Äîäàòîê
äî Òåõíi÷íîãî ðåãëàìåíòó

ВИМОГИ
до енергетичної етикетки та листiвки 

Вимоги до енергетичної етикетки
1. Åíåðãåòè÷íà åòèêåòêà îôîðìëÿºòüñÿ çà òàêèì çðàçêîì:

2. Íà åíåðãåòè÷íié åòèêåòöi çàçíà÷àºòüñÿ iíôîðìàöiÿ ïðî:
íàéìåíóâàííÿ àáî òîâàðíèé çíàê âèðîáíèêà ïðàëüíî¿ ìàøèíè;
ìîäåëü ïðàëüíî¿ ìàøèíè;
êëàñ åíåðãåòè÷íî¿ åôåêòèâíîñòi. Ëiòåðà, ùî îçíà÷àº êëàñ åíåðãåòè÷íî¿

åôåêòèâíîñòi, ðîçìiùóºòüñÿ íà òîìó ñàìîìó ðiâíi, ùî i âiäïîâiäíà ñòðiëêà;
îáñÿã åíåðãîñïîæèâàííÿ ïiä ÷àñ ïðàííÿ áàâîâíÿíî¿ òêàíèíè ïðè 60î Ñ

âiäïîâiäíî äî íàöiîíàëüíèõ ñòàíäàðòiâ åíåðãåòè÷íîãî ìàðêóâàííÿ òà ìåòî−
äiâ âèìiðþâàííÿ ðîáî÷èõ õàðàêòåðèñòèê ïðàëüíèõ ïîáóòîâèõ ìàøèí (äàëi
— íàöiîíàëüíi ñòàíäàðòè);

êëàñ åôåêòèâíîñòi ïðàííÿ;
êëàñ åôåêòèâíîñòi âiäæèìàííÿ;
ìàêñèìàëüíó øâèäêiñòü îáåðòàííÿ öåíòðèôóãè ïiä ÷àñ ïðàííÿ áàâîâíÿ−

íî¿ òêàíèíè ïðè 60î Ñ âiäïîâiäíî äî íàöiîíàëüíèõ ñòàíäàðòiâ;
ìàñó çàâàíòàæåíî¿ áiëèçíè ïiä ÷àñ ïðàííÿ áàâîâíÿíî¿ òêàíèíè ïðè 60î Ñ

âiäïîâiäíî äî íàöiîíàëüíèõ ñòàíäàðòiâ;
îáñÿã ñïîæèâàííÿ âîäè ïiä ÷àñ ïðàííÿ áàâîâíÿíî¿ òêàíèíè ïðè 60î Ñ âiä−

ïîâiäíî äî íàöiîíàëüíèõ ñòàíäàðòiâ;
ñêîðèãîâàíèé ðiâåíü çâóêîâî¿ ïîòóæíîñòi ïiä ÷àñ ïðàííÿ òà âiäæèìàííÿ

áàâîâíÿíî¿ òêàíèíè ïðè 60î Ñ.
3. Äëÿ äðóêóâàííÿ êîëüîðîâî¿ åíåðãåòè÷íî¿ åòèêåòêè ñëiä âèêîðèñòîâó−

âàòè áëàêèòíèé, ïóðïóðîâèé, æîâòèé i ÷îðíèé êîëüîðè.
Êîëið áóäü−ÿêîãî åëåìåíòà åíåðãåòè÷íî¿ åòèêåòêè ñêëàäàºòüñÿ ñïîëó−

÷åííÿì çàçíà÷åíèõ êîëüîðiâ ó âiäñîòêîâîìó ñêëàäi êîæíîãî ç íèõ.
Äëÿ ïîçíà÷åííÿ êîëüîðó åëåìåíòà âèêîðèñòîâóºòüñÿ êîìáiíàöiÿ ç ÷î−

òèðüîõ çíàêiâ (öèôð), ÿêi îçíà÷àþòü âiäñîòêîâèé ñêëàä êîëüîðiâ ó òàêié
ïîñëiäîâíîñòi: áëàêèòíèé, ïóðïóðîâèé, æîâòèé, ÷îðíèé.

Íàïðèêëàä: ïîçíà÷åííÿ êîëüîðó åëåìåíòà åíåðãåòè÷íî¿ åòèêåòêè «07X0»
âêàçóº íà òå, ùî âií ñêëàäàºòüñÿ ç 0 âiäñîòêiâ áëàêèòíîãî êîëüîðó, 70 —
ïóðïóðîâîãî, 100 — æîâòîãî i 0 âiäñîòêiâ ÷îðíîãî êîëüîðó.

4. Êîëüîðè ñòðiëîê, ÿêèìè ïîçíà÷àþòüñÿ êëàñè åíåðãåòè÷íî¿ åôåêòèâ−
íîñòi ïðàëüíèõ ìàøèí:

5 мм 73 мм 33 мм 5 мм 

 

 

 

ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ  

ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ 
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Виробник 

Модель  
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Обсяг енергоспоживання 

(під час прання бавовняної тканини, кВт•г/цикл) 

Фактичний обсяг енергоспоживання залежить від режиму експлуатації 

пральної машини 

  

1
5
 м
м
 

 

Клас ефективності  прання 

А — максимально ефективний  

G — мінімально ефективний 

A B C D E F G 
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 м
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Клас ефективності віджимання 

А — максимально ефективний  

G — мінімально ефективний 

Швидкість обертання центрифуги, обертів на хвилину 

A B C D E F G 

 

1
5
 м
м
 

 

Максимальна маса завантаженої білизни  

(бавовняна тканина), кілограмів 

Обсяг споживання води, літрів 

  

прання 

4
7
 м
м
 

 

Скоригований рівень звукової  

потужності, дБА 

віджимання 

  

 

Клас ефективності 

віджимання 

Рівень ефективності віджимання 

А В < 45 

B 45 ≤  В < 54 

C 54 ≤  В < 63 

D 63 ≤  В < 72 

E 72 ≤  В < 81 

F 81 ≤  В < 90 

G 90 ≤  В 

Клас ефективності 

прання 

Індекс ефективності прання  

А 
пр

I  > 1,03 

B 1,03 ≥  
пр

I  > 1 

C 1 ≥  
пр

I  > 0,97 

D 0,97 ≥  
пр

I  > 0,94 

E 0,94 ≥  
пр

I  > 0,91 

F 0,91 ≥  
пр

I  > 0,88 

G 0,88 ≥  
пр

I  

Клас енергетичної 

ефективності 

Обсяг питомого споживання електроенергії  

А пит
W  ≤  0,19 

B 0,19 < 
пит

W  ≤  0,23 

C 0,23 < 
пит

W  ≤  0,27 

D 0,27 < 
пит

W  ≤  0,31 

E 0,31 < 
пит

W  ≤  0,35 

F 0,35 < 
пит

W  ≤  0,39 

G 0,39 < 
пит

W  
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Êîëið òåêñòó — ÷îðíèé. Ôîí — áiëèé.
Êîëið ëiòåðè, ùî îçíà÷àº êëàñ åíåðãåòè÷íî¿ åôåêòèâíîñòi, —áiëèé.

Âèìîãè äî ëèñòiâêè
5. Ó ëèñòiâöi çàçíà÷àºòüñÿ òàêà iíôîðìàöiÿ:
òîâàðíèé çíàê âèðîáíèêà ïðàëüíî¿ ìàøèíè;
ìîäåëü ïðàëüíî¿ ìàøèíè;
êëàñ åíåðãåòè÷íî¿ åôåêòèâíîñòi;
îáñÿã åíåðãîñïîæèâàííÿ ïiä ÷àñ ïðàííÿ áàâîâíÿíî¿ òêàíèíè ïðè 60î Ñ

âiäïîâiäíî äî íàöiîíàëüíèõ ñòàíäàðòiâ. Ôàêòè÷íå ñïîæèâàííÿ åíåðãi¿ çàëå−
æèòü âiä ðåæèìó âèêîðèñòàííÿ ïðàëüíî¿ ìàøèíè;

êëàñ åôåêòèâíîñòi ïðàííÿ;
êëàñ åôåêòèâíîñòi âiäæèìàííÿ. Ó ðàçi îáðàííÿ ïðàëüíî¿ ìàøèíè ç áàðà−

áàííîþ ñóøàðêîþ âèêîðèñòàííÿ öåíòðèôóãè êëàñó À çàìiñòü öåíòðèôóãè
êëàñó G âäâi÷i çìåíøèòü åíåðãîâèòðàòè íà áàðàáàííå âiäæèìàííÿ. Ïiä ÷àñ
áàðàáàííîãî âiäæèìàííÿ áiëèçíè ñïîæèâàºòüñÿ áiëüøå åíåðãi¿, íiæ ïiä ÷àñ
¿¿ ïðàííÿ;

åôåêòèâíiñòü âèäàëåííÿ âîäè ïiä ÷àñ ïðàííÿ áàâîâíÿíî¿ òêàíèíè ïðè 
60î Ñ âiäïîâiäíî äî íàöiîíàëüíèõ ñòàíäàðòiâ;

ìàêñèìàëüíà øâèäêiñòü îáåðòàííÿ öåíòðèôóãè ïiä ÷àñ ïðàííÿ áàâîâíÿ−
íî¿ òêàíèíè ïðè 60î Ñ âiäïîâiäíî äî íàöiîíàëüíèõ ñòàíäàðòiâ;

ìàñà çàâàíòàæåíî¿ áiëèçíè ïiä ÷àñ ïðàííÿ áàâîâíÿíî¿ òêàíèíè ïðè 60î Ñ
âiäïîâiäíî äî íàöiîíàëüíèõ ñòàíäàðòiâ;

îáñÿã ñïîæèâàííÿ âîäè ïiä ÷àñ ïðàííÿ áàâîâíÿíî¿ òêàíèíè ïðè 60 î Ñ âiä−
ïîâiäíî äî íàöiîíàëüíèõ ñòàíäàðòiâ;

÷àñ ïðàííÿ áàâîâíÿíî¿ òêàíèíè ïðè 60î Ñ âiäïîâiäíî äî íàöiîíàëüíèõ
ñòàíäàðòiâ;

îáñÿã ñåðåäíüîãî ði÷íîãî ñïîæèâàííÿ åíåðãi¿ òà âîäè çà 200 öèêëiâ
ïðàííÿ áàâîâíÿíî¿ òêàíèíè ïðè 60î Ñ;

ñêîðèãîâàíèé ðiâåíü çâóêîâî¿ ïîòóæíîñòi ïiä ÷àñ ïðàííÿ òà âiäæèìàííÿ
áàâîâíÿíî¿ òêàíèíè ïðè 60î Ñ.

Âèðîáíèê ïðàëüíî¿ ìàøèíè ìîæå ïîäàâàòè iíôîðìàöiþ ïðî iíøi öèêëè
ïðàííÿ.

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ
ïîñòàíîâîþ Êàáiíåòó Ìiíiñòðiâ Óêðà¿íè 

âiä 16 ëþòîãî 2011 ð. ¹ 108
ПЛАН ЗАХОДIВ

iз застосування Технiчного регламенту енергетичного маркування 
побутових пральних машин

ÊÀÁIÍÅÒ ÌIÍIÑÒÐIÂ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂÀ

âiä 16 ëþòîãî 2011 ð. ¹ 112
Êè¿â

Про внесення змiн до постанови 
Кабiнету Мiнiстрiв України 

вiд 15 червня 2000 р. № 977
Êàáiíåò Ìiíiñòðiâ Óêðà¿íè ПОСТАНОВЛЯЄ:
Âíåñòè äî ïîñòàíîâè Êàáiíåòó Ìiíiñòðiâ Óêðà¿íè âiä 15 ÷åðâíÿ 2000 ð. ¹

977 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ñòàòóòó Àêàäåìi¿ ìèñòåöòâ Óêðà¿íè» (Îôiöiéíèé
âiñíèê Óêðà¿íè, 2000 ð., ¹ 25, ñò. 1046) çìiíè, ùî äîäàþòüñÿ.

Ïðåì’ºð−ìiíiñòð Óêðà¿íè Ì. ÀÇÀÐÎÂ

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ 
ïîñòàíîâîþ Êàáiíåòó Ìiíiñòðiâ Óêðà¿íè 

âiä 16 ëþòîãî 2011 ð. ¹ 112
ЗМIНИ, 

що вносяться до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України 
вiд 15 червня 2000 р. № 977

1. Ó ïîñòàíîâi:
ó íàçâi ïîñòàíîâè ñëîâî «Àêàäåìi¿» çàìiíèòè ñëîâàìè «Íàöiîíàëüíî¿

àêàäåìi¿»;
ó ïîñòàíîâëÿþ÷ié ÷àñòèíi ñëîâà i öèôðè «Àêàäåìi¿ ìèñòåöòâ Óêðà¿íè,

ïðèéíÿòèé çàãàëüíèìè çáîðàìè Àêàäåìi¿ 6 êâiòíÿ 1999 ð.» çàìiíèòè ñëîâà−
ìè i öèôðàìè «Íàöiîíàëüíî¿ Àêàäåìi¿ ìèñòåöòâ Óêðà¿íè, ïðèéíÿòèé çàãàëü−
íèìè çáîðàìè Àêàäåìi¿ 26 áåðåçíÿ 2010 ð.».

2. Ñòàòóò Àêàäåìi¿ ìèñòåöòâ Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíèé çàçíà÷åíîþ ïîñòàíî−
âîþ, âèêëàñòè ó òàêié ðåäàêöi¿:

«ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ 
ïîñòàíîâîþ Êàáiíåòó Ìiíiñòðiâ Óêðà¿íè 

âiä 15 ÷åðâíÿ 2000 ð. ¹ 977 
(ó ðåäàêöi¿ ïîñòàíîâè Êàáiíåòó Ìiíiñòðiâ 
Óêðà¿íè âiä 16 ëþòîãî 2011 ð. ¹ 112)

СТАТУТ 
Нацiональної академiї мистецтв України

Загальна частина
1. Íàöiîíàëüíà àêàäåìiÿ ìèñòåöòâ Óêðà¿íè (äàëi — Àêàäåìiÿ) çàñíîâàíà

Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè âiä 14 ãðóäíÿ 1996 ð. ¹ 1209 «Ïðî Àêàäåìiþ
ìèñòåöòâ Óêðà¿íè».

Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè âiä 18 ëþòîãî 2010 ð. ¹ 191 «Ïðî íàäàííÿ
Àêàäåìi¿ ìèñòåöòâ Óêðà¿íè ñòàòóñó íàöiîíàëüíî¿» çà âíåñîê Àêàäåìi¿ ó ðîç−
âèòîê óêðà¿íñüêîãî ìèñòåöòâà, âiäðîäæåííÿ íàöiîíàëüíèõ òðàäèöié, ïðîâå−
äåííÿ ôóíäàìåíòàëüíèõ äîñëiäæåíü ç iñòîði¿ ñòàíîâëåííÿ i çáàãà÷åííÿ äó−
õîâíî¿ êóëüòóðè Óêðà¿íè ¿é íàäàíî ñòàòóñ íàöiîíàëüíî¿.

2. Ïîâíå íàéìåíóâàííÿ Àêàäåìi¿: óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ —Íàöiîíàëüíà
àêàäåìiÿ ìèñòåöòâ Óêðà¿íè; àíãëiéñüêîþ ìîâîþ —National Academy of Arts
of Ukraine.

Ñêîðî÷åíå íàéìåíóâàííÿ — ÍÀÌ.
3. Ìiñöåçíàõîäæåííÿ Àêàäåìi¿: Óêðà¿íà, 01054, ì. Êè¿â, âóë. Âîðîâñüêî−

ãî, 20.
4. Àêàäåìiÿ º äåðæàâíîþ íàóêîâîþ îðãàíiçàöiºþ â ãàëóçi êóëüòóðè i ìèñ−

òåöòâ.
5. Àêàäåìiÿ º ñàìîâðÿäíîþ îðãàíiçàöiºþ, ÿêà ñàìîñòiéíî âèçíà÷àº òåìà−

òèêó äîñëiäæåíü, ñâîþ ñòðóêòóðó, âèðiøóº òâîð÷i, íàóêîâî−îðãàíiçàöiéíi,
ãîñïîäàðñüêi, êàäðîâi ïèòàííÿ, çäiéñíþº ìiæíàðîäíi íàóêîâi i òâîð÷i çâ’ÿç−
êè.

6. Àêàäåìiÿ ó ñâî¿é äiÿëüíîñòi êåðóºòüñÿ Êîíñòèòóöiºþ Óêðà¿íè, Çàêîíîì
Óêðà¿íè «Ïðî íàóêîâó i íàóêîâî−òåõíi÷íó äiÿëüíiñòü», iíøèìè çàêîíàìè Óê−
ðà¿íè, àêòàìè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, Êàáiíåòó Ìiíiñòðiâ Óêðà¿íè i öèì Ñòàòó−
òîì.

7. Àêàäåìiÿ îá’ºäíóº ó ñâîºìó ñêëàäi äiéñíèõ ÷ëåíiâ (àêàäåìiêiâ), ÷ëåíiâ−
êîðåñïîíäåíòiâ, ïî÷åñíèõ àêàäåìiêiâ òà iíîçåìíèõ ÷ëåíiâ, ÿêi îáèðàþòüñÿ
çàãàëüíèìè çáîðàìè Àêàäåìi¿, à òàêîæ óñiõ íàóêîâèõ i òâîð÷èõ ïðàöiâíèêiâ
ó íàóêîâèõ i òâîð÷èõ óñòàíîâàõ òà îðãàíiçàöiÿõ Àêàäåìi¿.

Àêàäåìiÿ ïðîâàäèòü ñâîþ äiÿëüíiñòü ó âçàºìîäi¿ ç Ìiíiñòåðñòâîì êóëüòó−
ðè, iíøèìè öåíòðàëüíèìè òà ìiñöåâèìè îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, Íàöi−
îíàëüíîþ àêàäåìiºþ íàóê, iíøèìè ãàëóçåâèìè àêàäåìiÿìè íàóê, òâîð÷èìè
ñïiëêàìè, ìèñòåöüêèìè óñòàíîâàìè òà íàâ÷àëüíèìè çàêëàäàìè.

8. Àêàäåìiÿ º þðèäè÷íîþ îñîáîþ, ìàº ñàìîñòiéíèé áàëàíñ, ðàõóíêè â
îðãàíàõ Äåðæàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè, ïå÷àòêó iç çîáðàæåííÿì Äåð−
æàâíîãî Ãåðáà Óêðà¿íè i ñâî¿ì íàéìåíóâàííÿì, iíøi ïå÷àòêè òà øòàìïè, ôi−
íàíñóºòüñÿ çà ðàõóíîê êîøòiâ äåðæàâíîãî áþäæåòó òà iíøèõ äæåðåë, íå çà−
áîðîíåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

Основнi завдання i напрями дiяльностi Академiї
9. Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè Àêàäåìi¿ º:
âèçíà÷åííÿ ïðiîðèòåòíèõ íàïðÿìiâ íàóêîâèõ äîñëiäæåíü, çàëó÷åííÿ íà−

óêîâèõ i òâîð÷èõ ïðàöiâíèêiâ äî âèêîíàííÿ äåðæàâíèõ òà ìiæíàðîäíèõ
ïðîãðàì ðîçâèòêó õóäîæíüî¿ êóëüòóðè;

ïðîâåäåííÿ ôóíäàìåíòàëüíèõ íàóêîâî−òåîðåòè÷íèõ äîñëiäæåíü ç ïè−
òàíü õóäîæíüî¿ òâîð÷îñòi, iñòîði¿ i òåîði¿ óêðà¿íñüêîãî ìèñòåöòâà, õóäîæíüî¿
êðèòèêè, ìèñòåöüêî¿ îñâiòè òà åñòåòè÷íîãî âèõîâàííÿ;

âèâ÷åííÿ òà óçàãàëüíåííÿ íàóêîâîãî i òâîð÷îãî äîñâiäó äiÿ÷iâ âiò÷èçíÿ−
íî¿ òà ñâiòîâî¿ êóëüòóðè, ïîïóëÿðèçàöiÿ íàóêîâèõ çíàíü i òâîð÷èõ çäîáóòêiâ
ñâiòîâîãî òà íàöiîíàëüíîãî ìèñòåöòâà;

iíòåãðàöiÿ i êîîðäèíàöiÿ àêàäåìi÷íî¿ òà ãàëóçåâèõ ìèñòåöòâîçíàâ÷èõ íà−
óê ç ìåòîþ ðîçðîáëåííÿ ïðîïîçèöié ùîäî ôîðìóâàííÿ äåðæàâíî¿ ïîëiòè−
êè ó âiäïîâiäíié ñôåði;

ïîøóê åôåêòèâíèõ øëÿõiâ âiäðîäæåííÿ i çáàãà÷åííÿ íàöiîíàëüíèõ òðà−
äèöié ó õóäîæíié êóëüòóði, ñïðèÿííÿ ðîçâèòêîâi ìèñòåöüêèõ øêië òà ðiçíî−
ìàíiòíèõ òâîð÷èõ íàïðÿìiâ;

íàëàãîäæåííÿ ñïiâïðàöi ç âiäïîâiäíèìè îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè ç ïè−
òàíü çàõèñòó àâòîðñüêèõ ïðàâ;

ðîçâèòîê íàóêîâîãî i êóëüòóðíîãî ñïiâðîáiòíèöòâà ç iíîçåìíèìè ó÷åíè−
ìè òà ìèòöÿìè, à òàêîæ ïðåäñòàâíèêàìè óêðà¿íñüêî¿ äiàñïîðè;

ïiäãîòîâêà íàóêîâèõ i íàóêîâî−ïåäàãîãi÷íèõ êàäðiâ âèùî¿ êâàëiôiêàöi¿ â
ãàëóçi êóëüòóðè i ìèñòåöòâà òà ¿õ àòåñòàöiÿ;

ñïðèÿííÿ ðîçâèòêîâi òâîð÷î¿ äiÿëüíîñòi ìèòöiâ òà íàóêîâöiâ, çîêðåìà ó
ñòâîðåííi âèñîêîõóäîæíiõ òâîðiâ i ïiäãîòîâöi ìèñòåöòâîçíàâ÷èõ ïðàöü, ïiä−
âèùåííi êâàëiôiêàöi¿ ïðàöiâíèêiâ ìèñòåöòâ, íàóêîâöiâ i âèêëàäà÷iâ ìèñ−
òåöüêèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäiâ;

íàäàííÿ êîíñóëüòàöiéíî¿ íàóêîâî−ìåòîäè÷íî¿ äîïîìîãè ìèñòåöüêèì
çàêëàäàì, ïiäïðèºìñòâàì, óñòàíîâàì òà îðãàíiçàöiÿì ó âèêîíàííi äåðæàâ−
íèõ ïðîãðàì ðîçâèòêó õóäîæíüî¿ êóëüòóðè;

ó÷àñòü ó ðîçðîáëåííi ïðîïîçèöié i ðåêîìåíäàöié ùîäî ðîçâ’ÿçàííÿ
ïðîáëåì ðîçâèòêó ìèñòåöòâîçíàâ÷èõ íàóê, õóäîæíüî¿ êóëüòóðè òà ìèñòåöü−
êî¿ îñâiòè;

ñïðèÿííÿ íàóêîâié i ìèñòåöüêié òâîð÷îñòi ìîëîäi â ãàëóçi õóäîæíüî¿
êóëüòóðè;

ñïðèÿííÿ ñîöiàëüíîìó i ïðàâîâîìó çàõèñòó ÷ëåíiâ Àêàäåìi¿, ¿õ iíòåëåêòó−
àëüíî¿ âëàñíîñòi, íàäàííÿ ïiäòðèìêè â ðåàëiçàöi¿ íàóêîâèõ i òâîð÷èõ ïðîåê−
òiâ.

10. Ç ìåòîþ âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íå¿ çàâäàíü Àêàäåìiÿ:
1) çäiéñíþº îðãàíiçàöiþ, êîîðäèíàöiþ òà çàãàëüíå íàóêîâå êåðiâíèöòâî

ôóíäàìåíòàëüíèìè i ïðèêëàäíèìè íàóêîâèìè äîñëiäæåííÿìè ç íàéâàæëè−
âiøèõ ïðîáëåì ìèñòåöòâîçíàâ÷èõ íàóê, ÿêi ïðîâàäÿòü ÷ëåíè Àêàäåìi¿, íàó−
êîâî−äîñëiäíi iíñòèòóòè i ñïåöiàëüíî ñòâîðåíi äëÿ ðîçðîáëåííÿ âàæëèâî¿
òåìàòèêè òèì÷àñîâi íàóêîâi êîëåêòèâè, íàóêîâi i òâîð÷i óñòàíîâè, ïiäïðèºì−
ñòâà òà îðãàíiçàöi¿, ùî âiäíåñåíi äî âiäàííÿ Àêàäåìi¿;

2) ñòâîðþº ºäèíó êîìïëåêñíó ñèñòåìó ïðîãíîçóâàííÿ, ïðîâàäæåííÿ
òâîð÷î¿ äiÿëüíîñòi, ïëàíóâàííÿ, êîîðäèíàöi¿, ïîäàííÿ çâiòíîñòi òà çäiéñíåí−
íÿ êîíòðîëþ çà ïðîâåäåííÿì ôóíäàìåíòàëüíèõ i ïðèêëàäíèõ íàóêîâèõ
äîñëiäæåíü â ¿¿ íàóêîâèõ i òâîð÷èõ óñòàíîâàõ, ïiäïðèºìñòâàõ òà îðãàíiçàöi−
ÿõ;

3) îá’ºäíóº íàóêîâöiâ i ìèòöiâ, ùî ïðàöþþòü â Àêàäåìi¿ (òâîðöiâ ó ãàëó−
çi îáðàçîòâîð÷îãî òà äåêîðàòèâíî−óæèòêîâîãî ìèñòåöòâà, àðõiòåêòóðè, äè−
çàéíó, ìóçèêè, òåàòðó, êiíî, õîðåîãðàôi¿, ìèñòåöòâîçíàâñòâà, ìóçåéíî¿
ñïðàâè, êóëüòóðîëîãi¿ òîùî), â iíøèõ íàóêîâèõ i òâîð÷èõ óñòàíîâàõ, ïiäïðè−
ºìñòâàõ òà îðãàíiçàöiÿõ, íàóêîâèõ ðàäàõ, òîâàðèñòâàõ, àñîöiàöiÿõ òîùî;

4) ñêëèêàº íàóêîâi ñåñi¿, ç’¿çäè, êîíôåðåíöi¿ i íàðàäè, â òîìó ÷èñëi ìiæ−
íàðîäíi, äëÿ îáãîâîðåííÿ ïðîáëåì êîîðäèíàöi¿ íàóêîâî−äîñëiäíî¿ i òâîð−
÷î¿ ðîáîòè;

5) çäiéñíþº â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó óïðàâëiííÿ ïåðå−
äàíèì ¿é äåðæàâíèì ìàéíîì, ðîçïîäiëÿº áþäæåòíi êîøòè òà êîíòðîëþº ¿õ
âèêîðèñòàííÿ;

6) ñïiâïðàöþº ç íàóêîâèìè, êóëüòóðíî−îñâiòíiìè îðãàíiçàöiÿìè, ìèñ−
òåöüêèìè íàâ÷àëüíèìè çàêëàäàìè, ùî íå âõîäÿòü äî ñêëàäó Àêàäåìi¿;

7) ïðîâàäèòü íàóêîâî−äîñëiäíèöüêó òà åêñïåðòíî−êîíñóëüòàöiéíó äi−
ÿëüíiñòü ó ãàëóçi îáðàçîòâîð÷îãî òà äåêîðàòèâíî−óæèòêîâîãî ìèñòåöòâà,
àðõiòåêòóðè, äèçàéíó, ìóçèêè, òåàòðó, êiíî, õîðåîãðàôi¿, ìèñòåöòâîçíàâ−
ñòâà, ìóçåéíî¿ ñïðàâè, êóëüòóðîëîãi¿, à òàêîæ îõîðîíè i ðåñòàâðàöi¿ ïàì’ÿ−
òîê êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè, íàäàº êîíñóëüòàöi¿ ç ïèòàíü ââåçåííÿ òà âèâåçåí−
íÿ êóëüòóðíèõ öiííîñòåé;

8) ïðîâàäèòü âèäàâíè÷ó äiÿëüíiñòü, ïóáëiêóº ðåçóëüòàòè íàóêîâèõ äîñ−
ëiäæåíü, ìîíîãðàôi¿, íàðèñè, çàáåçïå÷óº îïðèëþäíåííÿ ðåçóëüòàòiâ íàóêî−
âèõ äîñëiäæåíü íà êîíôåðåíöiÿõ, ñåìiíàðàõ òà ó çàñîáàõ ìàñîâî¿ iíôîðìà−
öi¿;

9) çàáåçïå÷óº äiÿëüíiñòü ñïåöiàëiçîâàíèõ â÷åíèõ ðàä ç ïðèñóäæåííÿ íà−
óêîâèõ ñòóïåíiâ;

10) âæèâàº çàõîäiâ äî çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ òâîð÷î¿ ñïàäùèíè âèç−
íà÷íèõ ìèòöiâ òà â÷åíèõ, à òàêîæ àðõiâíèõ ìàòåðiàëiâ Àêàäåìi¿, iíøèõ ìèñ−
òåöüêî−êóëüòóðíèõ öiííîñòåé;

11) ïðîâàäèòü â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó âèñòàâêîâó, ìóçåéíó òà àðõiâíó
äiÿëüíiñòü, îðãàíiçîâóº êîìïëåêòóâàííÿ òâîðàìè ìèñòåöòâà ìóçåéíèõ, áiá−
ëiîòå÷íèõ òà àðõiâíèõ ôîíäiâ, à òàêîæ çàáåçïå÷óº âåäåííÿ ¿õ îáëiêó, çáåði−
ãàííÿ i ðåñòàâðàöiþ;

12) ñïðèÿº ðîçâèòêîâi ìàòåðiàëüíî−òåõíi÷íî¿ áàçè, çäiéñíåííþ çàõîäiâ ç
îõîðîíè ïðàöi i òåõíiêè áåçïåêè ó íàóêîâèõ i òâîð÷èõ óñòàíîâàõ, ïiäïðèºì−
ñòâàõ òà îðãàíiçàöiÿõ, ùî âiäíåñåíi äî âiäàííÿ Àêàäåìi¿;

13) ïðîâîäèòü êîíêóðñè íàóêîâèõ i òâîð÷èõ ðîáiò;
14) âíîñèòü â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïîäàííÿ ïðî ïðèñâîºííÿ ïî÷åñíèõ

çâàíü, íàãîðîäæåííÿ ÷ëåíiâ Àêàäåìi¿ òà ¿¿ ïðàöiâíèêiâ äåðæàâíèìè íàãîðî−
äàìè, âiäçíàêàìè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè òà Êàáiíåòó Ìiíiñòðiâ Óêðà¿íè, äåð−
æàâíèìè òà iíøèìè ïðåìiÿìè;

15) ñàìîñòiéíî àáî ðàçîì ç iíøèìè ïiäïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè òà îð−
ãàíiçàöiÿìè ñòâîðþº åêñïåðèìåíòàëüíi òâîð÷î−âèðîáíè÷i ìàéñòåðíi òà iíøi
çàêëàäè äëÿ âèãîòîâëåííÿ ìèñòåöüêèõ òâîðiâ, îðãàíiçîâóº â óñòàíîâëåíîìó
çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó ¿õ ðåàëiçàöiþ, çîêðåìà, øëÿõîì ïðîâåäåííÿ àóê−
öiîíiâ i âèñòàâîê−ïðîäàæiâ, ó òîìó ÷èñëi çà êîðäîíîì;

16) çàáåçïå÷óº ðîçïîâñþäæåííÿ ìàòåðiàëiâ òà iíôîðìàöi¿ ïðî ðåçóëüòà−
òè äiÿëüíîñòi Àêàäåìi¿ øëÿõîì ¿õ ðîçìiùåííÿ ó çàñîáàõ ìàñîâî¿ iíôîðìà−
öi¿;

17) âæèâàº çàõîäiâ äî âïðîâàäæåííÿ â ïðàêòèêó ðåçóëüòàòiâ íàóêîâèõ i
òâîð÷èõ ðîáiò, âèêîíàíèõ íàóêîâèìè i òâîð÷èìè óñòàíîâàìè Àêàäåìi¿, i â
ðàçi íåîáõiäíîñòi ïîðóøóº ïåðåä îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà îðãàíàìè
ìiñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ êëîïîòàííÿ ç âiäïîâiäíèõ ïèòàíü; íàäñèëàº çàç−
íà÷åíèì îðãàíàì åêñïåðòíi âèñíîâêè, íàóêîâi i òâîð÷i ìèñòåöüêi ïðîåêòè,
ïðîãðàìè ç ïèòàíü ðîçâèòêó íàöiîíàëüíîãî ìèñòåöòâà; ïðîâîäèòü êîíêóð−
ñè, ôåñòèâàëi, êîíôåðåíöi¿, ñèìïîçióìè i íàðàäè;

18) âñòóïàº äî ñïiëîê, àñîöiàöié, iíøèõ òâîð÷èõ îá’ºäíàíü, ó òîìó ÷èñëi
iíîçåìíèõ; íàëàãîäæóº òâîð÷i çâ’ÿçêè òà óêëàäàº äîãîâîðè ç iíîçåìíèìè
àêàäåìiÿìè ìèñòåöòâ òà iíøèìè íàóêîâèìè i òâîð÷èìè óñòàíîâàìè, ìèñ−
òåöüêèìè íàâ÷àëüíèìè çàêëàäàìè, ïiäïðèºìñòâàìè òà îðãàíiçàöiÿìè;

19) çàñíîâóº çà ðàõóíîê êîøòiâ ñïåöiàëüíîãî ôîíäó iìåííi ñòèïåíäi¿ äëÿ
ñòóäåíòiâ ìèñòåöüêèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäiâ, àñïiðàíòiâ i äîêòîðàíòiâ íàóêî−
âèõ óñòàíîâ ç ìåòîþ ïiäâèùåííÿ ¿õ ïðîôåñiéíîãî ðiâíÿ, à òàêîæ âiäçíàêè òà
ïðåìi¿ Àêàäåìi¿ i íàãîðîäæóº íèìè çà âèñîêi íàóêîâi òà òâîð÷i äîñÿãíåííÿ â
ãàëóçi îáðàçîòâîð÷îãî òà äåêîðàòèâíî−óæèòêîâîãî ìèñòåöòâà, àðõiòåêòóðè,
äèçàéíó, ìóçèêè, òåàòðó, êiíî, õîðåîãðàôi¿, ìèñòåöòâîçíàâñòâà, ìóçåéíî¿
ñïðàâè, êóëüòóðîëîãi¿ òîùî;

20) çäiéñíþº îáìií äðóêîâàíèìè âèäàííÿìè ç íàóêîâèìè óñòàíîâàìè,
ìèñòåöüêèìè íàâ÷àëüíèìè çàêëàäàìè, iíôîðìàöiéíèìè öåíòðàìè, áiáëiî−
òåêàìè, áiáëiîòå÷íèìè ôîíäàìè òà iíøèìè îðãàíiçàöiÿìè â Óêðà¿íi òà çà
êîðäîíîì;

21) ðîçðîáëÿº ïðîïîçèöi¿ ùîäî ðåîðãàíiçàöi¿ àáî ëiêâiäàöi¿ â óñòàíîâëå−
íîìó ïîðÿäêó íàóêîâèõ i òâîð÷èõ óñòàíîâ, iíøèõ óñòàíîâ, ïiäïðèºìñòâ òà
îðãàíiçàöié, ùî âiäíåñåíi äî âiäàííÿ Àêàäåìi¿, ç ìåòîþ óäîñêîíàëåííÿ ¿¿
ñòðóêòóðè.

Склад Академiї i порядок проведення виборiв її членiв
11. Äî ïåðñîíàëüíîãî ñêëàäó ÷ëåíiâ Àêàäåìi¿ âõîäÿòü: äiéñíi ÷ëåíè (àêà−

äåìiêè), ÷ëåíè−êîðåñïîíäåíòè, ïî÷åñíi àêàäåìiêè òà iíîçåìíi ÷ëåíè Àêàäå−
ìi¿, ÿêi îáèðàþòüñÿ â óñòàíîâëåíîìó öèì Ñòàòóòîì ïîðÿäêó.

12. Äiéñíèìè ÷ëåíàìè (àêàäåìiêàìè) Àêàäåìi¿ îáèðàþòüñÿ ãðîìàäÿíè
Óêðà¿íè — ìèòöi, ÿêi äîñÿãëè çíà÷íèõ óñïiõiâ ó ðîçâèòêîâi òà çáàãà÷åííi óê−
ðà¿íñüêî¿ õóäîæíüî¿ êóëüòóðè, ó íàóêîâié, õóäîæíié òà ïåäàãîãi÷íié äiÿëü−
íîñòi, à òàêîæ ìèñòåöòâîçíàâöi, ÿêi ìàþòü, ÿê ïðàâèëî, íàóêîâèé ñòóïiíü
äîêòîðà íàóê àáî â÷åíå çâàííÿ ïðîôåñîðà.

Äiéñíi ÷ëåíè (àêàäåìiêè) îáèðàþòüñÿ ç ÷èñëà ÷ëåíiâ−êîðåñïîíäåíòiâ
Àêàäåìi¿.

13. ×ëåíàìè−êîðåñïîíäåíòàìè Àêàäåìi¿ îáèðàþòüñÿ ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè
— äiÿ÷i íàöiîíàëüíîãî ìèñòåöòâà, ó òâîð÷îìó äîðîáêó ÿêèõ º âèçíà÷íi òâî−
ðè ìèñòåöòâà, òà â÷åíi, ùî ìàþòü íàóêîâèé ñòóïiíü àáî â÷åíå çâàííÿ, äî−
ñÿãëè çíà÷íèõ óñïiõiâ ó ñòâîðåííi ìèñòåöòâîçíàâ÷èõ ïðàöü, ðåàëiçàöi¿ çà−
ãàëüíîìèñòåöüêèõ ïðîåêòiâ, ïðîãðàì i ïîºäíóþòü íàóêîâó, ïåäàãîãi÷íó òà
òâîð÷ó äiÿëüíiñòü.

14. Äiéñíi ÷ëåíè (àêàäåìiêè) òà ÷ëåíè−êîðåñïîíäåíòè Àêàäåìi¿, ÿêi âèáó−
ëè íà ïîñòiéíå ïðîæèâàííÿ çà ìåæi Óêðà¿íè i ñòàëè ãðîìàäÿíàìè iíøî¿ äåð−
æàâè, íàáóâàþòü ñòàòóñó iíîçåìíèõ ÷ëåíiâ Àêàäåìi¿. Âèâiëüíåíi íèìè ìiñöÿ
äiéñíèõ ÷ëåíiâ (àêàäåìiêiâ) òà ÷ëåíiâ−êîðåñïîíäåíòiâ Àêàäåìi¿ îãîëîøó−
þòüñÿ ïðåçèäiºþ âàêàíòíèìè.

Iíîçåìíèìè ÷ëåíàìè Àêàäåìi¿ îáèðàþòüñÿ âiäîìi ìiæíàðîäíié íàóêîâié
òà ìèñòåöüêié ãðîìàäñüêîñòi â÷åíi, äiÿ÷i êóëüòóðè i ìèñòåöòâà — iíîçåìöi,
ÿêi ñïiâïðàöþþòü ç íàóêîâèìè i òâîð÷èìè óñòàíîâàìè, ïiäïðèºìñòâàìè òà
îðãàíiçàöiÿìè, ùî âiäíåñåíi äî âiäàííÿ Àêàäåìi¿, i ìèñòåöüêèìè êîëåêòèâà−
ìè Óêðà¿íè.

15. Ïî÷åñíèìè àêàäåìiêàìè Àêàäåìi¿ ìîæóòü áóòè îáðàíi ãðîìàäÿíè Óê−
ðà¿íè àáî iíîçåìöi, ÿêi çðîáèëè âàãîìèé âíåñîê ó ðîçâèòîê ìèñòåöòâîçíàâ−
ñòâà ÷è íàöiîíàëüíîãî ìèñòåöòâà, à òàêîæ êåðiâíèêè òà ïðàöiâíèêè íàóêî−
âèõ i òâîð÷èõ óñòàíîâ, ìèñòåöüêèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäiâ, îðãàíiçàöié òà óñ−
òàíîâ, ÿêi äîñÿãëè âèñîêèõ ðåçóëüòàòiâ ó ãàëóçi ìèñòåöòâ òà ìèñòåöòâîçíàâ−
ñòâà i óñïiõè ÿêèõ âèçíàíî ãðîìàäñüêiñòþ.

16. Iíîçåìíi ÷ëåíè òà ïî÷åñíi àêàäåìiêè Àêàäåìi¿ ìàþòü ïðàâî äîðàä÷î−
ãî ãîëîñó.

17. Âèáîðè äiéñíèõ ÷ëåíiâ (àêàäåìiêiâ) i ÷ëåíiâ−êîðåñïîíäåíòiâ Àêàäåìi¿
ïðîâîäÿòüñÿ íå ðiäøå íiæ îäèí ðàç íà òðè ðîêè çà íàÿâíîñòi âàêàíñié òà â
óìîâàõ øèðîêî¿ ïîiíôîðìîâàíîñòi íàóêîâî¿ òà ìèñòåöüêî¿ ãðîìàäñüêîñòi.

18. ×ëåíè Àêàäåìi¿ îáèðàþòüñÿ äîâi÷íî.
19. Ïiñëÿ äîñÿãíåííÿ äiéñíèìè ÷ëåíàìè (àêàäåìiêàìè) i ÷ëåíàìè−êîðåñ−

ïîíäåíòàìè Àêàäåìi¿ 75−ði÷íîãî âiêó âiäêðèâàþòüñÿ âàêàíñi¿ äëÿ íîâèõ äié−
ñíèõ ÷ëåíiâ (àêàäåìiêiâ) i ÷ëåíiâ−êîðåñïîíäåíòiâ Àêàäåìi¿ ó ìåæàõ íàÿâíèõ
áþäæåòíèõ êîøòiâ. Çà äiéñíèìè ÷ëåíàìè (àêàäåìiêàìè) i ÷ëåíàìè−êîðåñ−
ïîíäåíòàìè Àêàäåìi¿, ÿêi äîñÿãëè çàçíà÷åíîãî âiêó, çáåðiãàþòüñÿ âñi ïðàâà,
ïåðåäáà÷åíi öèì Ñòàòóòîì.

20. Ïîâiäîìëåííÿ ïðåçèäi¿ Àêàäåìi¿ ïðî âèáîðè äiéñíèõ ÷ëåíiâ (àêàäåìi−
êiâ) i ÷ëåíiâ−êîðåñïîíäåíòiâ Àêàäåìi¿ ïóáëiêóºòüñÿ íå ïiçíiøå íiæ çà òðè ìi−
ñÿöi äî äíÿ âèáîðiâ ó äðóêîâàíèõ çàñîáàõ ìàñîâî¿ iíôîðìàöi¿ çàãàëüíîäåð−
æàâíî¿ ñôåðè ðîçïîâñþäæåííÿ.

21. Ïðàâî âèñóâàòè êàíäèäàòiâ ó äiéñíi ÷ëåíè (àêàäåìiêè) i ÷ëåíè−êîðåñ−
ïîíäåíòè Àêàäåìi¿ iç çàçíà÷åíèõ ó ïîâiäîìëåííi ãàëóçåé íàóêè i ìèñòåöòâà
íàäàºòüñÿ äiéñíèì ÷ëåíàì (àêàäåìiêàì), ÷ëåíàì−êîðåñïîíäåíòàì Àêàäåìi¿,
ó÷åíèì ðàäàì íàóêîâèõ óñòàíîâ, ìèñòåöüêèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäiâ, õóäîæ−
íiì ðàäàì ìèñòåöüêèõ êîëåêòèâiâ, ïðàâëiííÿì òâîð÷èõ ñïiëîê, îðãàíàì
äåðæàâíîãî óïðàâëiííÿ ó ñôåði êóëüòóðè.

Âèñóâàííÿ êàíäèäàòiâ ó äiéñíi ÷ëåíè (àêàäåìiêè) òà ÷ëåíè−êîðåñïîíäåí−
òè Àêàäåìi¿ i ïðèéíÿòòÿ äîêóìåíòiâ çäiéñíþºòüñÿ ïðîòÿãîì ñîðîêà ï’ÿòè
äíiâ ç äíÿ îïóáëiêóâàííÿ ïîâiäîìëåííÿ ïðî âèáîðè.

Ñïèñêè âèñóíóòèõ òà çàðåºñòðîâàíèõ êàíäèäàòiâ ó äiéñíi ÷ëåíè (àêàäåìi−
êè) i ÷ëåíè−êîðåñïîíäåíòè Àêàäåìi¿ ïóáëiêóþòüñÿ íå ïiçíiøå íiæ çà îäèí

Найменування заходу Відповідальні за виконання Строк виконання 

1. Утворення консультаційно-методичного центру з 

питань застосування Технічного регламенту 

енергетичного маркування побутових пральних машин 

(далі — Технічний регламент) 

Державне агентство з 

енергоефективності та 

енергозбереження 

2011 рік 

2. Приведення власних нормативно-правових актів у 

відповідність з Технічним регламентом (у разі потреби) 

Державне агентство з 

управління державними 

корпоративними правами та 

майном Державна служба 

технічного регулювання 

Державне агентство з 

енергоефективності та 

енергозбереження  

—“— 

3. Формування, публікування та актуалізація переліку 

національних стандартів енергетичного маркування та 

методів вимірювання робочих характеристик побутових 

пральних машин, гармонізованих з міжнародними 

стандартами 

Державна служба технічного 

регулювання Державне 

агентство з 

енергоефективності та 

енергозбереження  

щороку 

4. Популяризація застосування Технічного регламенту за 

допомогою засобів масової інформації, а також шляхом 

проведення семінарів, конференцій тощо  

Державне агентство з 

енергоефективності та 

енергозбереження Державне 

агентство з управління 

державними корпоративними 

правами та майном Державна 

служба технічного 

регулювання  

2011—2012 роки 

5. Здійснення заходів щодо підготовки підприємств до 

застосування ними Технічного регламенту  

Державне агентство з 

енергоефективності та 

енергозбереження Державна 

служба технічного 

регулювання Державне 

агентство з управління 

державними корпоративними 

правами та майном 

2011—2013 роки 

6. Сприяння добровільному застосуванню 

підприємствами Технічного регламенту  

Державне агентство з 

управління державними 

корпоративними правами та 

майном Державне агентство з 

енергоефективності та 

енергозбереження  

2012 рік 

7. Підготовка пропозицій щодо внесення змін (у разі 

потреби) до Технічного регламенту за результатами його 

добровільного застосування 

Державне агентство з 

енергоефективності та 

енергозбереження  Державна 

служба технічного 

регулювання  

2013 рік 

8. Здійснення контролю за обов’язковим застосуванням 

Технічного регламенту  

Державне агентство з 

енергоефективності та 

енергозбереження Державне 

агентство з управління 

державними корпоративними 

правами та майном  

починаючи  

з 2014 року 

A — X0X0: 100 відсотків — блакитний, 0 — пурпуровий, 100 — жовтий, 

0 відсотків — чорний;  

B — 70X0: 70 відсотків — блакитний, 0 — пурпуровий, 100 — жовтий, 

0 відсотків — чорний;  

C — 30X0: 30 відсотків — блакитний, 0 — пурпуровий, 100 — жовтий, 

0 відсотків — чорний;  

D — 00X0: 0 відсотків — блакитний, 0 — пурпуровий, 100 — жовтий, 

0 відсотків — чорний;  

E — 03X0: 0 відсотків — блакитний, 30 — пурпуровий, 100 — жовтий, 

0 відсотків — чорний;  

F — 07X0: 0 відсотків — блакитний, 70 — пурпуровий, 100 — жовтий, 

0 відсотків — чорний;  

G — 0XX0: 0 відсотків — блакитний, 100 — пурпуровий, 100 — жовтий, 

0 відсотків — чорний.  
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ìiñÿöü äî äíÿ âèáîðiâ ó äðóêîâàíèõ çàñîáàõ ìàñîâî¿ iíôîðìàöi¿ çàãàëüíî−
äåðæàâíî¿ ñôåðè ðîçïîâñþäæåííÿ.

22. Âèáîðè äiéñíèõ ÷ëåíiâ (àêàäåìiêiâ) i ÷ëåíiâ−êîðåñïîíäåíòiâ ïðîâî−
äÿòüñÿ äâîìà åòàïàìè. Êàíäèäàòóðè, ùî íàáðàëè íå ìåíø ÿê äâi òðåòèíè
ãîëîñiâ ó÷àñíèêiâ çàãàëüíèõ çáîðiâ âiääiëåííÿ, âèíîñÿòüñÿ íåçàëåæíî âiä
êiëüêîñòi îãîëîøåíèõ âàêàíñié íà ðîçãëÿä çàãàëüíèõ çáîðiâ Àêàäåìi¿. Çà−
ãàëüíi çáîðè Àêàäåìi¿ ó ìåæàõ êiëüêîñòi îãîëîøåíèõ âàêàíñié îáèðàþòü
äiéñíèõ ÷ëåíiâ (àêàäåìiêiâ) i ÷ëåíiâ−êîðåñïîíäåíòiâ Àêàäåìi¿ ç ÷èñëà êàí−
äèäàòiâ ó ÷ëåíè Àêàäåìi¿, îáðàíèõ çàãàëüíèìè çáîðàìè âiääiëåíü.

23. Êàíäèäàòóðè äëÿ îáðàííÿ â äiéñíi ÷ëåíè (àêàäåìiêè) i ÷ëåíè−êîðåñ−
ïîíäåíòè Àêàäåìi¿ øèðîêî îáãîâîðþþòüñÿ ó íàóêîâèõ i òâîð÷èõ êîëåêòè−
âàõ. Ðåçóëüòàòè òàêèõ îáãîâîðåíü äîâîäÿòüñÿ äî âiäîìà ÷ëåíiâ âiääiëåíü.
Íà çàãàëüíèõ çáîðàõ âiääiëåíü i çàãàëüíèõ çáîðàõ Àêàäåìi¿ ñòâîðþþòüñÿ
óìîâè äëÿ îá’ºêòèâíîãî îáãîâîðåííÿ êàíäèäàòóð. Ç ìåòîþ âñòàíîâëåííÿ
âiäïîâiäíîñòi ñïåöiàëüíîñòåé âèñóíóòèõ êàíäèäàòiâ îãîëîøåíèì âàêàíñiÿì
òà âèçíà÷åííÿ âàãîìîñòi ¿õ âíåñêó ó ðîçâèòîê ìèñòåöòâîçíàâ÷î¿ íàóêè i íà−
öiîíàëüíîãî ìèñòåöòâà ïðåçèäiºþ Àêàäåìi¿ óòâîðþþòüñÿ åêñïåðòíi êîìiñi¿ ç
÷èñëà äiéñíèõ ÷ëåíiâ (àêàäåìiêiâ).

24. Äiéñíèé ÷ëåí (àêàäåìiê) Àêàäåìi¿ ìàº ïðàâî ãîëîñó íà âñiõ åòàïàõ âè−
áîðiâ, à ÷ëåí−êîðåñïîíäåíò — íà âèáîðàõ êàíäèäàòiâ ó ÷ëåíè−êîðåñïîí−
äåíòè íà çàãàëüíèõ çáîðàõ âiääiëåíü òà çàãàëüíèõ çáîðàõ Àêàäåìi¿, à òàêîæ
iíîçåìíèõ ÷ëåíiâ òà ïî÷åñíèõ àêàäåìiêiâ Àêàäåìi¿ íà ¿¿ çàãàëüíèõ çáîðàõ.

25. Âèáîðè êàíäèäàòiâ ó äiéñíi ÷ëåíè (àêàäåìiêè) Àêàäåìi¿ ïðîâîäÿòüñÿ
íà çàãàëüíèõ çáîðàõ âiääiëåííÿ òàºìíèì ãîëîñóâàííÿì äiéñíèõ ÷ëåíiâ (àêà−
äåìiêiâ), à êàíäèäàòiâ ó ÷ëåíè−êîðåñïîíäåíòè Àêàäåìi¿ — òàºìíèì ãîëîñó−
âàííÿì äiéñíèõ ÷ëåíiâ (àêàäåìiêiâ) i ÷ëåíiâ−êîðåñïîíäåíòiâ, ÿêi âõîäÿòü äî
ñêëàäó òàêîãî âiääiëåííÿ. Âèáîðè ââàæàþòüñÿ äiéñíèìè, ÿêùî íà çáîðàõ
ïðèñóòíi íå ìåíø ÿê äâi òðåòèíè îñîáîâîãî ñêëàäó äiéñíèõ ÷ëåíiâ (àêàäå−
ìiêiâ) i ÷ëåíiâ−êîðåñïîíäåíòiâ Àêàäåìi¿, ÿêi âõîäÿòü äî ñêëàäó âiäïîâiäíî−
ãî âiääiëåííÿ.

Îáðàíèìè êàíäèäàòàìè ó ÷ëåíè Àêàäåìi¿ ââàæàþòüñÿ îñîáè, çà ÿêèõ
ïðîãîëîñóâàëî íå ìåíø ÿê äâi òðåòèíè îñîáîâîãî ñêëàäó ÷ëåíiâ âiääiëåííÿ
Àêàäåìi¿, ÿêi áðàëè ó÷àñòü ó ãîëîñóâàííi.

26. Äiéñíi ÷ëåíè (àêàäåìiêè) îáèðàþòüñÿ íà çàãàëüíèõ çáîðàõ Àêàäåìi¿
òàºìíèì ãîëîñóâàííÿì äiéñíèõ ÷ëåíiâ (àêàäåìiêiâ) Àêàäåìi¿, à ÷ëåíè−êî−
ðåñïîíäåíòè Àêàäåìi¿ — òàºìíèì ãîëîñóâàííÿì äiéñíèõ ÷ëåíiâ (àêàäåìi−
êiâ) i ÷ëåíiâ−êîðåñïîíäåíòiâ Àêàäåìi¿. Âèáîðè ââàæàþòüñÿ äiéñíèìè, ÿêùî
íà çáîðàõ ïðèñóòíi íå ìåíø ÿê äâi òðåòèíè îñîáîâîãî ñêëàäó äiéñíèõ ÷ëå−
íiâ (àêàäåìiêiâ) i ÷ëåíiâ−êîðåñïîíäåíòiâ Àêàäåìi¿.

Îáðàíèìè äiéñíèìè ÷ëåíàìè (àêàäåìiêàìè) i ÷ëåíàìè−êîðåñïîíäåíòàìè
Àêàäåìi¿ ââàæàþòüñÿ îñîáè, çà ÿêèõ ïðîãîëîñóâàëî íå ìåíø ÿê äâi òðåòèíè
âiäïîâiäíî äiéñíèõ ÷ëåíiâ (àêàäåìiêiâ) àáî äiéñíèõ ÷ëåíiâ (àêàäåìiêiâ) i
÷ëåíiâ−êîðåñïîíäåíòiâ Àêàäåìi¿, ÿêi áðàëè ó÷àñòü ó ãîëîñóâàííi.

Ñïèñîê íîâîîáðàíèõ ÷ëåíiâ Àêàäåìi¿ ïóáëiêóºòüñÿ ó äðóêîâàíèõ çàñîáàõ
ìàñîâî¿ iíôîðìàöi¿ çàãàëüíîäåðæàâíî¿ ñôåðè ðîçïîâñþäæåííÿ.

27. Êàíäèäàòè ó ïî÷åñíi àêàäåìiêè òà iíîçåìíi ÷ëåíè Àêàäåìi¿ âèñóâà−
þòüñÿ çàãàëüíèìè çáîðàìè âiääiëåíü i îáèðàþòüñÿ çàãàëüíèìè çáîðàìè
Àêàäåìi¿. Ó âèáîðàõ áåðóòü ó÷àñòü äiéñíi ÷ëåíè (àêàäåìiêè) i ÷ëåíè−êîðåñ−
ïîíäåíòè Àêàäåìi¿. Âèáîðè ââàæàþòüñÿ äiéñíèìè, ÿêùî íà çáîðàõ ïðèñóò−
íi íå ìåíø ÿê äâi òðåòèíè îñîáîâîãî ñêëàäó äiéñíèõ ÷ëåíiâ (àêàäåìiêiâ) i
÷ëåíiâ−êîðåñïîíäåíòiâ Àêàäåìi¿. Îáðàíèìè ââàæàþòüñÿ îñîáè, çà ÿêèõ
ïðîãîëîñóâàëî íå ìåíø ÿê äâi òðåòèíè ÷ëåíiâ Àêàäåìi¿, ÿêi áðàëè ó÷àñòü ó
ãîëîñóâàííi.

Çà ðiøåííÿìè çàãàëüíèõ çáîðiâ âiääiëåííÿ i çàãàëüíèõ çáîðiâ Àêàäåìi¿
âèñóâàííÿ êàíäèäàòiâ, îáðàííÿ ¿õ ó ïî÷åñíi àêàäåìiêè òà iíîçåìíi ÷ëåíè
Àêàäåìi¿ ìîæå ïðîâîäèòèñÿ øëÿõîì âiäêðèòîãî ãîëîñóâàííÿ.

Права та обов’язки дiйсних членiв (академiкiв)
i членiв-кореспондентiв Академiї

28. ×ëåíè Àêàäåìi¿ ìàþòü ïðàâî íà ñòâîðåííÿ ¿ì óìîâ äëÿ ïðîâåäåííÿ
íàóêîâèõ äîñëiäæåíü, ðåàëiçàöi¿ çà ðiøåííÿì âiääiëåííÿ àáî ïðåçèäi¿ Àêà−
äåìi¿ ìèñòåöüêèõ ïðîåêòiâ i ïðîãðàì.

29. Äiéñíi ÷ëåíè (àêàäåìiêè) òà ÷ëåíè−êîðåñïîíäåíòè Àêàäåìi¿ ìàþòü
ïðàâî:

îáèðàòè i áóòè îáðàíèìè äî ñêëàäó êåðiâíèõ îðãàíiâ Àêàäåìi¿;
îáãîâîðþâàòè ïèòàííÿ äiÿëüíîñòi Àêàäåìi¿ òà âíîñèòè ïðîïîçèöi¿ ùîäî ¿¿

óäîñêîíàëåííÿ;
îäåðæóâàòè áóäü−ÿêó iíôîðìàöiþ ïðî äiÿëüíiñòü Àêàäåìi¿;
âíîñèòè íà ðîçãëÿä ïðåçèäi¿ Àêàäåìi¿, çàãàëüíèõ çáîðiâ âiääiëåííÿ òà çà−

ãàëüíèõ çáîðiâ Àêàäåìi¿ íàóêîâi, òâîð÷i òà îðãàíiçàöiéíi ïèòàííÿ;
âèõîäèòè iç ñêëàäó ÷ëåíiâ Àêàäåìi¿.
30. Êîæåí äiéñíèé ÷ëåí (àêàäåìiê) àáî ÷ëåí−êîðåñïîíäåíò Àêàäåìi¿ âiä−

ïîâiäíî äî ñâîº¿ íàóêîâî¿ ÷è òâîð÷î−ìèñòåöüêî¿ ñïåöiàëüíîñòi º ÷ëåíîì
îäíîãî ç âiääiëåíü Àêàäåìi¿.

Ïåðåõiä ÷ëåíà Àêàäåìi¿ ç îäíîãî âiääiëåííÿ äî iíøîãî çäiéñíþºòüñÿ çà
âëàñíèì áàæàííÿì òà ðiøåííÿì çàãàëüíèõ çáîðiâ îáîõ âiääiëåíü Àêàäåìi¿.

Äiéñíi ÷ëåíè (àêàäåìiêè) i ÷ëåíè−êîðåñïîíäåíòè Àêàäåìi¿, ÿêi âõîäÿòü äî
ñêëàäó îäíîãî âiääiëåííÿ, ìîæóòü çà çãîäîþ çàãàëüíèõ çáîðiâ iíøîãî âiä−
äiëåííÿ áðàòè ó÷àñòü ó éîãî ðîáîòi, êîðèñòóþ÷èñü óñiìà ïðàâàìè ÷ëåíà òà−
êîãî âiääiëåííÿ, çà âèíÿòêîì ïðàâà âèðiøàëüíîãî ãîëîñó íà âèáîðàõ êàí−
äèäàòiâ ó ÷ëåíè Àêàäåìi¿, àêàäåìiêà−ñåêðåòàðÿ âiääiëåííÿ, éîãî çàñòóïíèêà
òà ÷ëåíiâ áþðî âiääiëåííÿ, à òàêîæ áóòè ÷ëåíîì iíøèõ àêàäåìié íàóê, ó òî−
ìó ÷èñëi iíîçåìíèõ, òà ÷ëåíîì ìiæíàðîäíèõ íàóêîâèõ i òâîð÷èõ îðãàíiçàöié
àáî îá’ºäíàíü.

Äiéñíi ÷ëåíè (àêàäåìiêè), ÷ëåíè−êîðåñïîíäåíòè Àêàäåìi¿ ìîæóòü ïiñëÿ
äîñÿãíåííÿ 65−ði÷íîãî âiêó çà áàæàííÿì òà ðiøåííÿì ïðåçèäi¿ Àêàäåìi¿
ïðèçíà÷àòèñÿ ðàäíèêàìè ïðè äèðåêöi¿ âiäïîâiäíî¿ íàóêîâî¿ óñòàíîâè Àêà−
äåìi¿.

31. Îñíîâíèìè îáîâ’ÿçêàìè äiéñíèõ ÷ëåíiâ (àêàäåìiêiâ) i ÷ëåíiâ−êîðåñ−
ïîíäåíòiâ Àêàäåìi¿ º:

çáàãà÷åííÿ ìèñòåöòâîçíàâ÷î¿ íàóêè i íàöiîíàëüíîãî ïðîôåñiéíîãî ìèñ−
òåöòâà íîâèìè äîñÿãíåííÿìè øëÿõîì ïðîâåäåííÿ íàóêîâèõ äîñëiäæåíü;

ðîçâ’ÿçàííÿ ôóíäàìåíòàëüíèõ íàóêîâèõ ìèñòåöüêèõ ïðîáëåì i ñòâîðåí−
íÿ âèñîêîõóäîæíiõ òâîðiâ;

îðãàíiçàöiÿ êîëåêòèâíîãî ðîçðîáëåííÿ ïðîáëåìè, íàóêîâîãî êåðiâíèöòâà
ðîáîòàìè;

ïiäãîòîâêà íàóêîâèõ i ìèñòåöüêèõ êàäðiâ òà ñïðèÿííÿ âïðîâàäæåííþ äî−
ñÿãíåíü íàóêè ó ñèñòåìi ìèñòåöüêî¿ îñâiòè i êóëüòóðè;

âèêîðèñòàííÿ íàóêîâèõ i òâîð÷èõ äîñÿãíåíü ó ïiäãîòîâöi íàóêîâèõ òà
ìèñòåöüêèõ êàäðiâ;

àêòèâíà ó÷àñòü ó âèêîíàííi çàâäàíü, ïîêëàäåíèõ íà Àêàäåìiþ;
âèêîíàííÿ äîðó÷åíü çàãàëüíèõ çáîðiâ Àêàäåìi¿, ¿¿ ïðåçèäi¿ i âiäïîâiäíîãî

âiääiëåííÿ.
32. Äiéñíèì ÷ëåíàì (àêàäåìiêàì) i ÷ëåíàì−êîðåñïîíäåíòàì Àêàäåìiÿ

âèïëà÷óº ùîìiñÿ÷íó äîâi÷íó ïëàòó, ðîçìið ÿêî¿ âèçíà÷àºòüñÿ Êàáiíåòîì Ìi−
íiñòðiâ Óêðà¿íè.

Ó ðàçi ñìåðòi äiéñíîãî ÷ëåíà (àêàäåìiêà) ÷è ÷ëåíà−êîðåñïîíäåíòà Àêà−
äåìi¿ àáî éîãî âè¿çäó íà ïîñòiéíå ìiñöå ïðîæèâàííÿ çà ìåæi Óêðà¿íè àáî íå−
âèêîíàííÿ íèì îáîâ’ÿçêiâ äiéñíîãî ÷ëåíà (àêàäåìiêà) i ÷ëåíà−êîðåñïîí−
äåíòà, âèçíà÷åíèõ öèì Ñòàòóòîì, âèïëàòà ùîìiñÿ÷íî¿ äîâi÷íî¿ ïëàòè ïðè−
ïèíÿºòüñÿ íà ïiäñòàâi ðiøåííÿ ïðåçèäi¿ Àêàäåìi¿.

33. Äiéñíi ÷ëåíè (àêàäåìiêè) i ÷ëåíè−êîðåñïîíäåíòè, ïî÷åñíi àêàäåìiêè
òà iíîçåìíi ÷ëåíè Àêàäåìi¿ îäåðæóþòü äèïëîì, çðàçîê ÿêîãî çàòâåðäæóºòü−
ñÿ ïðåçèäiºþ Àêàäåìi¿.

34. Äiéñíi ÷ëåíè (àêàäåìiêè) i ÷ëåíè−êîðåñïîíäåíòè Àêàäåìi¿ ïîäàþòü
ùîðîêó âiäïîâiäíîìó âiääiëåííþ çâiò ïðî ðåçóëüòàòè ñâîº¿ äiÿëüíîñòi (íà−
óêîâi ïðàöi, ìîíîãðàôi¿, êàòàëîãè, àôiøi, ïðîñïåêòè, ðåöåíçi¿, ïèñüìîâi ìà−
òåðiàëè, àóäiî−, âiäåî− òà ôîòîìàòåðiàëè), âèêîíàííÿ äîðó÷åíü çàãàëüíèõ
çáîðiâ Àêàäåìi¿, ¿¿ ïðåçèäi¿ òà âiääiëåíü, à òàêîæ ðàç íà äâà−òðè ðîêè çâiòó−
þòü ïåðåä çàãàëüíèìè çáîðàìè âiääiëåííÿ, à â ðàçi íåîáõiäíîñòi — íà çà−
ñiäàííÿõ ïðåçèäi¿ Àêàäåìi¿.

Керiвнi органи i структура Академiї
35. Ñòðóêòóðà Àêàäåìi¿ ñêëàäàºòüñÿ iç ïðåçèäi¿ òà ¿¿ àïàðàòó, íàóêîâèõ ðàä

ïðè ïðåçèäi¿, íàóêîâî−äîñëiäíèõ iíñòèòóòiâ òà ¿õ ôiëié, íàóêîâèõ i òâîð÷èõ
öåíòðiâ, iíøèõ óñòàíîâ, ïiäïðèºìñòâ òà îðãàíiçàöié, ùî âiäíåñåíi äî âiäàí−
íÿ Àêàäåìi¿.

36. Àêàäåìiÿ çäiéñíþº ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ ÷åðåç çàãàëüíi çáîðè, ïðåçè−
äiþ òà ¿¿ áþðî, âiääiëåííÿ i ðåãiîíàëüíi íàóêîâî−ìèñòåöüêi öåíòðè, à òàêîæ
÷ëåíiâ ïðåçèäi¿ Àêàäåìi¿ âiäïîâiäíî äî çàòâåðäæåíîãî ðîçïîäiëó îáîâ’ÿçêiâ.

37. Âèùèì êåðiâíèì îðãàíîì Àêàäåìi¿ º çàãàëüíi çáîðè, â ÿêèõ áåðóòü
ó÷àñòü äiéñíi ÷ëåíè (àêàäåìiêè), ÷ëåíè−êîðåñïîíäåíòè, ïî÷åñíi àêàäåìiêè,
iíîçåìíi ÷ëåíè òà êåðiâíèêè íàóêîâèõ óñòàíîâ Àêàäåìi¿. Íà çàãàëüíi çáîðè
çàïðîøóþòüñÿ ïðåäñòàâíèêè âiä íàóêîâèõ i òâîð÷èõ óñòàíîâ, ïiäïðèºìñòâ
òà îðãàíiçàöié, ùî âiäíåñåíi äî âiäàííÿ Àêàäåìi¿, ïðåäñòàâíèêè íàóêîâî¿ i
òâîð÷î¿ ãðîìàäñüêîñòi, ÿêi êîðèñòóþòüñÿ ïðàâîì äîðàä÷îãî ãîëîñó.

38. Ïðàâîì óõâàëüíîãî ãîëîñó íà çàãàëüíèõ çáîðàõ Àêàäåìi¿ êîðèñòó−
þòüñÿ äiéñíi ÷ëåíè (àêàäåìiêè) i ÷ëåíè−êîðåñïîíäåíòè Àêàäåìi¿, êðiì âè−
ïàäêiâ, êîëè öèì Ñòàòóòîì àáî ðiøåííÿì çàãàëüíèõ çáîðiâ ïåðåäáà÷àºòüñÿ
iíøèé ïîðÿäîê.

39. Çàãàëüíi çáîðè Àêàäåìi¿:
ïðèéìàþòü Ñòàòóò Àêàäåìi¿ òà âíîñÿòü äî íüîãî çìiíè ç íàñòóïíèì çàò−

âåðäæåííÿì Êàáiíåòîì Ìiíiñòðiâ Óêðà¿íè;
âèçíà÷àþòü îñíîâíi íàïðÿìè äîñëiäæåíü òà øëÿõè ïîäàëüøîãî ðîçâèò−

êó íàöiîíàëüíî¿ êóëüòóðè;
ðîçãëÿäàþòü i çàòâåðäæóþòü çâiòè ïðåçèäi¿ ïðî äiÿëüíiñòü Àêàäåìi¿;
âèðiøóþòü ïèòàííÿ îðãàíiçàöi¿ íàóêîâî¿ i òâîð÷î¿ äiÿëüíîñòi òà âíóòðiø−

íüîãî ðîçïîðÿäêó Àêàäåìi¿;
çàñëóõîâóþòü i îáãîâîðþþòü äîïîâiäi ç íàóêîâèõ, òâîð÷èõ òà îðãàíiçà−

öiéíèõ ïèòàíü;
îáèðàþòü äiéñíèõ ÷ëåíiâ (àêàäåìiêiâ), ÷ëåíiâ−êîðåñïîíäåíòiâ, ïî÷åñíèõ

àêàäåìiêiâ òà iíîçåìíèõ ÷ëåíiâ;
îáèðàþòü ïðåçèäåíòà, âiöå−ïðåçèäåíòiâ, ãîëîâíîãî ó÷åíîãî ñåêðåòàðÿ,

÷ëåíiâ ¿¿ ïðåçèäi¿;
ðîçãëÿäàþòü ïèòàííÿ ùîäî ôîðìóâàííÿ áþäæåòó Àêàäåìi¿ òà éîãî âè−

êîíàííÿ;
âèðiøóþòü iíøi ïèòàííÿ äiÿëüíîñòi Àêàäåìi¿, ÿêi çãiäíî ç öèì Ñòàòóòîì

âiäíåñåíi äî êîìïåòåíöi¿ çàãàëüíèõ çáîðiâ Àêàäåìi¿.
40. Çàãàëüíi çáîðè Àêàäåìi¿ ñêëèêàþòüñÿ ïðåçèäiºþ Àêàäåìi¿ çà ïîòðå−

áîþ, àëå íå ðiäøå îäíîãî ðàçó íà ðiê. Çàãàëüíi çáîðè ìîæóòü áóòè òàêîæ
ñêëèêàíi íà ïèñüìîâó âèìîãó íå ìåíø ÿê îäíiº¿ òðåòèíè çàãàëüíî¿ êiëüêîñ−
òi îñîáîâîãî ñêëàäó äiéñíèõ ÷ëåíiâ (àêàäåìiêiâ) i ÷ëåíiâ−êîðåñïîíäåíòiâ
Àêàäåìi¿.

Ôîðìîþ ðîáîòè çàãàëüíèõ çáîðiâ Àêàäåìi¿ º ñåñi¿, ÿêi ñêëèêàþòüñÿ ó ðà−
çi íåîáõiäíîñòi, àëå íå ðiäøå îäíîãî ðàçó íà ðiê.

Êîæåí ÷ëåí Àêàäåìi¿, ÿêèé ìàº íàìið âíåñòè ïèòàííÿ íà îáãîâîðåííÿ çà−
ãàëüíèõ çáîðiâ, ïîâèíåí ñâîº÷àñíî ïîâiäîìèòè ïðî öå ïðåçèäiþ Àêàäåìi¿ ó
ïèñüìîâié ôîðìi.

41. Ðiøåííÿ çàãàëüíèõ çáîðiâ Àêàäåìi¿ ïðèéìàþòüñÿ âiäêðèòèì ãîëîñó−
âàííÿì ïðîñòîþ áiëüøiñòþ ãîëîñiâ çà ïðèñóòíîñòi íå ìåíø ÿê äâîõ òðåòèí
÷ëåíiâ Àêàäåìi¿, êðiì âèïàäêiâ, êîëè öèì Ñòàòóòîì àáî ðiøåííÿì çàãàëüíèõ
çáîðiâ ïåðåäáà÷àºòüñÿ iíøèé ïîðÿäîê.

Ïðåçèäi¿ Àêàäåìi¿ íàäàºòüñÿ ïðàâî ñïåöiàëüíèì ðiøåííÿì íà ÷àñ ïðîâå−
äåííÿ çàãàëüíèõ çáîðiâ íå âêëþ÷àòè äî îñîáîâîãî ñêëàäó ÷ëåíiâ Àêàäåìi¿,
ÿêi ç ïîâàæíèõ ïðè÷èí íå ìîæóòü áðàòè ó÷àñòü ó ðîáîòi çáîðiâ òà ãîëîñó−
âàííi.

Ðiøåííÿ çàãàëüíèõ çáîðiâ îáîâ’ÿçêîâi äëÿ âèêîíàííÿ âñiìà ÷ëåíàìè Àêà−
äåìi¿, íàóêîâèìè i òâîð÷èìè óñòàíîâàìè, ïiäïðèºìñòâàìè òà îðãàíiçàöiÿìè,
ùî âiäíåñåíi äî âiäàííÿ Àêàäåìi¿, ñòðóêòóðíèìè ïiäðîçäiëàìè i ïîñàäîâè−
ìè îñîáàìè àïàðàòó ¿¿ ïðåçèäi¿.

42. Ó ïåðiîä ìiæ ñåñiÿìè çàãàëüíèõ çáîðiâ Àêàäåìi¿ êåðiâíèöòâî ðîáîòîþ
Àêàäåìi¿ çäiéñíþº ïðåçèäiÿ, ÿêà îáèðàºòüñÿ çàãàëüíèìè çáîðàìè Àêàäåìi¿
ñòðîêîì íà ï’ÿòü ðîêiâ ç ÷èñëà äiéñíèõ ÷ëåíiâ (àêàäåìiêiâ). Êiëüêiñòü ÷ëåíiâ
ïðåçèäi¿ âèçíà÷àºòüñÿ çàãàëüíèìè çáîðàìè Àêàäåìi¿.

Äî ñêëàäó ïðåçèäi¿ âõîäÿòü ïðåçèäåíò, âiöå−ïðåçèäåíòè, ãîëîâíèé ó÷å−
íèé ñåêðåòàð òà àêàäåìiêè−ñåêðåòàði âiääiëåíü, ÿêi îáèðàþòüñÿ âiäïîâiäíî
äî ïóíêòiâ 50 i 52 öüîãî Ñòàòóòó i âõîäÿòü äî ñêëàäó ïðåçèäi¿ Àêàäåìi¿ çà ïî−
ñàäîþ.

Iíøi ÷ëåíè ïðåçèäi¿ îáèðàþòüñÿ ñòðîêîì íà ï’ÿòü ðîêiâ òàºìíèì ãîëîñó−
âàííÿì çàãàëüíèìè çáîðàìè Àêàäåìi¿ âèêëþ÷íî ç ÷èñëà äiéñíèõ ÷ëåíiâ
(àêàäåìiêiâ) Àêàäåìi¿ ïðîñòîþ áiëüøiñòþ ãîëîñiâ.

Ç ÷èñëà ÷ëåíiâ ïðåçèäi¿, ÿêi äîñÿãëè 70−ði÷íîãî âiêó, ìîæóòü ïðèçíà÷à−
òèñÿ ðàäíèêè ïðåçèäi¿ ç ïðàâîì äîðàä÷îãî ãîëîñó.

43. Ïðåçèäiÿ Àêàäåìi¿:
1) çàòâåðäæóº ñòðóêòóðó ñâîãî àïàðàòó, çäiéñíþº ïðàâîâèé i ñîöiàëüíèé

çàõèñò éîãî ïðàöiâíèêiâ, âñòàíîâëþº ïîñàäîâi îêëàäè ïðàöiâíèêiâ àïàðàòó
òà ïîñàäîâi îêëàäè ïðàöiâíèêiâ íàóêîâèõ i òâîð÷èõ óñòàíîâ òà îðãàíiçàöié
âiäïîâiäíî äî ñõåì ïîñàäîâèõ îêëàäiâ, çàòâåðäæåíèõ Êàáiíåòîì Ìiíiñòðiâ
Óêðà¿íè;

2) çäiéñíþº êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì Ñòàòóòó Àêàäåìi¿ íàóêîâèìè i
òâîð÷èìè óñòàíîâàìè, ïiäïðèºìñòâàìè òà îðãàíiçàöiÿìè, ùî âiäíåñåíi äî
âiäàííÿ Àêàäåìi¿;

3) ñêëèêàº çàãàëüíi çáîðè Àêàäåìi¿, ïðèçíà÷àº âèáîðè ÷ëåíiâ Àêàäåìi¿;
4) çàòâåðäæóº êiëüêiñòü òà ïåðåëiê âàêàíñié äiéñíèõ ÷ëåíiâ (àêàäåìiêiâ),

÷ëåíiâ−êîðåñïîíäåíòiâ òà iíîçåìíèõ ÷ëåíiâ Àêàäåìi¿;
5) ïîäàº íà îáãîâîðåííÿ i çàòâåðäæåííÿ çàãàëüíèõ çáîðiâ Àêàäåìi¿ íàó−

êîâi i òâîð÷i ïðîãðàìè, ìèñòåöüêi ïðîåêòè, ïðîãíîçè, çâiòè ïðî äiÿëüíiñòü
Àêàäåìi¿ òà ¿¿ íàóêîâèõ i òâîð÷èõ óñòàíîâ, ïiäïðèºìñòâ òà îðãàíiçàöié, ùî
âiäíåñåíi äî âiäàííÿ Àêàäåìi¿;

6) ãîòóº íà ðîçãëÿä çàãàëüíèõ çáîðiâ ïðîåêò áþäæåòó Àêàäåìi¿ òà çâiòóº
ïðî éîãî âèêîíàííÿ;

7) çàáåçïå÷óº êîîðäèíàöiþ íàóêîâèõ i òâîð÷èõ ïðîãðàì, ôóíäàìåíòàëü−
íèõ i ïðèêëàäíèõ íàóêîâèõ äîñëiäæåíü, ìèñòåöüêèõ ïðîåêòiâ âiäïîâiäíî äî
çàâäàíü, ïîêëàäåíèõ íà Àêàäåìiþ;

8) ïðèéìàº ðiøåííÿ ïðî óòâîðåííÿ, ðåîðãàíiçàöiþ òà ëiêâiäàöiþ âiäïî−
âiäíî äî çàêîíîäàâñòâà íàóêîâèõ i òâîð÷èõ óñòàíîâ òà îðãàíiçàöié, òèì÷à−
ñîâèõ òâîð÷èõ êîëåêòèâiâ, çàòâåðäæóº íàïðÿìè ¿õ íàóêîâî¿ i òâîð÷î¿ äiÿëü−
íîñòi, ñòàòóòè (ïîëîæåííÿ) òà ñòðóêòóðó;

9) çàòâåðäæóº êåðiâíèêiâ íàóêîâèõ i òâîð÷èõ óñòàíîâ òà îðãàíiçàöié, ¿õ
çàñòóïíèêiâ ç íàóêîâî¿ i òâîð÷î¿ ðîáîòè, êåðiâíèêiâ óïðàâëiíü i âiääiëåíü,
íàóêîâèõ âiääiëiâ àïàðàòó ïðåçèäi¿, ó÷åíèõ ñåêðåòàðiâ âiääiëåíü (çà ïîäàí−
íÿì àêàäåìiêiâ−ñåêðåòàðiâ íà ïåðiîä ¿õ ïîâíîâàæåíü);

10) çäiéñíþº âiäïîâiäíî äî çàêîíîäàâñòâà óïðàâëiííÿ ìàéíîì íàóêîâèõ
i òâîð÷èõ óñòàíîâ, ïiäïðèºìñòâ òà îðãàíiçàöié, ùî âiäíåñåíi äî âiäàííÿ Àêà−
äåìi¿, ÿêå º äåðæàâíîþ âëàñíiñòþ;

11) ïîãîäæóº âiäïîâiäíî äî çàêîíîäàâñòâà ïèòàííÿ ïðî íàäàííÿ â îðåí−
äó äåðæàâíîãî ìàéíà, ùî ïåðåáóâàº ó êîðèñòóâàííi Àêàäåìi¿;

12) óòâîðþº íàóêîâi ðàäè, êîìiòåòè òà êîìiñi¿ ç íàéâàæëèâiøèõ ïèòàíü
ìèñòåöòâîçíàâñòâà, çàñëóõîâóº çâiòè ïðî ¿õ ðîáîòó;

13) îðãàíiçîâóº ïiäãîòîâêó ôàõiâöiâ âèùî¿ êâàëiôiêàöi¿ äëÿ íàóêîâèõ i
òâîð÷èõ óñòàíîâ, çàêëàäiâ êóëüòóðè, ïiäïðèºìñòâ òà îðãàíiçàöié, ùî âiäíå−
ñåíi äî âiäàííÿ Àêàäåìi¿;

14) ñïðèÿº âèêîðèñòàííþ ðåçóëüòàòiâ íàóêîâî−äîñëiäíèõ ðîáiò ó ñèñòå−
ìi ìèñòåöüêî¿ îñâiòè, åêîíîìiöi, ìèñòåöòâi òà ñîöiàëüíié ñôåði;

15) íàëàãîäæóº íàóêîâi çâ’ÿçêè ç Íàöiîíàëüíîþ àêàäåìiºþ íàóê, ãàëóçå−
âèìè àêàäåìiÿìè íàóê, íàóêîâèìè óñòàíîâàìè òà íàâ÷àëüíèìè çàêëàäàìè â
Óêðà¿íi òà çà ¿¿ ìåæàìè, óêëàäàº âiäïîâiäíi äîãîâîðè;

16) ïðèñóäæóº iìåííi ïðåìi¿ Àêàäåìi¿, iíøi íàãîðîäè ìîëîäèì ó÷åíèì òà
ñòóäåíòàì ìèñòåöüêèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäiâ çà êðàùi íàóêîâi ïðàöi;

17) íàãîðîäæóº âiäçíàêàìè òà ïðåìiÿìè Àêàäåìi¿ ¿¿ ÷ëåíiâ, âèäàòíèõ íà−
óêîâöiâ, âiò÷èçíÿíèõ òà iíîçåìíèõ äiÿ÷iâ, ÿêi çðîáèëè âàãîìèé âíåñîê ó ðîç−
âèòîê óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè i ìèñòåöòâ;

18) ñêëèêàº ç’¿çäè, êîíôåðåíöi¿, ñèìïîçióìè ç ïèòàíü, ùî íàëåæàòü äî
êîìïåòåíöi¿ Àêàäåìi¿;

19) îðãàíiçîâóº àáî áåðå ó÷àñòü ó ïðîâåäåííi âñåóêðà¿íñüêèõ i ìiæíàðîä−
íèõ êîíêóðñiâ, ôåñòèâàëiâ òà iíøèõ ìèñòåöüêèõ çàõîäiâ;

20) çäiéñíþº çàõîäè ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ðîçâèòêó íàóêîâèõ i òâîð÷èõ óñ−
òàíîâ, ïiäïðèºìñòâ òà îðãàíiçàöié, ùî âiäíåñåíi äî âiäàííÿ Àêàäåìi¿;

21) ðîçãëÿäàº i çàòâåðäæóº âèäàâíè÷i ïëàíè Àêàäåìi¿, êîíòðîëþº ¿õ âè−
êîíàííÿ;

22) ïðèéìàº ðiøåííÿ ïðî çàêðiïëåííÿ ìàéíà Àêàäåìi¿ çà íàóêîâèìè i
òâîð÷èìè óñòàíîâàìè, ïiäïðèºìñòâàìè òà îðãàíiçàöiÿìè, ùî âiäíåñåíi äî

âiäàííÿ Àêàäåìi¿, íà ïðàâi îïåðàòèâíîãî óïðàâëiííÿ, à òàêîæ ïðî ïåðåäà÷ó
ìàéíà âiä îäíiº¿ îðãàíiçàöi¿ Àêàäåìi¿ äî iíøî¿;

23) çäiéñíþº êîíòðîëü çà öiëüîâèì âèêîðèñòàííÿì áþäæåòíèõ êîøòiâ i
ìàéíà Àêàäåìi¿, çàëó÷àþ÷è ó ðàçi ïîòðåáè êåðiâíèêiâ âiäïîâiäíèõ âiääiëåíü
Àêàäåìi¿, íàóêîâèõ i òâîð÷èõ óñòàíîâ, ïiäïðèºìñòâ òà îðãàíiçàöié, ùî âiä−
íåñåíi äî âiäàííÿ Àêàäåìi¿;

24) âèçíà÷àº âiäïîâiäíî äî çàêîíîäàâñòâà ïîðÿäîê âèêîðèñòàííÿ áþä−
æåòíèõ êîøòiâ;

25) çàòâåðäæóº ïîðÿäîê ðîçïîäiëó äîõîäiâ âiä ãîñïîäàðñüêî¿ äiÿëüíîñòi
Àêàäåìi¿;

26) çàòâåðäæóº çà ïðîïîçèöiºþ ïðåçèäåíòà Àêàäåìi¿ ðîçïîäië îáîâ’ÿçêiâ
ìiæ ÷ëåíàìè ïðåçèäi¿;

27) âèêîíóº iíøi ôóíêöi¿, ïåðåäáà÷åíi öèì Ñòàòóòîì.
44. Ïðè ïðåçèäi¿ Àêàäåìi¿ äiþòü ðåäàêöiéíî−âèäàâíè÷à ðàäà, íàóêîâi ðà−

äè, êîìiòåòè òà êîìiñi¿ ç îêðåìèõ ìèñòåöüêèõ ïèòàíü.
Ïðåçèäiÿ ìàº ïîñòiéíî äiþ÷èé àïàðàò, ÿêèé çàáåçïå÷óº âèêîíàííÿ ¿¿ ði−

øåíü.
Àïàðàò ïðåçèäi¿ äiº íà ïiäñòàâi ïîëîæåííÿ, çàòâåðäæåíîãî ïðåçèäiºþ.

Çàãàëüíå êåðiâíèöòâî äiÿëüíiñòþ àïàðàòó ïðåçèäi¿ çäiéñíþº ãîëîâíèé ó÷å−
íèé ñåêðåòàð Àêàäåìi¿, à ç îêðåìèõ ïèòàíü — ÷ëåíè ïðåçèäi¿ çãiäíî ç ðîç−
ïîäiëîì îáîâ’ÿçêiâ.

45. Ïðåçèäiÿ ó ñâî¿é äiÿëüíîñòi ïiäçâiòíà çàãàëüíèì çáîðàì Àêàäåìi¿, íà
ÿêèõ iíôîðìóº ïðî íàéâàæëèâiøi ðiøåííÿ, ïðèéíÿòi íåþ ó ïåðiîä ìiæ çáî−
ðàìè.

Ïðåçèäiÿ çäiéñíþº êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì Ñòàòóòó Àêàäåìi¿.
46. Çàãàëüíi çáîðè Àêàäåìi¿ ìîæóòü òàºìíèì ãîëîñóâàííÿì ïðîñòîþ

áiëüøiñòþ ãîëîñiâ äîñòðîêîâî ïðèïèíèòè ïîâíîâàæåííÿ îêðåìèõ ÷ëåíiâ
ïðåçèäi¿ òà ¿¿ äiÿëüíiñòü ó öiëîìó i îáðàòè íîâèõ ÷ëåíiâ àáî ïðåçèäiþ ó âèç−
íà÷åíîìó öèì Ñòàòóòîì ïîðÿäêó.

47. Îêðåìi ïèòàííÿ äiÿëüíîñòi ïðåçèäi¿ ðîçãëÿäàº òà îïåðàòèâíî âèðiøóº
ïðåçèäåíò àáî îñîáà, ÿêà çà éîãî äîðó÷åííÿìè òèì÷àñîâî âèêîíóº îáîâ’ÿç−
êè ïðåçèäåíòà.

48. Äëÿ ðîçãëÿäó òà îïåðàòèâíîãî âèðiøåííÿ ïîòî÷íèõ ïèòàíü äiÿëüíîñ−
òi Àêàäåìi¿, îïåðàòèâíîãî êåðiâíèöòâà òà çäiéñíåííÿ êîíòðîëþ çà ðîáîòîþ
íàóêîâèõ i òâîð÷èõ óñòàíîâ, ïiäïðèºìñòâ òà îðãàíiçàöié, ùî âiäíåñåíi äî âi−
äàííÿ Àêàäåìi¿, çà ðiøåííÿì ïðåçèäi¿ óòâîðþºòüñÿ áþðî ïðåçèäi¿ Àêàäåìi¿ ó
ñêëàäi ïðåçèäåíòà, âiöå−ïðåçèäåíòiâ i ãîëîâíîãî ó÷åíîãî ñåêðåòàðÿ. Ðiøåí−
íÿ áþðî ïðåçèäi¿ ìàº ñèëó ðiøåííÿ ïðåçèäi¿ Àêàäåìi¿.

49. Ðîáîòà ïðåçèäi¿ Àêàäåìi¿ òà ¿¿ àïàðàòó ïðîâîäèòüñÿ âiäïîâiäíî äî ðî−
áî÷èõ ïëàíiâ, ùî çàòâåðäæóþòüñÿ íà ¿¿ çàñiäàííi. Çàñiäàííÿ ïðåçèäi¿ ïðîâî−
äÿòüñÿ, ÿê ïðàâèëî, ùîìiñÿöÿ.

50. Ïðåçèäåíò Àêàäåìi¿ îáèðàºòüñÿ çàãàëüíèìè çáîðàìè ç ÷èñëà äiéñíèõ
÷ëåíiâ (àêàäåìiêiâ) òàºìíèì ãîëîñóâàííÿì ïðîñòîþ áiëüøiñòþ ãîëîñiâ
ñòðîêîì íà ï’ÿòü ðîêiâ.

51. Ïðåçèäåíò Àêàäåìi¿:
îðãàíiçîâóº ðîáîòó Àêàäåìi¿ òà ¿¿ ïðåçèäi¿ i íåñå ïåðñîíàëüíó âiäïîâi−

äàëüíiñòü çà ¿¿ äiÿëüíiñòü;
î÷îëþº ïðåçèäiþ i áþðî ïðåçèäi¿, îðãàíiçîâóº âèêîíàííÿ ðiøåíü çàãàëü−

íèõ çáîðiâ Àêàäåìi¿;
çäiéñíþº êåðiâíèöòâî äiÿëüíiñòþ Àêàäåìi¿, ïîâ’ÿçàíîþ ç ðîçâèòêîì

ôóíäàìåíòàëüíèõ i ïðèêëàäíèõ íàóêîâèõ äîñëiäæåíü ó ãàëóçi ìèñòåöòâîç−
íàâñòâà, iñòîði¿ òà òåîði¿ ìèñòåöòâ, ðîçðîáëåííÿ íàóêîâèõ i òâîð÷èõ ïðîãðàì
òà ìèñòåöüêèõ ïðîåêòiâ, i ñïðèÿº ¿õ âèêîíàííþ;

çàòâåðäæóº ïîëîæåííÿ ïðî ñòðóêòóðíi ïiäðîçäiëè àïàðàòó ïðåçèäi¿ òà
ïîñàäîâi iíñòðóêöi¿ ¿õ êåðiâíèêiâ;

âèäàº íàêàçè i ðîçïîðÿäæåííÿ;
ïðèéìàº íà ðîáîòó òà çâiëüíÿº ç ðîáîòè ïðàöiâíèêiâ àïàðàòó ïðåçèäi¿;
çàòâåðäæóº çà ïîãîäæåííÿì ç Ìiíiñòåðñòâîì ôiíàíñiâ øòàòíèé ðîçïèñ

òà êîøòîðèñ àïàðàòó ïðåçèäi¿ Àêàäåìi¿;
âèðiøóº ïèòàííÿ äîáîðó êåðiâíèõ êàäðiâ Àêàäåìi¿, ôiíàíñîâî−òåõíi÷íî−

ãî çàáåçïå÷åííÿ, êàïiòàëüíîãî áóäiâíèöòâà òà ìiæíàðîäíèõ çâ’ÿçêiâ;
çàòâåðäæóº êîøòîðèñè i øòàòíi ðîçïèñè óñòàíîâ òà îðãàíiçàöié, ùî âiä−

íåñåíi äî âiäàííÿ Àêàäåìi¿;
çàáåçïå÷óº çäiéñíåííÿ çâ’ÿçêiâ iç Àäìiíiñòðàöiºþ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè,

Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè, Êàáiíåòîì Ìiíiñòðiâ Óêðà¿íè, Íàöiîíàëüíîþ
àêàäåìiºþ íàóê, à òàêîæ ãàëóçåâèìè àêàäåìiÿìè íàóê, ïðåäñòàâëÿº Àêàäå−
ìiþ ó âiäíîñèíàõ ç îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè, ïiäïðèºìñòâàìè, óñòàíîâà−
ìè òà îðãàíiçàöiÿìè;

çàñòîñîâóº çàõîäè çàîõî÷åííÿ äî âñiõ ïðàöiâíèêiâ Àêàäåìi¿ i äèñöèïëi−
íàðíi ñòÿãíåííÿ äî ïðàöiâíèêiâ àïàðàòó ïðåçèäi¿, êåðiâíèêiâ íàóêîâèõ i
òâîð÷èõ óñòàíîâ, ïiäïðèºìñòâ òà îðãàíiçàöié, ¿õ çàñòóïíèêiâ, ÿêi ïðèçíà÷à−
þòüñÿ íèì íà öi ïîñàäè.

52. Âiöå−ïðåçèäåíòè i ãîëîâíèé ó÷åíèé ñåêðåòàð Àêàäåìi¿ îáèðàþòüñÿ íà
÷àñ ïîâíîâàæåíü ïðåçèäåíòà íà çàãàëüíèõ çáîðàõ Àêàäåìi¿ ç ÷èñëà äiéñíèõ
÷ëåíiâ (àêàäåìiêiâ) òàºìíèì ãîëîñóâàííÿì ïðîñòîþ áiëüøiñòþ ãîëîñiâ.

Âiöå−ïðåçèäåíòè òà ãîëîâíèé ó÷åíèé ñåêðåòàð Àêàäåìi¿ îáèðàþòüñÿ çà
ïîäàííÿì ïðåçèäåíòà Àêàäåìi¿.

Àêàäåìiêè−ñåêðåòàði âiääiëåíü îáèðàþòüñÿ çàãàëüíèìè çáîðàìè âiääi−
ëåíü Àêàäåìi¿ ç ÷èñëà äiéñíèõ ÷ëåíiâ (àêàäåìiêiâ) i çàòâåðäæóþòüñÿ çàãàëü−
íèìè çáîðàìè Àêàäåìi¿ òàºìíèì ãîëîñóâàííÿì ïðîñòîþ áiëüøiñòþ ãîëîñiâ.

Вiддiлення Академiї
53. ×ëåíè Àêàäåìi¿ îäíiº¿ ÷è êiëüêîõ ñïåöiàëüíîñòåé îá’ºäíóþòüñÿ ó âiä−

ïîâiäíi âiääiëåííÿ ç ìåòîþ ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó ôóíäàìåíòàëüíèõ òà
ïðèêëàäíèõ äîñëiäæåíü, ðîçðîáëåííÿ íàóêîâèõ i òâîð÷èõ ïðîãðàì, ìèñ−
òåöüêèõ ïðîåêòiâ, êîîðäèíàöi¿ äiÿëüíîñòi íàóêîâèõ i òâîð÷èõ óñòàíîâ, ïiä−
ïðèºìñòâ òà îðãàíiçàöié, ùî âiäíåñåíi äî âiäàííÿ Àêàäåìi¿.

Âiääiëåííÿ Àêàäåìi¿ ñòâîðþþòüñÿ ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ ïðiîðèòåòíèõ
íàïðÿìiâ i òåìàòèêè ôóíäàìåíòàëüíèõ òà ïðèêëàäíèõ äîñëiäæåíü, ¿õ âñå−
ái÷íîãî îáãîâîðåííÿ, ïiäãîòîâêè åêñïåðòíèõ âèñíîâêiâ ó âiäïîâiäíié ãàëóçi
íàóêè, îðãàíiçàöi¿ äîñëiäæåíü ç òàêèõ íàïðÿìiâ òà ïðîâåäåííÿ îöiíêè ¿õ ðå−
çóëüòàòiâ, êîîðäèíàöi¿ ôóíäàìåíòàëüíèõ äîñëiäæåíü ó âiäïîâiäíié ãàëóçi
íàóêè.

Âiääiëåííÿ äëÿ âèêîíàííÿ çàâäàíü çàëó÷àþòü ïðîâiäíèõ íàóêîâèõ i òâîð−
÷èõ ïðàöiâíèêiâ ç âiäïîâiäíèõ ñïåöiàëüíîñòåé, êåðiâíèêiâ îñâiòè, ìàéñòðiâ
ìèñòåöòâ òà ãðîìàäñüêèõ äiÿ÷iâ.

Çàâäàííÿ, ïðàâà, îáîâ’ÿçêè i ïîðÿäîê äiÿëüíîñòi âiääiëåííÿ âèçíà÷àþòü−
ñÿ Ïîëîæåííÿì, ùî çàòâåðäæóºòüñÿ çàãàëüíèìè çáîðàìè Àêàäåìi¿.

Âiääiëåííÿ íå º þðèäè÷íîþ îñîáîþ.
Êiëüêiñòü i íàéìåíóâàííÿ âiääiëåíü Àêàäåìi¿ âèçíà÷àþòüñÿ çàãàëüíèìè

çáîðàìè Àêàäåìi¿.
Âèùèì êåðiâíèì îðãàíîì âiääiëåííÿ º éîãî çàãàëüíi çáîðè.
54. Ç ìåòîþ êîîðäèíàöi¿ äiÿëüíîñòi íàóêîâèõ i òâîð÷èõ óñòàíîâ, ïiäïðè−

ºìñòâ òà îðãàíiçàöié, ùî âiäíåñåíi äî âiäàííÿ Àêàäåìi¿, ñïðÿìîâàíî¿ íà
ðîçâ’ÿçàííÿ íàóêîâî−ìèñòåöüêèõ ïðîáëåì, ÿêi ìàþòü äåðæàâíå çíà÷åííÿ
äëÿ ðîçâèòêó ðåãiîíiâ, ìîæóòü ñòâîðþâàòèñÿ ðåãiîíàëüíi íàóêîâî−ìèñòåöü−
êi öåíòðè i âiääiëåííÿ Àêàäåìi¿ â ìåæàõ ïåðåäáà÷åíèõ ¿é âèäàòêiâ äåðæàâ−
íîãî áþäæåòó.

Óòâîðåííÿ i ëiêâiäàöiÿ ðåãiîíàëüíèõ íàóêîâî−ìèñòåöüêèõ öåíòðiâ i âiääi−
ëåíü Àêàäåìi¿ çäiéñíþºòüñÿ çàãàëüíèìè çáîðàìè Àêàäåìi¿.

Ðåãiîíàëüíi íàóêîâî−ìèñòåöüêi öåíòðè i âiääiëåííÿ Àêàäåìi¿ äiþòü íà îñ−
íîâi ñòàòóòiâ (ïîëîæåíü), ùî çàòâåðäæóþòüñÿ ïðåçèäiºþ Àêàäåìi¿.

55. Îñíîâíèìè ñêëàäîâèìè ñòðóêòóðè Àêàäåìi¿ º íàóêîâî−äîñëiäíi ií−
ñòèòóòè ìèñòåöüêîãî ïðîôiëþ òà ïðèðiâíÿíi äî íèõ óñòàíîâè ïiäâèùåííÿ
êâàëiôiêàöi¿ ïðàöiâíèêiâ ìèñòåöòâ, íàóêîâi öåíòðè, ìóçå¿, áiáëiîòåêè, ôîí−
äè òîùî, ÿêi äiþòü âiäïîâiäíî äî îñíîâíèõ ïðèíöèïiâ îðãàíiçàöi¿ äiÿëüíîñ−
òi íàóêîâî−äîñëiäíîãî iíñòèòóòó àáî iíøîãî çàêëàäó, ïiäïðèºìñòâà òà îðãà−
íiçàöi¿, ùî âiäíåñåíi äî âiäàííÿ Àêàäåìi¿, i ñâî¿õ ïîëîæåíü (ñòàòóòiâ), çàò−
âåðäæåíèõ ïðåçèäiºþ Àêàäåìi¿.

Íàóêîâî−äîñëiäíèé iíñòèòóò Àêàäåìi¿ ñàìîñòiéíî îðãàíiçîâóº íàóêîâó
äiÿëüíiñòü, âèçíà÷àº ñâîþ ñòðóêòóðó, âñòàíîâëþº áåçïîñåðåäíi çâ’ÿçêè ç
íàóêîâèìè i òâîð÷èìè óñòàíîâàìè, ìèñòåöüêèìè íàâ÷àëüíèìè çàêëàäàìè,
ïiäïðèºìñòâàìè òà îðãàíiçàöiÿìè Óêðà¿íè òà iíøèõ äåðæàâ, âñòóïàº äî ñïi−
ëîê, îá’ºäíàíü, âèðiøóº êàäðîâi òà iíøi ïèòàííÿ, çà âèíÿòêîì òèõ, ÿêi çãiä−
íî iç çàêîíîäàâñòâîì i öèì Ñòàòóòîì íàëåæàòü äî êîìïåòåíöi¿ êåðiâíèõ îð−
ãàíiâ Àêàäåìi¿.

Ïèòàííÿ äîñëiäíèöüêî¿ äiÿëüíîñòi íàóêîâèõ óñòàíîâ, ïiäïðèºìñòâ òà îð−
ãàíiçàöié, ùî âiäíåñåíi äî âiäàííÿ Àêàäåìi¿, çàñëóõîâóþòüñÿ íà çàñiäàííÿõ
çáîðiâ âiääiëåíü Àêàäåìi¿.
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Äèðåêòîð íàóêîâî¿ óñòàíîâè ïðèçíà÷àºòüñÿ íà ïîñàäó íàêàçîì ïðåçè−
äåíòà Àêàäåìi¿ çà êîíòðàêòîì íà ñòðîê âiä îäíîãî äî ï’ÿòè ðîêiâ.

Íàóêîâi óñòàíîâè Àêàäåìi¿ º þðèäè÷íèìè îñîáàìè.
Майно та кошти Академiї

56. Àêàäåìiÿ çàñíîâàíà íà äåðæàâíié âëàñíîñòi, ôiíàíñóºòüñÿ ç äåðæàâ−
íîãî áþäæåòó, à òàêîæ ç iíøèõ äæåðåë, íå çàáîðîíåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

57. Åêîíîìi÷íó îñíîâó äiÿëüíîñòi Àêàäåìi¿ ñòàíîâëÿòü îñíîâíi ôîíäè,
ïåðåäàíi ¿é äåðæàâîþ ó áåçñòðîêîâå áåçîïëàòíå êîðèñòóâàííÿ áåç ïðàâà
çìiíè ôîðìè âëàñíîñòi, îáiãîâi êîøòè, à òàêîæ iíøå ìàéíî, ïðèäáàíå íåþ
âiäïîâiäíî äî çàêîíîäàâñòâà.

58. Ìàéíî i êîøòè Àêàäåìi¿ âèêîðèñòîâóþòüñÿ âiäïîâiäíî äî ¿¿ ñòàòóòíèõ
öiëåé i çàâäàíü.

Ïîðÿäîê âîëîäiííÿ, êîðèñòóâàííÿ i ðîçïîðÿäæåííÿ ìàéíîì òà êîøòàìè
Àêàäåìi¿ âèçíà÷àº ¿¿ ïðåçèäiÿ âiäïîâiäíî äî ñòàòòi 8 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî
óïðàâëiííÿ îá’ºêòàìè äåðæàâíî¿ âëàñíîñòi», Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îñîáëè−
âîñòi ïðàâîâîãî ðåæèìó äiÿëüíîñòi Íàöiîíàëüíî¿ àêàäåìi¿ íàóê Óêðà¿íè, ãà−
ëóçåâèõ àêàäåìié íàóê òà ñòàòóñó ¿õ ìàéíîâîãî êîìïëåêñó», iíøèõ àêòiâ çà−
êîíîäàâñòâà i öüîãî Ñòàòóòó.

Ïîðÿäîê âíóòðiøíüîãî ðîçïîäiëó ìàéíà òà êîøòiâ ìiæ íàóêîâèìè i òâîð−
÷èìè óñòàíîâàìè, ïiäïðèºìñòâàìè òà îðãàíiçàöiÿìè, ùî âiäíåñåíi äî âiäàí−
íÿ Àêàäåìi¿, à òàêîæ ¿õ âèêîðèñòàííÿ öèìè íàóêîâèìè i òâîð÷èìè óñòàíî−
âàìè, ïiäïðèºìñòâàìè òà îðãàíiçàöiÿìè Àêàäåìi¿ âèçíà÷àºòüñÿ ïðåçèäiºþ iç
çàëó÷åííÿì êåðiâíèêiâ âiäïîâiäíèõ óñòàíîâ, ïiäïðèºìñòâ òà îðãàíiçàöié
Àêàäåìi¿ çãiäíî iç çàêîíîäàâñòâîì òà Ñòàòóòîì Àêàäåìi¿.

59. Ìàéíî çàêðiïëþºòüñÿ çà íàóêîâèìè i òâîð÷èìè óñòàíîâàìè, ïiäïðè−
ºìñòâàìè òà îðãàíiçàöiÿìè, ùî âiäíåñåíi äî âiäàííÿ Àêàäåìi¿, íà ïðàâi îïå−
ðàòèâíîãî óïðàâëiííÿ âiäïîâiäíî äî çàêîíîäàâñòâà.

60. Êîøòè, îäåðæàíi áþäæåòíèìè óñòàíîâàìè, ùî âiäíåñåíi äî âiäàííÿ
Àêàäåìi¿, ÿê âëàñíi íàäõîäæåííÿ, âèêîðèñòîâóþòüñÿ çãiäíî ç áþäæåòíèì
çàêîíîäàâñòâîì.

61. Íàóêîâi i òâîð÷i óñòàíîâè, ïiäïðèºìñòâà òà îðãàíiçàöi¿, ùî âiäíåñåíi
äî âiäàííÿ Àêàäåìi¿, íàáóâàþòü ìàéíîâèõ ïðàâ íà îá’ºêòè iíòåëåêòóàëüíî¿
âëàñíîñòi â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó.

62. Îá’ºêòè iíòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñòi, ñòâîðåíi â íàóêîâèõ i òâîð÷èõ óñ−
òàíîâàõ, ïiäïðèºìñòâàõ òà îðãàíiçàöiÿõ, ùî âiäíåñåíi äî âiäàííÿ Àêàäåìi¿,
ïiäëÿãàþòü ïðàâîâié îõîðîíi â ïåðåäáà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

Облiк i звiтнiсть
63. Àêàäåìiÿ âåäå áóõãàëòåðñüêèé îáëiê ðåçóëüòàòiâ ñâîº¿ äiÿëüíîñòi, ïî−

äàº ôiíàíñîâó i ñòàòèñòè÷íó çâiòíiñòü â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïî−
ðÿäêó.

64. Ôiíàíñîâèé ðiê Àêàäåìi¿ âiäïîâiäàº êàëåíäàðíîìó ðîêó.
Мiжнародне спiвробiтництво та зовнiшньоекономiчна 

дiяльнiсть Академiї
65. Àêàäåìiÿ çãiäíî iç çàêîíîäàâñòâîì çäiéñíþº ìiæíàðîäíå ñïiâðîáiò−

íèöòâî òà âñòàíîâëþº çîâíiøíüîåêîíîìi÷íi çâ’ÿçêè.
66. Àêàäåìiÿ ìîæå ñàìîñòiéíî ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ôiíàíñóâàííÿ, âè−

êîíàííÿ ñâî¿õ ïðîãðàì òà ðåàëiçàöi¿ ïðîåêòiâ ïðîâàäèòè ìiæíàðîäíó íàóêî−
âó òà ìèñòåöüêó äiÿëüíiñòü, ñòâîðþâàòè ïðåäñòàâíèöòâà çà êîðäîíîì ó âèç−
íà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

67. Àêàäåìiÿ çãiäíî iç çàêîíîäàâñòâîì ïðîâàäèòü íàóêîâî−äîñëiäíó,
òâîð÷ó, ïîñåðåäíèöüêó, iíøi âèäè çîâíiøíüîåêîíîìi÷íî¿ äiÿëüíîñòi øëÿ−
õîì óêëàäåííÿ ç iíîçåìíèìè ñóá’ºêòàìè çîâíiøíüîåêîíîìi÷íèõ äîãîâîðiâ
(êîíòðàêòiâ).

68. Îñíîâíèìè âèäàìè çîâíiøíüîåêîíîìi÷íî¿ äiÿëüíîñòi Àêàäåìi¿ º:
ïiäãîòîâêà òà âèêîíàííÿ ñïiëüíèõ íàóêîâèõ i òâîð÷èõ ïðîåêòiâ;
çäiéñíåííÿ îáìiíó iíôîðìàöiºþ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ iíòåãðàöi¿ âiò÷èç−

íÿíî¿ íàóêè ó ñâiòîâèé íàóêîâèé ïðîñòið iç çàáåçïå÷åííÿì òà çàõèñòîì íà−
öiîíàëüíèõ iíòåðåñiâ;

ñòàæóâàííÿ ïðîâiäíèõ íàóêîâöiâ òà ìèòöiâ Àêàäåìi¿ çà êîðäîíîì.
Припинення дiяльностi Академiї

69. Ïðèïèíåííÿ äiÿëüíîñòi Àêàäåìi¿ çäiéñíþºòüñÿ øëÿõîì ¿¿ ëiêâiäàöi¿
àáî ðåîðãàíiçàöi¿, ùî ïðîâàäèòüñÿ ó âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿä−
êó.».

ÊÀÁIÍÅÒ ÌIÍIÑÒÐIÂ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂÀ

âiä 16 ëþòîãî 2011 ð. ¹ 121
Êè¿â

Про затвердження Положення 
про централiзований банк даних з проблем

iнвалiдностi
Ç ìåòîþ ðåàëiçàöi¿ ñòàòòi 41 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ðåàáiëiòàöiþ iíâàëiäiâ

â Óêðà¿íi» Êàáiíåò Ìiíiñòðiâ Óêðà¿íè ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Çàòâåðäèòè Ïîëîæåííÿ ïðî öåíòðàëiçîâàíèé áàíê äàíèõ ç ïðîáëåì ií−

âàëiäíîñòi, ùî äîäàºòüñÿ.
2. Ìiíiñòåðñòâó ñîöiàëüíî¿ ïîëiòèêè ðàçîì ç Ìiíiñòåðñòâîì îõîðîíè çäî−

ðîâ’ÿ, Ìiíiñòåðñòâîì îñâiòè i íàóêè, ìîëîäi òà ñïîðòó, Ìiíiñòåðñòâîì âíóò−
ðiøíiõ ñïðàâ, Ðàäîþ ìiíiñòðiâ Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáëiêè Êðèì, îáëàñíèìè,
Êè¿âñüêîþ òà Ñåâàñòîïîëüñüêîþ ìiñüêèìè äåðæàâíèìè àäìiíiñòðàöiÿìè
çàáåçïå÷èòè ôóíêöiîíóâàííÿ òà âåäåííÿ öåíòðàëiçîâàíîãî áàíêó äàíèõ ç
ïðîáëåì iíâàëiäíîñòi.

Ïðåì’ºð−ìiíiñòð Óêðà¿íè Ì. ÀÇÀÐÎÂ

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ
ïîñòàíîâîþ Êàáiíåòó Ìiíiñòðiâ Óêðà¿íè 

âiä 16 ëþòîãî 2011 ð. ¹ 121
ПОЛОЖЕННЯ

про централiзований банк даних з проблем iнвалiдностi
1. Öå Ïîëîæåííÿ âèçíà÷àº ïîðÿäîê ñòâîðåííÿ, ôóíêöiîíóâàííÿ òà âå−

äåííÿ öåíòðàëiçîâàíîãî áàíêó äàíèõ ç ïðîáëåì iíâàëiäíîñòi (äàëi — áàíê
äàíèõ) ÿê àâòîìàòèçîâàíî¿ ñèñòåìè äëÿ âèçíà÷åííÿ ïîòðåá iíâàëiäiâ òà äi−
òåé−iíâàëiäiâ ó çàñîáàõ i ïîñëóãàõ ðåàáiëiòàöi¿.

2. Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè áàíêó äàíèõ º:
1) ñòâîðåííÿ ºäèíî¿ êîìïëåêñíî¿ iíôîðìàöiéíî−àíàëiòè÷íî¿ ñèñòåìè

îáëiêó iíâàëiäiâ òà äiòåé−iíâàëiäiâ;
2) ïðîâåäåííÿ àíàëiçó òà âåäåííÿ îáëiêó äàíèõ ïðî:
ðåàáiëiòàöiéíi çàõîäè, à òàêîæ âèçíà÷åííÿ ïîòðåáè ó òàêèõ çàõîäàõ;
çàñîáè i ïîñëóãè ðåàáiëiòàöi¿, ÿêi íàäàþòüñÿ iíâàëiäàì òà äiòÿì−iíâàëiäàì,

à òàêîæ âèçíà÷åííÿ ïîòðåáè ó òàêèõ çàñîáàõ i ïîñëóãàõ;
iíâàëiäiâ òà äiòåé−iíâàëiäiâ äëÿ âèïëàòè ãðîøîâî¿ êîìïåíñàöi¿ ïiä ÷àñ âè−

êîíàííÿ iíäèâiäóàëüíèõ ïðîãðàì ðåàáiëiòàöi¿ iíâàëiäiâ òà äiòåé−iíâàëiäiâ;
3) âåäåííÿ ðåºñòðó:
ðåàáiëiòàöiéíèõ óñòàíîâ, ÿêi íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâëiííÿ Ìiíiñòåðñòâà

ñîöiàëüíî¿ ïîëiòèêè, Ìiíiñòåðñòâà îñâiòè i íàóêè, ìîëîäi òà ñïîðòó, ÌÎÇ òà
iíøèõ öåíòðàëüíèõ îðãàíiâ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè;

íåäåðæàâíèõ óñòàíîâ òà ñóá’ºêòiâ ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî ðîçðîáëÿþòü, âè−
ãîòîâëÿþòü, ðåàëiçóþòü, ðåìîíòóþòü òåõíi÷íi òà iíøi çàñîáè ðåàáiëiòàöi¿,
âèðîáè ìåäè÷íîãî ïðèçíà÷åííÿ òà íàäàþòü ïîñëóãè iíâàëiäàì òà äiòÿì−ií−
âàëiäàì;

áóäèíêiâ−iíòåðíàòiâ, ñàíàòîði¿â, çàãàëüíîîñâiòíiõ òà âèùèõ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàäiâ, òåðèòîðiàëüíèõ öåíòðiâ, óñòàíîâ òà îðãàíiçàöié ãðîìàäñüêèõ îðãà−
íiçàöié iíâàëiäiâ, ïiäïðèºìñòâ, ÿêi çàáåçïå÷óþòü ïðàöåâëàøòóâàííÿ iíâàëi−
äiâ.

3. Îïåðàòîðàìè áàíêó äàíèõ º îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî çàáåçïå÷ó−
þòü éîãî ôóíêöiîíóâàííÿ òà âåäåííÿ â ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü.

4. Äî áàíêó äàíèõ âíîñèòüñÿ òàêà iíôîðìàöiÿ:
1) çàãàëüíi âiäîìîñòi ïðî iíâàëiäà òà äèòèíó−iíâàëiäà (ïðiçâèùå, iì’ÿ i ïî

áàòüêîâi, ÷èñëî, ìiñÿöü, ðiê íàðîäæåííÿ, iäåíòèôiêàöiéíèé íîìåð ó Äåð−
æàâíîìó ðåºñòði ôiçè÷íèõ îñiá — ïëàòíèêiâ ïîäàòêiâ òà iíøèõ îáîâ’ÿçêî−
âèõ ïëàòåæiâ, àäðåñà çàðåºñòðîâàíîãî ìiñöÿ ïðîæèâàííÿ);

2) ðåêâiçèòè ïàñïîðòà iíâàëiäà àáî ñâiäîöòâà ïðî íàðîäæåííÿ (äëÿ äèòè−
íè−iíâàëiäà äî 16 ðîêiâ);

3) ðåêâiçèòè äîêóìåíòiâ, ùî ïiäòâåðäæóþòü ïðàâî íà ïiëüãè;
4) äàíi ïðî:
õàðàêòåð (êîä çàõâîðþâàííÿ çà Ìiæíàðîäíîþ ñòàòèñòè÷íîþ êëàñèôiêà−

öiºþ õâîðîá äåñÿòîãî ïåðåãëÿäó) òà ïðè÷èíè iíâàëiäíîñòi, îñâiòíié i ïðîôå−
ñiéíèé ðiâåíü iíâàëiäà òà äèòèíè−iíâàëiäà;

ñêëàä ñiì’¿ iíâàëiäà òà äèòèíè−iíâàëiäà;
ðiâåíü äîõîäiâ ñiì’¿ iíâàëiäà òà äèòèíè−iíâàëiäà;
ïîòðåáó ó òåõíi÷íèõ òà iíøèõ çàñîáàõ ðåàáiëiòàöi¿, ïðîòåçíî−îðòîïåäè÷−

íèõ âèðîáàõ, âèðîáàõ ìåäè÷íîãî ïðèçíà÷åííÿ, ïîñëóãàõ ðåàáiëiòàöi¿, ñïå−
öàâòîòðàíñïîðòi, ñàíàòîðíî−êóðîðòíîìó ëiêóâàííi òîùî.

5. Çà çàïèòîì iíâàëiäà àáî çàêîííîãî ïðåäñòàâíèêà íåäiºçäàòíîãî iíâà−
ëiäà ÷è äèòèíè−iíâàëiäà îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà îðãàíè ìiñöåâîãî ñà−
ìîâðÿäóâàííÿ çîáîâ’ÿçàíi ïîäàòè éîìó âiäïîâiäíó iíôîðìàöiþ, çîêðåìà
ïðî çàêîíîäàâ÷î âèçíà÷åíi ïðàâà iíâàëiäiâ, ïîðÿäîê çàáåçïå÷åííÿ çàñîáà−
ìè ðåàáiëiòàöi¿ òà íàäàííÿ ïîñëóã ðåàáiëiòàöi¿, ñåðòèôiêîâàíó ïðîäóêöiþ
ïðîòåçíî−îðòîïåäè÷íèõ ïiäïðèºìñòâ.

6. Îïåðàòîðè áàíêó äàíèõ ìîæóòü áóòè:
1) öåíòðàëüíîãî ðiâíÿ — ÌÎÇ, Ìiíiñòåðñòâî îñâiòè i íàóêè, ìîëîäi òà

ñïîðòó, ÌÂÑ òà Ìiíiñòåðñòâî ñîöiàëüíî¿ ïîëiòèêè;
2) ðåãiîíàëüíîãî ðiâíÿ:
Ìiíiñòåðñòâî ïðàöi òà ñîöiàëüíî¿ ïîëiòèêè Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáëiêè Êðèì,

ãîëîâíi óïðàâëiííÿ (óïðàâëiííÿ) ïðàöi òà ñîöiàëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ
îáëàñíèõ, Êè¿âñüêî¿ òà Ñåâàñòîïîëüñüêî¿ ìiñüêèõ äåðæàäìiíiñòðàöié (äàëi
—ðåãiîíàëüíi óïðàâëiííÿ ïðàöi òà ñîöiàëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ);

Ìiíiñòåðñòâî îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáëiêè Êðèì, ãîëîâíi
óïðàâëiííÿ (óïðàâëiííÿ) îõîðîíè çäîðîâ’ÿ îáëàñíèõ, Êè¿âñüêî¿ òà Ñåâàñòî−
ïîëüñüêî¿ ìiñüêèõ äåðæàäìiíiñòðàöié (äàëi — ðåãiîíàëüíi óïðàâëiííÿ îõî−
ðîíè çäîðîâ’ÿ);

Ìiíiñòåðñòâî îñâiòè i íàóêè Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáëiêè Êðèì, ãîëîâíi óïðàâ−
ëiííÿ (óïðàâëiííÿ) îñâiòè i íàóêè îáëàñíèõ, Êè¿âñüêî¿ òà Ñåâàñòîïîëüñüêî¿
ìiñüêèõ äåðæàäìiíiñòðàöié (äàëi — ðåãiîíàëüíi óïðàâëiííÿ îñâiòè i íàóêè);

Ìiíiñòåðñòâî ó ñïðàâàõ ñiì’¿, ìîëîäi òà ñïîðòó Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáëiêè
Êðèì, ãîëîâíi óïðàâëiííÿ (óïðàâëiííÿ, âiääiëè) ó ñïðàâàõ ñiì’¿, ìîëîäi òà
ñïîðòó îáëàñíèõ, Êè¿âñüêî¿ òà Ñåâàñòîïîëüñüêî¿ ìiñüêèõ äåðæàäìiíiñòðàöié
(äàëi —ðåãiîíàëüíi óïðàâëiííÿ ó ñïðàâàõ ñiì’¿, ìîëîäi òà ñïîðòó);

3) ìiñöåâîãî ðiâíÿ:
óïðàâëiííÿ ïðàöi òà ñîöiàëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ ðàéîííèõ, ðàéîííèõ

ó ìì. Êèºâi òà Ñåâàñòîïîëi äåðæàäìiíiñòðàöié, âèêîíàâ÷èõ êîìiòåòiâ ìiñü−
êèõ, ðàéîííèõ ó ìiñòi ðàä (äàëi —ìiñöåâi óïðàâëiííÿ ïðàöi òà ñîöiàëüíîãî
çàõèñòó íàñåëåííÿ);

âiääiëè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ðàéîííèõ, ðàéîííèõ ó ìì. Êèºâi òà Ñåâàñòîïî−
ëi äåðæàäìiíiñòðàöié (äàëi — ìiñöåâi âiääiëè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ);

óïðàâëiííÿ îñâiòè i íàóêè ðàéîííèõ, ðàéîííèõ ó ìì. Êèºâi òà Ñåâàñòîïî−
ëi äåðæàäìiíiñòðàöié, âèêîíàâ÷èõ êîìiòåòiâ ìiñüêèõ, ðàéîííèõ ó ìiñòi ðàä
(äàëi — ìiñöåâi óïðàâëiííÿ îñâiòè i íàóêè);

âiääiëè ó ñïðàâàõ ñiì’¿, ìîëîäi òà ñïîðòó ðàéîííèõ, ðàéîííèõ ó ìì. Êèº−
âi òà Ñåâàñòîïîëi äåðæàäìiíiñòðàöié (äàëi —ìiñöåâi âiääiëè ó ñïðàâàõ ñiì’¿,
ìîëîäi òà ñïîðòó).

7. Äî ïîâíîâàæåíü îïåðàòîðiâ áàíêó äàíèõ öåíòðàëüíîãî ðiâíÿ íàëå−
æèòü:

1) ÌÎÇ, Ìiíiñòåðñòâà îñâiòè i íàóêè, ìîëîäi òà ñïîðòó —ïðîâàäæåííÿ
îðãàíiçàöiéíî−êîíñóëüòàöiéíî¿ äiÿëüíîñòi â ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü;

2) ÌÂÑ — ïîäàííÿ Ìiíiñòåðñòâó ñîöiàëüíî¿ ïîëiòèêè âiäîìîñòåé ïðî:
ðåºñòðàöiþ àâòîìîáiëÿ íà iì’ÿ iíâàëiäà, çàêîííîãî ïðåäñòàâíèêà íåäiºç−

äàòíîãî iíâàëiäà ÷è äèòèíè−iíâàëiäà, ùî ïåðåáóâàº íà îáëiêó äëÿ çàáåçïå−
÷åííÿ ñïåöàâòîòðàíñïîðòîì;

çàêëàäè, ÿêi çäiéñíþþòü ïiäãîòîâêó, ïåðåïiäãîòîâêó òà ïiäâèùåííÿ êâà−
ëiôiêàöi¿ âîäi¿â òðàíñïîðòíèõ çàñîáiâ ç ÷èñëà iíâàëiäiâ;

3) Ìiíiñòåðñòâà ñîöiàëüíî¿ ïîëiòèêè:
ôîðìóâàííÿ çàìîâëåííÿ íà âèäà÷ó ïðîòåçíèõ âèðîáiâ;
âèçíà÷åííÿ ïîòðåáè ó ðåàáiëiòàöiéíèõ çàõîäàõ, çàñîáàõ i ïîñëóãàõ ðåàái−

ëiòàöi¿ ó ðîçðiçi ïðîãðàì ñîöiàëüíîãî çàõèñòó iíâàëiäiâ;
âåäåííÿ ðåºñòðó:
— ðåàáiëiòàöiéíèõ óñòàíîâ, ñàíàòîði¿â, òåðèòîðiàëüíèõ öåíòðiâ, áóäèí−

êiâ−iíòåðíàòiâ, çàãàëüíîîñâiòíiõ òà âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäiâ, öåíòðiâ îá−
ëiêó áåçäîìíèõ ãðîìàäÿí;

— âèäàíèõ ïðîòåçíèõ âèðîáiâ;
— âèäàíèõ òåõíi÷íèõ òà iíøèõ çàñîáiâ ðåàáiëiòàöi¿, ñïåöàâòîòðàíñïîðòó

òîùî;
— çàêëàäiâ, ÿêi çäiéñíþþòü ïiäãîòîâêó, ïåðåïiäãîòîâêó òà ïiäâèùåííÿ

êâàëiôiêàöi¿ âîäi¿â òðàíñïîðòíèõ çàñîáiâ ç ÷èñëà iíâàëiäiâ;
— óñòàíîâ òà îðãàíiçàöié ãðîìàäñüêèõ îðãàíiçàöié iíâàëiäiâ;
ïiäãîòîâêà:
— çàÿâêè íà íàäàííÿ öiëüîâî¿ ïîâîðîòíî¿/áåçïîâîðîòíî¿ äîïîìîãè ðî−

áîòîäàâöÿì òà ïðîñòàâëåííÿ âiäìiòêè ïðî ¿¿ íàäàííÿ;
— äîâiäíèêiâ áàíêó äàíèõ;
ñêëàäåííÿ:
— çâiòiâ ùîäî âèêîíàííÿ ïðîãðàì ñîöiàëüíîãî çàõèñòó iíâàëiäiâ;
— çâiòiâ ùîäî ïåðåáóâàííÿ iíâàëiäiâ òà äiòåé−iíâàëiäiâ íà ÷åðçi;
— ïåðåëiêó äðóêîâàíèõ âèäàíü, ÿêèìè áåçîïëàòíî çàáåçïå÷óþòüñÿ iíâà−

ëiäè;
— ïåðåëiêó ïëàòíèõ òà áåçîïëàòíèõ ïîñëóã;
âíåñåííÿ äî áàíêó äàíèõ âiäîìîñòåé ïðî:
— óêëàäåíi äîãîâîðè ùîäî íàäàííÿ ïîñëóã ðåàáiëiòàöi¿ òà ïðîòåçíî−îð−

òîïåäè÷íèõ âèðîáiâ;
— óêëàäåíi äîãîâîðè ùîäî âèãîòîâëåííÿ, ïîñòà÷àííÿ òà ïðîâåäåííÿ ðå−

ìîíòó òåõíi÷íèõ òà iíøèõ çàñîáiâ ðåàáiëiòàöi¿, âèãîòîâëåíèõ çà iíäèâiäóàëü−
íèì çàìîâëåííÿì, çîêðåìà ñêëàäíîãî ïðîòåçóâàííÿ;

— iíâàëiäiâ, ÿêèì çà êîøòè Ôîíäó ñîöiàëüíîãî çàõèñòó iíâàëiäiâ íàäàíî
ïîñëóãè ç ïiäãîòîâêè, ïåðåïiäãîòîâêè òà ïiäâèùåííÿ êâàëiôiêàöi¿ âîäi¿â
òðàíñïîðòíèõ çàñîáiâ, ïåðåäïëà÷åíî äðóêîâàíi âèäàííÿ òà ÿêi ïðîéøëè
ïðîôåñiéíó ïiäãîòîâêó òà ïåðåïiäãîòîâêó ó âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ;

— iíâàëiäiâ, ÿêi ïðàöåâëàøòîâàíi íà ðîáî÷i ìiñöÿ, ñòâîðåíi çà ðàõóíîê
êîøòiâ Ôîíäó ñîöiàëüíîãî çàõèñòó iíâàëiäiâ;

— îïåðàòîðiâ áàíêó äàíèõ;
— ðåºñòðàöiþ àâòîìîáiëÿ íà iì’ÿ iíâàëiäà, çàêîííîãî ïðåäñòàâíèêà íå−

äiºçäàòíîãî iíâàëiäà ÷è äèòèíè−iíâàëiäà, ùî ïåðåáóâàº íà îáëiêó äëÿ çà−
áåçïå÷åííÿ ñïåöàâòîòðàíñïîðòîì, ïîäàíèõ ÌÂÑ;

— íàäàííÿ îïåðàòîðàì áàíêó äàíèõ êîíñóëüòàòèâíèõ ïîñëóã;
— çàáåçïå÷åííÿ îáìiíó ìiæ áàíêîì äàíèõ òà ºäèíèì iíôîðìàöiéíèì àâ−

òîìàòèçîâàíèì áàíêîì äàíèõ Ôîíäó ñîöiàëüíîãî çàõèñòó iíâàëiäiâ iíôîð−
ìàöiºþ ïðî ðîáîòîäàâöiâ, ÿêi â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó çàðåºñòðîâàíi Ôîí−
äîì ñîöiàëüíîãî çàõèñòó iíâàëiäiâ;

çàáåçïå÷åííÿ ïåðåãëÿäó äàíèõ ïðî:
— îáëiê áåçäîìíèõ ãðîìàäÿí òà íàäàííÿ öåíòðàìè îáëiêó áåçäîìíèõ

ãðîìàäÿí ïîñëóã òàêèì ãðîìàäÿíàì;
— ðîçïîäië ñïåöàâòîòðàíñïîðòó, ñàíàòîðíî−êóðîðòíèõ ïóòiâîê, ìàòåði−

àëüíî¿ äîïîìîãè;
çäiéñíåííÿ ïîøóêó òà âiäïðàöþâàííÿ êàðòîê, ùî ìiñòÿòü äàíi ïðî îäíó i

òó ñàìó îñîáó;
íàäàííÿ ïëàòíèõ òà áåçîïëàòíèõ ïîñëóã;
ïðîñòàâëåííÿ âiäìiòêè ïðî îïëàòó ïîñëóã;
ïðèâåäåííÿ ïåðåëiêó òåõíi÷íèõ òà iíøèõ çàñîáiâ ðåàáiëiòàöi¿ ó âiäïîâiä−

íiñòü ç íîìåíêëàòóðîþ òàêèõ çàñîáiâ.
8. Äî ïîâíîâàæåíü îïåðàòîðiâ áàíêó äàíèõ ðåãiîíàëüíîãî ðiâíÿ íàëå−

æèòü:
1) ðåãiîíàëüíèõ óïðàâëiíü ïðàöi òà ñîöiàëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ:
âíåñåííÿ äî áàíêó äàíèõ âiäîìîñòåé ïðî:
— âèäà÷ó iíâàëiäàì òà äiòÿì−iíâàëiäàì òåõíi÷íèõ òà iíøèõ çàñîáiâ ðåà−

áiëiòàöi¿;
— ïðàöåâëàøòóâàííÿ iíâàëiäiâ;
çäiéñíåííÿ ïåðåãëÿäó çàãàëüíèõ âiäîìîñòåé ïðî iíâàëiäiâ òà äiòåé−iíâà−

ëiäiâ, ðiâåíü äîõîäiâ ¿õ ñiìåé, íàïðàâëåíü íà îòðèìàííÿ òåõíi÷íèõ òà iíøèõ
çàñîáiâ ðåàáiëiòàöi¿, äàíèõ ïðî ñàíàòîðíî−êóðîðòíå ëiêóâàííÿ, âèïëàòó ãðî−
øîâî¿ êîìïåíñàöi¿ çàìiñòü ñàíàòîðíî−êóðîðòíî¿ ïóòiâêè, íàäàííÿ ìàòåði−
àëüíî¿ äîïîìîãè òîùî;

âèçíà÷åííÿ ïîòðåáè ó çàáåçïå÷åííi ñïåöàâòîòðàíñïîðòîì iíâàëiäiâ òà äi−
òåé−iíâàëiäiâ;

âåäåííÿ:
— îáëiêó áåçäîìíèõ ãðîìàäÿí;
— ðåºñòðó áóäèíêiâ−iíòåðíàòiâ, ðåàáiëiòàöiéíèõ óñòàíîâ, ñàíàòîði¿â, çà−

ãàëüíîîñâiòíiõ òà âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäiâ, òåðèòîðiàëüíèõ öåíòðiâ, öåí−
òðiâ îáëiêó áåçäîìíèõ ãðîìàäÿí;

2) ðåãiîíàëüíèõ óïðàâëiíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ:
âíåñåííÿ äî áàíêó äàíèõ âiäîìîñòåé ïðî:
— õàðàêòåð i ïðè÷èíè iíâàëiäíîñòi, à òàêîæ äàíèõ iíäèâiäóàëüíèõ ïðîã−

ðàì ðåàáiëiòàöi¿ iíâàëiäiâ òà äiòåé−iíâàëiäiâ;
— ðåçóëüòàòè ìåäè÷íèõ îãëÿäiâ;
— ðåàáiëiòàöiéíi òà ñàíàòîðíî−êóðîðòíi çàêëàäè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè

óïðàâëiííÿ ÌÎÇ, òà íàäàíi íèìè ïîñëóãè;
âèçíà÷åííÿ ïîòðåáè ó âèðîáàõ ìåäè÷íîãî ïðèçíà÷åííÿ;
âåäåííÿ îáëiêó çàáåçïå÷åííÿ iíâàëiäiâ òà äiòåé−iíâàëiäiâ âèðîáàìè ìå−

äè÷íîãî ïðèçíà÷åííÿ;
3) ðåãiîíàëüíèõ óïðàâëiíü îñâiòè i íàóêè — âíåñåííÿ äî áàíêó äàíèõ âi−

äîìîñòåé ïðî:
îñâiòíié i ïðîôåñiéíèé ðiâåíü iíâàëiäiâ òà äiòåé−iíâàëiäiâ;
íàäàííÿ ïîñëóã ðåàáiëiòàöiéíèìè óñòàíîâàìè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè

óïðàâëiííÿ Ìiíiñòåðñòâà îñâiòè i íàóêè, ìîëîäi òà ñïîðòó, çàãàëüíîîñâiòíi−
ìè òà âèùèìè íàâ÷àëüíèìè çàêëàäàìè;

4) ðåãiîíàëüíèõ óïðàâëiíü ó ñïðàâàõ ñiì’¿, ìîëîäi òà ñïîðòó — âíåñåííÿ
äî áàíêó äàíèõ âiäîìîñòåé ïðî íàäàííÿ ïîñëóã öåíòðàìè ñîöiàëüíèõ ñëóæá
äëÿ ñiì’¿, äiòåé òà ìîëîäi i ñîöiàëüíî−ïñèõîëîãi÷íî¿ ðåàáiëiòàöi¿ äiòåé òà ìî−
ëîäi ç ôóíêöiîíàëüíèìè îáìåæåííÿìè, à òàêîæ ðåãiîíàëüíèìè öåíòðàìè ç
ôiçè÷íî¿ êóëüòóðè i ñïîðòó iíâàëiäiâ «Iíâàñïîðò».

9. Äî ïîâíîâàæåíü îïåðàòîðiâ áàíêó äàíèõ ìiñöåâîãî ðiâíÿ íàëåæèòü:
1) ìiñöåâèõ óïðàâëiíü ïðàöi òà ñîöiàëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ:
âíåñåííÿ äî áàíêó äàíèõ çàãàëüíèõ âiäîìîñòåé ïðî iíâàëiäiâ òà äiòåé−ií−

âàëiäiâ, ðiâåíü äîõîäiâ ¿õ ñiìåé;
âèçíà÷åííÿ ïîòðåáè ó çàáåçïå÷åííi òåõíi÷íèìè òà iíøèìè çàñîáàìè ðå−

àáiëiòàöi¿ iíâàëiäiâ òà äiòåé−iíâàëiäiâ;
íàäàííÿ íàïðàâëåííÿ íà îòðèìàííÿ òåõíi÷íèõ òà iíøèõ çàñîáiâ ðåàáiëi−

òàöi¿ òà ¿õ âèäà÷à;
íàäàííÿ ìàòåðiàëüíî¿ äîïîìîãè iíâàëiäàì, äiòÿì−iíâàëiäàì òà ìàëîçà−

áåçïå÷åíèì îñîáàì;
âåäåííÿ îáëiêó áåçäîìíèõ ãðîìàäÿí;
çäiéñíåííÿ ïåðåãëÿäó äàíèõ ïðî ñàíàòîðíî−êóðîðòíå ëiêóâàííÿ, âèïëà−

òó ãðîøîâî¿ êîìïåíñàöi¿ çàìiñòü ñàíàòîðíî−êóðîðòíî¿ ïóòiâêè òà êîìïåíñà−
öi¿ âàðòîñòi ñàìîñòiéíîãî ñàíàòîðíî−êóðîðòíîãî ëiêóâàííÿ;

çäiéñíåííÿ ïåðåãëÿäó:
— ðåºñòðiâ áóäèíêiâ−iíòåðíàòiâ, ðåàáiëiòàöiéíèõ óñòàíîâ, ñàíàòîði¿â, çà−

ãàëüíîîñâiòíiõ òà âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäiâ, òåðèòîðiàëüíèõ öåíòðiâ, öåí−
òðiâ îáëiêó áåçäîìíèõ ãðîìàäÿí, óñòàíîâ òà îðãàíiçàöié ãðîìàäñüêèõ îðãà−
íiçàöié iíâàëiäiâ, ïiäïðèºìñòâ, ÿêi çàáåçïå÷óþòü ïðàöåâëàøòóâàííÿ iíâàëi−
äiâ;

— äàíèõ ïðî íàäàííÿ ïëàòíèõ òà áåçîïëàòíèõ ïîñëóã;
âíåñåííÿ äî áàíêó äàíèõ âiäîìîñòåé ïðî:
— âîëîíòåðiâ òåðèòîðiàëüíèõ öåíòðiâ;
— íàäàííÿ ïîñëóã ðåàáiëiòàöiéíèìè óñòàíîâàìè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè

óïðàâëiííÿ Ìiíiñòåðñòâà ñîöiàëüíî¿ ïîëiòèêè;
— íàäàííÿ ïîñëóã óñòàíîâàìè ñîöiàëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ;
— ïðàöåâëàøòóâàííÿ iíâàëiäiâ;
— íàäàííÿ öåíòðàìè îáëiêó áåçäîìíèõ ãðîìàäÿí ïîñëóã òàêèì ãðîìà−

äÿíàì;
2) ìiñöåâèõ âiääiëiâ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ:
âíåñåííÿ äî áàíêó äàíèõ âiäîìîñòåé ïðî:
— õàðàêòåð i ïðè÷èíè iíâàëiäíîñòi, à òàêîæ äàíèõ iíäèâiäóàëüíèõ ïðîã−

ðàì ðåàáiëiòàöi¿ iíâàëiäiâ òà äiòåé−iíâàëiäiâ;
— ðåçóëüòàòè ìåäè÷íèõ îãëÿäiâ;
— ðåàáiëiòàöiéíi òà ñàíàòîðíî−êóðîðòíi çàêëàäè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè

óïðàâëiííÿ ÌÎÇ, òà íàäàíi íèìè ïîñëóãè;
âèçíà÷åííÿ ïîòðåáè ó âèðîáàõ ìåäè÷íîãî ïðèçíà÷åííÿ;
âåäåííÿ îáëiêó çàáåçïå÷åííÿ iíâàëiäiâ òà äiòåé−iíâàëiäiâ âèðîáàìè ìå−

äè÷íîãî ïðèçíà÷åííÿ;
3) ìiñöåâèõ óïðàâëiíü îñâiòè i íàóêè — âíåñåííÿ äî áàíêó äàíèõ âiäî−

ìîñòåé ïðî:
îñâiòíié i ïðîôåñiéíèé ðiâåíü iíâàëiäiâ òà äiòåé−iíâàëiäiâ;
íàäàííÿ ïîñëóã ðåàáiëiòàöiéíèìè óñòàíîâàìè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè

óïðàâëiííÿ Ìiíiñòåðñòâà îñâiòè i íàóêè, ìîëîäi òà ñïîðòó, çàãàëüíîîñâiòíi−
ìè òà âèùèìè íàâ÷àëüíèìè çàêëàäàìè;

4) ìiñöåâèõ âiääiëiâ ó ñïðàâàõ ñiì’¿, ìîëîäi òà ñïîðòó —âíåñåííÿ äî áàí−
êó äàíèõ âiäîìîñòåé ïðî íàäàííÿ ïîñëóã öåíòðàìè ñîöiàëüíèõ ñëóæá äëÿ
ñiì’¿, äiòåé òà ìîëîäi i ñîöiàëüíî−ïñèõîëîãi÷íî¿ ðåàáiëiòàöi¿ äiòåé òà ìîëîäi
ç ôóíêöiîíàëüíèìè îáìåæåííÿìè.

10. Îáìií iíôîðìàöiºþ ìiæ îïåðàòîðàìè áàíêó äàíèõ óñiõ ðiâíiâ çäié−
ñíþºòüñÿ â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó îïåðàòîðàìè öåíòðàëüíîãî ðiâíÿ.

11. Ôiíàíñóâàííÿ âèäàòêiâ, íåîáõiäíèõ äëÿ ñòâîðåííÿ, ôóíêöiîíóâàííÿ
òà âåäåííÿ áàíêó äàíèõ, çäiéñíþºòüñÿ â ìåæàõ êîøòiâ, ïåðåäáà÷åíèõ íà óò−
ðèìàííÿ îðãàíiâ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè.

12. Ôóíêöi¿ ç êîîðäèíàöi¿ äiÿëüíîñòi îïåðàòîðiâ áàíêó äàíèõ óñiõ ðiâíiâ òà
êîíòðîëü çà ñòâîðåííÿì òà ôóíêöiîíóâàííÿì áàíêó äàíèõ ïîêëàäàþòüñÿ íà
Ìiíiñòåðñòâî ñîöiàëüíî¿ ïîëiòèêè, à ôóíêöi¿ iç çäiéñíåííÿ êîíòðîëþ çà ïîâ−
íîòîþ iíôîðìàöi¿ i ñâîº÷àñíèì ¿¿ âíåñåííÿì äî áàíêó äàíèõ îïåðàòîðàìè
ìiñöåâîãî ðiâíÿ, òåõíi÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ðîáîòè îïåðàòîðiâ ìiñöåâîãî ðiâ−
íÿ, ïiäêëþ÷åííÿ êàíàëiâ çâ’ÿçêó äî Iíòåðíåòó — íà Ðàäó ìiíiñòðiâ Àâòîíîì−
íî¿ Ðåñïóáëiêè Êðèì, îáëàñíi, Êè¿âñüêó òà Ñåâàñòîïîëüñüêó ìiñüêi äåðæàä−
ìiíiñòðàöi¿.

13. Iíôîðìàöiÿ, ùî âíåñåíà äî áàíêó äàíèõ, º êîíôiäåíöiéíîþ i ìîæå
âèêîðèñòîâóâàòèñÿ âiäïîâiäíî äî çàêîíîäàâñòâà.

ÊÀÁIÍÅÒ ÌIÍIÑÒÐIÂ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

âiä 2 ëþòîãî 2011 ð. ¹ 79−ð
Êè¿â

Про затвердження плану основних заходiв
цивiльного захисту на 2011 рiк

1. Çàòâåðäèòè ïëàí îñíîâíèõ çàõîäiâ öèâiëüíîãî çàõèñòó íà 2011 ðiê (äà−
ëi — ïëàí çàõîäiâ), ùî äîäàºòüñÿ.

2. Ìiíiñòåðñòâó íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàöié, iíøèì öåíòðàëüíèì òà ìiñöåâèì
îðãàíàì âèêîíàâ÷î¿ âëàäè çäiéñíèòè ôiíàíñóâàííÿ ïëàíó çàõîäiâ ó ìåæàõ
áþäæåòíèõ ïðèçíà÷åíü, ïåðåäáà÷åíèõ ó äåðæàâíîìó òà ìiñöåâèõ áþäæåòàõ
íà 2011 ðiê.

3. Öåíòðàëüíèì òà ìiñöåâèì îðãàíàì âèêîíàâ÷î¿ âëàäè:
ðîçðîáèòè äî 25 ëþòîãî 2011 ð. íà îñíîâi ïëàíó çàõîäiâ ãàëóçåâi òà ðå−

ãiîíàëüíi ïëàíè îñíîâíèõ çàõîäiâ öèâiëüíîãî çàõèñòó íà 2011 ðiê âiäïîâiä−
íî äî ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü;

çàáåçïå÷èòè ïîäàííÿ Ìiíiñòåðñòâó íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàöié iíôîðìàöi¿
ïðî õiä âèêîíàííÿ ïëàíó çàõîäiâ çà ïåðøå ïiâði÷÷ÿ — äî 10 ëèïíÿ 2011 ð.,
çà ðiê — äî 10 ñi÷íÿ 2012 ðîêó.

4. Ìiíiñòåðñòâó íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàöié:
óñòàíîâèòè êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì ïëàíó çàõîäiâ òà ïîiíôîðìóâàòè äî

1 áåðåçíÿ 2012 ð. Êàáiíåò Ìiíiñòðiâ Óêðà¿íè ïðî ðåçóëüòàòè ðîáîòè;
ïîäàòè äî 10 ãðóäíÿ 2011 ð. ïðîåêò ðîçïîðÿäæåííÿ Êàáiíåòó Ìiíiñòðiâ

Óêðà¿íè ùîäî çàòâåðäæåííÿ ïëàíó îñíîâíèõ çàõîäiâ öèâiëüíîãî çàõèñòó íà
2012 ðiê.

Ïðåì’ºð−ìiíiñòð Óêðà¿íè Ì. ÀÇÀÐÎÂ
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ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ
ðîçïîðÿäæåííÿì Êàáiíåòó Ìiíiñòðiâ Óêðà¿íè

âiä 2 ëþòîãî 2011 ð. ¹ 79−ð

ПЛАН
основних заходiв цивiльного захисту на 2011 рiк

реагування у разі загрози та виникнення 
аварії на виробничому підприємстві 
“Рівненська АЕС” (командно-штабне 
тренування) 

інфраструктури, Державна інспекція 
ядерного регулювання, Держкомтелерадіо 

7) з аварійно-рятувальними службами та 
формуваннями щодо організації пошуку і 
рятування рибалок у зимово-весняний період 
на водоймах (тренування) 

Міністерство надзвичайних ситуацій, 
відповідні аварійно-рятувальні служби  

березень, 
листопад 

27. Проведення інформаційно-
роз’яснювальної роботи серед населення, 
підвищення рівня практичної підготовки дітей 
та підлітків до дій у надзвичайних ситуаціях: 

  

1) розроблення міжвідомчого комплексного 
плану заходів щодо проведення 
інформаційно-роз’яснювальної роботи серед 
населення з основних вимог правил безпеки 
життєдіяльності 

Міністерство надзвичайних ситуацій, 
Міністерство освіти і науки, молоді та 
спорту, МОЗ, Міністерство інфраструктури, 
Держкомтелерадіо, Рада міністрів 
Автономної Республіки Крим, місцеві органи 
виконавчої влади 

протягом року 

2) проведення всеукраїнських та регіональних 
змагань, семінарів, тренінгів та фінальної 
частини VI Міжнародного  
(ХI всеукраїнського) збору-змагання юних 
рятувальників “Школа безпеки” (в 
Миколаївській області), акції “Запобігти, 

Міністерство надзвичайних ситуацій, 
Міністерство освіти і науки, молоді та 
спорту, Держкомтелерадіо, Рада міністрів 
Автономної Республіки Крим, місцеві органи 
виконавчої влади 

протягом року 
(за окремим 

планом) 

розгортанням і проведенням тактичних 

навчань зведених загонів з ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій та гасіння великих 

пожеж Оперативно-рятувальної служби 

цивільного захисту Міністерства 

надзвичайних ситуацій) (командно-штабних) в 

областях: 

Кіровоградській Міністерство надзвичайних ситуацій, МВС, 

МОЗ, Міністерство інфраструктури, 

Державне агентство лісових ресурсів, 

Держкомтелерадіо, відповідні місцеві органи 

виконавчої влади 

травень 

Вінницькій 
—“— 

червень 

Київській 
—“— 

серпень 

у м. Києві (за участю представників 

рятувальних та медичних організацій штату 

Каліфорнія Сполучених Штатів Америки) 

—“— 
жовтень 

Рівненській 
—“— 

листопад 

2) з органами управління та силами 

цивільного захисту (із залученням 

представників центральних органів виконавчої 

влади) щодо ліквідації надзвичайної ситуації, 

спричиненої лісовими пожежами, на базі 

одного з держлісгоспів Луганського обласного 

управління лісового та мисливського 

господарства (комплексних) 

Луганська облдержадміністрація, 

Міністерство надзвичайних ситуацій, 

Державне агентство лісових ресурсів  

травень 

3) з органами управління та силами 

цивільного захисту із залученням Державної 

спеціалізованої протифонтанної служби 

(СВАРЧ) Міністерства надзвичайних ситуацій 

та представників центральних органів 

виконавчої влади) щодо ліквідації 

надзвичайної ситуації, спричиненої аварією  

на газокомпресорній станції, на базі одного із 

структурних 

Міністерство енергетики та вугільної 

промисловості, Міністерство надзвичайних 

ситуацій, Дніпропетровська 

облдержадміністрація разом з національною 

акціонерною компанією “Нафтогаз України” 

серпень 

підрозділів управління магістральних 

газопроводів “Харківтрансгаз” (командно-

штабне тренування) 

  

4) з органами управління та силами 

цивільного захисту територіальних підсистем 

єдиної системи цивільного захисту 

(тренування): 

  

щодо виконання завдань під час весняного 

льодоходу та повені 
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, 

місцеві органи виконавчої влади 

лютий 

щодо вчинення дій у разі загрози і виникнення 

масових інфекційних захворювань та епідемій 

(командно-штабне тренування) 

МОЗ, Міністерство надзвичайних ситуацій, 

Міністерство аграрної політики та 

продовольства, інші центральні органи 

виконавчої влади, Львівська 

облдержадміністрація 

—“— 

щодо ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій у разі виникнення аварії: 
 

 

на залізничному транспорті 
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, 

місцеві органи виконавчої влади 

I квартал 

на хімічно небезпечному об’єкті 
—“— 

III квартал 

щодо переведення територіальної підсистеми 

єдиної системи цивільного захисту з режиму 

функціонування в мирний час на режим 

функціонування в особливий період 

—“— 
II—III квартал 

з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на 

об’єктах зберігання ракет та боєприпасів з 

тренуванням евакуаційних органів 

Міноборони, Міністерство надзвичайних 

ситуацій, Рада міністрів Автономної 

Республіки Крим, місцеві органи виконавчої 

влади 

за окремим 

планом 

5) з підрозділами Державної служби медицини 

катастроф щодо ліквідації медико-санітарних 

наслідків надзвичайних ситуацій (подій), 

пов’язаних з проведенням спортивних заходів 

з великою кількістю глядачів (командно-

штабне тренування) 

МОЗ, Міністерство надзвичайних ситуацій, 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, 

місцеві органи виконавчої влади 

—“— 

6) з органами управління та силами 

цивільного захисту територіальної підсистеми 

єдиної системи цивільного захисту 

Рівненської області щодо організації 

Рівненська облдержадміністрація, 

Міністерство надзвичайних ситуацій, МОЗ, 

Міністерство енергетики та вугільної 

промисловості, Міністерство 

листопад 

державних, комунальних, об’єктових аварійно-

рятувальних служб і формувань, а також 

аварійно-рятувальних служб громадських 

організацій до дій за призначенням 

Міністерство надзвичайних ситуацій, Рада 

міністрів Автономної Республіки Крим, 

місцеві органи виконавчої влади 

березень — 

квітень 

підприємств Державного агентства лісових 

ресурсів, Міністерства аграрної політики та 

продовольства, Міноборони, комунальних та 

інших підприємств, установ, організацій, що 

мають у віданні ліси і сільськогосподарські 

угіддя, до їх протипожежного захисту у 

пожежонебезпечний період 

Міністерство надзвичайних ситуацій, 

Державне агентство лісових ресурсів, 

відповідні міжвідомчі комісії, Рада міністрів 

Автономної Республіки Крим, місцеві органи 

виконавчої влади 

квітень — 

червень 

чергових авіаційних пошуково-рятувальних 

сил та засобів суб’єктів єдиної державної 

системи проведення авіаційних пошуково-

рятувальних робіт до виконання аварійно-

рятувальних робіт 

Міністерство надзвичайних ситуацій за окремим 

планом 

до використання за призначенням систем 

централізованого оповіщення (комплексної) 

загальнодержавної, спеціальної “Сигнал-Д”, 

регіональних із доведенням до населення 

навчальної інформації у сфері цивільного 

захисту через засоби масової інформації 

Міністерство надзвичайних ситуацій, Рада 

міністрів Автономної Республіки Крим, 

місцеві органи виконавчої влади разом з 

ВАТ “Укртелеком” 

листопад 

аеропортів (аеродромів) та експлуатантів 

авіаційної техніки до здійснення пошуково-

рятувального забезпечення польотів 

повітряних суден державної та цивільної 

авіації (цільової): 

  

аеродром “Миргород”, військова частина 

А1356 Повітряних Сил Збройних Сил 

Міністерство надзвичайних ситуацій, 

Міністерство інфраструктури, Міноборони 

червень 

ВАТ “Авіаційна компанія “Дніпроавіа” —“— вересень 

25. Проведення відповідно до галузевих та 

регіональних планів основних заходів 

цивільного захисту на 2011 рік перевірки 

місцевих органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, підприємств, 

установ та організацій щодо стану готовності: 

  

до весняного льодоходу, повені та паводків Міністерство надзвичайних ситуацій, 

відповідні міжвідомчі комісії, Рада міністрів 

Автономної Республіки Крим, місцеві органи 

виконавчої влади 

лютий — 

березень 

місць масового відпочинку на водних об’єктах 

до початку сезону відпочинку 

Міністерство надзвичайних ситуацій, 

Міністерство екології та природних ресурсів, 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, 

місцеві органи виконавчої влади 

квітень — 

травень 

до роботи (дій) в осінньо-зимовий період Міністерство регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального 

господарства, Міністерство надзвичайних 

ситуацій, Міністерство інфраструктури, 

Міністерство енергетики та вугільної 

промисловості, МОЗ, Державне агентство з 

управління державними корпоративними 

правами та майном, відповідні міжвідомчі 

комісії, Рада міністрів Автономної 

Республіки Крим, місцеві органи виконавчої 

влади 

вересень — 

жовтень 

автодорожніх служб до дій під час 

несприятливих погодних умов в осінньо-

зимовий період 

Укравтодор, відповідні міжвідомчі комісії, 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, 

місцеві органи виконавчої влади 

жовтень — 

листопад 

26. Проведення навчань:    

1) з органами управління та силами 

цивільного захисту територіальних підсистем 

єдиної системи цивільного захисту (з повним 

  

закладів освіти та підготовки до навчального 

2011/12 року 
Міністерство надзвичайних ситуацій, 

Міністерство освіти і науки, молоді та 

спорту, центральні та місцеві органи 

виконавчої влади, Рада міністрів Автономної 

Республіки Крим 

липень —

серпень 

хлібоприймальних підприємств та їх 

готовності до прийняття та зберігання 

зернових культур урожаю 2011 року 

Міністерство надзвичайних ситуацій, 

Міністерство аграрної політики та 

продовольства, відповідні міжвідомчі комісії, 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, 

місцеві органи виконавчої влади 

травень — 

липень 

5) стану готовності:   

питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій 

24. Проведення перевірки відповідно до 

перспективного плану проведення перевірок 

Державної інспекції техногенної безпеки: 

  

1) стану реалізації державної політики у сфері 

цивільного захисту та організації роботи з 

питань техногенної і пожежної безпеки: 

  

комплексної — в областях:   

Харківській Міністерство надзвичайних ситуацій, 

відповідні місцеві органи виконавчої влади 

березень 

Херсонській 
—“— 

червень 

Волинській 
—“— 

серпень 

Тернопільській —“— жовтень 

Закарпатській —“— грудень 

контрольної — в областях:   

Київській 
—“— 

квітень 

Житомирській 
—“— 

травень 

Черкаській 
—“— 

липень 

Рівненській 
—“— 

вересень 

Донецькій 
—“— 

листопад 

2) стану організації роботи з питань 

цивільного захисту, техногенної та пожежної 

безпеки в центральних органах виконавчої 

влади, інших державних органах, товариствах 

та установах (комплексної): 

  

Генеральна прокуратура України 
Міністерство надзвичайних ситуацій 

березень 

Вищий господарський суд України 
—“— 

квітень 

Конституційний суд України 
—“— —“— 

ЗАТ “Укрпрофоздоровниця” 
—“— 

травень 

Державна служба молоді та спорту 
—“— 

—“— 

Міністерство інфраструктури 
—“— 

червень 

МЗС 
—“— 

—“— 

Академія медичних наук 
—“— 

липень 

Національна акціонерна страхова компанія 

“Оранта” 
—“— 

—“— 

МВС 
—“— 

серпень 

Державна архівна служба 
—“— 

вересень 

Міністерство регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального 

господарства  

—“— 
жовтень 

Державне агентство резерву  
—“— 

листопад 

Верховний суд України 
—“— 

—“— 

3) стану техногенної та пожежної безпеки:   

арсеналів, баз і складів зберігання ракет, 

боєприпасів та вибухонебезпечних речовин 

Збройних Сил (цільової) 

Міністерство надзвичайних ситуацій, 

Міноборони 

за окремим 

планом 

хімічно небезпечних, вибухонебезпечних, 

вибухопожежонебезпечних об’єктах 

Міністерство надзвичайних ситуацій, Рада 

міністрів Автономної Республіки Крим, 

місцеві органи виконавчої влади 

за окремим 

планом 

4) стану протипожежного захисту: 
 

 

сільськогосподарських підприємств та 

фермерських господарств у місцях збирання, 

перероблення і зберігання врожаю, заготівлі 

кормів 

Міністерство надзвичайних ситуацій, 

центральні та місцеві органи виконавчої 

влади, Рада міністрів Автономної 

Республіки Крим 

червень — 

серпень 

місць масового відпочинку та оздоровлення 

громадян 
Міністерство надзвичайних ситуацій, МОЗ, 

центральні та місцеві органи виконавчої 

влади, Рада міністрів Автономної 

Республіки Крим 

квітень — 

травень 

18. Подання Міністерству надзвичайних 

ситуацій пропозицій до проекту 

розпорядження Кабінету Міністрів України 

“Про затвердження плану основних заходів 

цивільного захисту на 2012 рік”  

центральні та місцеві органи виконавчої 

влади, Рада міністрів Автономної 

Республіки Крим 

до 10 липня 

 
  

19. Включення в бюджетні запити до 

відповідних бюджетів на 2012 рік потреби для 

фінансування заходів цивільного захисту, які 

виконуватимуться у 2012 році 

центральні та місцеві органи виконавчої 

влади, Рада міністрів Автономної 

Республіки Крим  

червень —

липень 

20. Розроблення та затвердження методичних 

рекомендацій щодо порядку створення, 

обладнання та забезпечення функціонування 

навчально-консультаційних пунктів з питань 

цивільного захисту при житлово-

експлуатаційних організаціях та сільських 

(селищних) радах 

Міністерство надзвичайних ситуацій I квартал 

21. Створення навчально-консультаційних 

пунктів з питань цивільного захисту при 

житлово-експлуатаційних організаціях та 

сільських (селищних) радах 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, 

місцеві органи виконавчої влади разом з 

виконавчими органами рад, Міністерство 

надзвичайних ситуацій 

протягом року 

22. Підготовка керівного складу і працівників 

центральних та місцевих органів виконавчої 

влади, виконавчих органів рад, підприємств, 

установ та організацій в Інституті державного 

управління у сфері цивільного захисту, 

територіальних навчально-методичних 

установах у сфері цивільного захисту 

(цивільної оборони) 

Міністерство надзвичайних ситуацій, 

центральні та місцеві органи виконавчої 

влади, Рада міністрів Автономної 

Республіки Крим разом з виконавчими 

органами рад, підприємствами, установами 

та організаціями 

протягом року 

(за окремим 

планом) 

23. Проведення:   

1) зборів керівного складу центральних та 

місцевих органів виконавчої влади, 

виконавчих органів рад, підприємств, установ 

та організацій щодо протипожежного та 

техногенного захисту торф’яників і 

сільськогосподарських угідь у весняно-літній 

пожежонебезпечний період, підготовки до 

зернозбиральної кампанії 2011 року  

Міністерство аграрної політики та 

продовольства, Міністерство надзвичайних 

ситуацій, інші центральні та місцеві органи 

виконавчої влади, Рада міністрів Автономної 

Республіки Крим разом з виконавчими 

органами рад, підприємствами, установами 

та організаціями 

травень 

2) зборів керівного складу центральних та 

місцевих органів виконавчої влади, 

виконавчих органів рад, підприємств, установ 

та організацій з питань техногенного та 

протипожежного захисту закладів освіти і 

підготовки до навчального 2011/12 року 

Міністерство освіти і науки, молоді та 

спорту, Міністерство надзвичайних ситуацій, 

МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки 

Крим, місцеві органи виконавчої влади 

травень 

3) зборів посадових осіб органів державної 

влади, відповідальних за планування та 

здійснення заходів цивільного захисту 

Міністерство надзвичайних ситуацій, 

Вінницька облдержадміністрація разом з 

іншими органами державної влади 

вересень 

4) зборів керівного складу центральних та 

місцевих органів виконавчої влади щодо 

підбиття підсумків роботи у сфері цивільного 

захисту у 2011 році, визначення основних 

завдань у зазначеній сфері на 2012 рік та з 

підготовки до осінньо-зимового періоду 

2011/12 року 

Міністерство надзвичайних ситуацій разом з 

іншими органами державної влади 

—“— 

5) науково-практичного семінару за участю 

представників Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту, структурних підрозділів з 

питань освіти і науки місцевих органів 

виконавчої влади та начальників навчально-

методичних установ у сфері цивільного 

захисту на тему “Цивільний захист у школі” 

Міністерство освіти і науки, молоді та 

спорту, Міністерство надзвичайних ситуацій, 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,  

місцеві органи виконавчої влади  

червень 

6) зборів керівного складу галузі, регіону, 

підприємства, установи та організації щодо 

підбиття підсумків роботи у сфері цивільного 

захисту у 2011 році та визначення основних 

завдань у зазначеній сфері на 2012 рік 

центральні та місцеві органи виконавчої 

влади, Рада міністрів Автономної 

Республіки Крим разом з виконавчими 

органами рад, підприємствами, установами 

та організаціями 

грудень 

7) міжвідомчої наради з представниками 

суб’єктів єдиної державної системи 

проведення авіаційних пошуково-рятувальних 

робіт щодо підсумків роботи у 2011 році та 

основних завдань на 2012 рік 

Міністерство надзвичайних ситуацій, 

Міністерство інфраструктури, Міноборони, 

МВС, Адміністрація Держприкордонслужби, 

Товариство сприяння обороні України 

—“— 

8) зборів з відповідальними за роботу 

Державної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

і секретарями регіональних комісій комісії з 

Міністерство надзвичайних ситуацій, 

центральні та місцеві органи виконавчої 

влади, Рада міністрів Автономної 

Республіки Крим 

квітень 

Міністерство інфраструктури, Державна 

авіаційна служба, Державна автотранспортна 

служба, Державна служба автомобільних 

доріг, Державна служба зв’язку, Державна 

служба морського та річкового транспорту  

Міністерство надзвичайних ситуацій, 

Міністерство регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального 

господарства, Українська асоціація 

“Укртехінвентаризація”, Міністерство 

інфраструктури  

червень 

2) місцевих органах виконавчої влади: 
  

Полтавська область Міністерство надзвичайних ситуацій, 

Міністерство регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального 

господарства, Українська асоціація 

“Укртехінвентаризація”, відповідні місцеві 

органи виконавчої влади 

травень 

Дніпропетровська область 
Міністерство надзвичайних ситуацій, 

Міністерство регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального 

господарства, Українська асоціація 

“Укртехінвентаризація”, відповідні місцеві 

органи виконавчої влади 

липень 

Донецька область —“— серпень 

Автономна Республіка Крим —“— вересень 

Запорізька область —“— жовтень 

Чернівецька область —“— листопад 

11. Забезпечення медичних формувань 

Державної служби медицини катастроф 

необхідним обладнанням та виробами 

медичного призначення в обсязі не менш як 

80 відсотків визначеної номенклатури 

МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки 

Крим, місцеві органи виконавчої влади 

протягом року 

12. Забезпечення закладів охорони здоров’я 

відповідного профілю функціонування, у 

структурі яких є реанімаційні та хірургічні 

блоки, пологові відділення, палати інтенсивної 

терапії тощо, автономними джерелами 

електропостачання у повному обсязі 

МОЗ, інші заінтересовані центральні органи 

виконавчої влади, Рада міністрів Автономної 

Республіки Крим, місцеві органи виконавчої 

влади 

—“— 

13. Здійснення комплексу протипожежних 

заходів в лісах та на сільськогосподарських 

угіддях у пожежонебезпечний період 

Державне агентство лісових ресурсів, 

Міністерство надзвичайних ситуацій, МВС, 

Міноборони, Міністерство аграрної політики 

та продовольства, Держкомтелерадіо, інші 

центральні та місцеві органи виконавчої 

влади, Рада міністрів Автономної 

Республіки Крим 

—“— 

14. Забезпечення техногенної і пожежної 

безпеки арсеналів, баз (складів) озброєння, 

ракет, боєприпасів і компонентів ракетного 

палива, інших вибухопожежонебезпечних 

об’єктів Збройних Сил, уточнення та подання 

місцевим органам виконавчої влади 

розрахунків зон можливого ураження 

внаслідок вибуху вибухонебезпечних 

предметів, які зберігаються на зазначених 

об’єктах 

Міноборони, Міністерство надзвичайних 

ситуацій, Рада міністрів Автономної 

Республіки Крим, місцеві органи виконавчої 

влади 

протягом року 

15. Очищення від вибухонебезпечних 

предметів 50 відсотків території недіючих 

військових полігонів: 

13-го авіаційного “Кам’янка-Бузька” 

48-го авіаційного “Херсон” 

Міноборони 
—“— 

16. Уточнення та коригування планів евакуації 

населення, яке проживає в населених 

пунктах, що перебувають у зоні можливого 

катастрофічного затоплення, небезпечного 

хімічного забруднення, районах можливого 

виникнення стихійного лиха, інших 

надзвичайних ситуацій 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, 

місцеві органи виконавчої влади, виконавчі 

органи рад, підприємства, установи та 

організації 

I квартал 

17. Розроблення та здійснення комплексу 

заходів щодо запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій (зменшення втрат) під 

час льодоходу, повені та паводків у 2011 році 

Міністерство надзвичайних ситуацій, 

Державне агентство водних ресурсів, 

центральні та місцеві органи виконавчої 

влади, Рада міністрів Автономної 

Республіки Крим 

лютий —

травень 

Найменування заходу Відповідальні за виконання 
Строк 

виконання 

1. Уточнення переліку підприємств, установ та 

організацій, що продовжують свою діяльність 

в особливий період 

центральні та місцеві органи виконавчої 

влади, Рада міністрів Автономної 

Республіки Крим 

протягом року 

2. Проведення реконструкції системи 

централізованого оповіщення із заміною 

аналогової апаратури оповіщення на цифрову 

центральні та місцеві органи виконавчої 

влади, Рада міністрів Автономної 

Республіки Крим разом з виконавчими 

органами рад, підприємствами, установами 

та організаціями 

—“— 

3. Організація тренування евакуаційних 

органів з проведення евакуації населення у 

разі виникнення надзвичайної ситуації у 

мирний час та в особливий період у ході 

командно-штабних та інших навчань 

—“— 
—“— 

4. Забезпечення придбання засобів 

радіаційного та хімічного захисту для: 

 
 

персоналу радіаційно та хімічно небезпечних 

об’єктів в повному обсязі 
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, 

місцеві органи виконавчої влади разом з 

виконавчими органами рад, 

підприємствами, установами та 

організаціями, Міністерство надзвичайних 

ситуацій, Міністерство енергетики та 

вугільної промисловості 

—“— 

працівників підприємств, розташованих у зоні 

можливого радіаційного і хімічного 

забруднення, не менш як 50 відсотків потреби 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, 

місцеві органи виконавчої влади разом з 

виконавчими органами рад, 

підприємствами, установами та 

організаціями, Міністерство надзвичайних 

ситуацій, Міністерство енергетики та 

вугільної промисловості 

протягом року 

непрацюючого населення, яке проживає у 

прогнозованих зонах хімічного забруднення, 

не менш як 10 відсотків потреби  

—“— —“— 

5. Забезпечення впровадження на об’єктах 

підвищеної небезпеки систем виявлення 

загрози надзвичайних ситуацій техногенного 

та природного характеру (далі — надзвичайна 

ситуація) і локальних систем оповіщення 

населення у зонах можливого ураження та 

персоналу таких об’єктів 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, 

місцеві органи виконавчої влади разом з 

виконавчими органами рад, 

підприємствами, установами та 

організаціями 

—“— 

6. Задоволення не менш як 40 відсотків 

потреби у необхідному обладнанні та 

сучасних засобах вимірювання 

диспетчерських служб, постів радіаційного та 

хімічного спостереження, розрахунково-

аналітичних груп територіальних підсистем 

єдиної системи цивільного захисту 

центральні та місцеві органи виконавчої 

влади, Рада міністрів Автономної 

Республіки Крим разом з виконавчими 

органами рад, підприємствами, установами 

та організаціями 

—“— 

7. Забезпечення створення страхового фонду 

документації на  

1100 об’єктах систем життєзабезпечення  

Державна архівна служба, центральні та 

місцеві органи виконавчої влади, Рада 

міністрів Автономної Республіки Крим разом 

з виконавчими органами рад, 

підприємствами, установами та 

організаціями  

—“— 

8. Розроблення методики прогнозування 

наслідків землетрусу (визначення ступеня 

руйнування, обсягу матеріальних та людських 

втрат) 

Національна академія наук, Міністерство 

регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства, 

Міністерство надзвичайних ситуацій, МОЗ 

—“— 

9. Проведення технічної інвентаризації 

захисних споруд цивільного захисту (цивільної 

оборони) 

центральні та місцеві органи виконавчої влади, 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

разом з виконавчими органами рад, 

підприємствами, установами та організаціями 

протягом року 

10. Вивчення стану організації та надання 

методичної допомоги в проведенні технічної 

інвентаризації захисних споруд цивільного 

захисту (цивільної оборони) у: 

  

1) центральних органах виконавчої влади: 
  

Державне агентство з управління державними 

корпоративними правами та майном 

Міністерство надзвичайних ситуацій, 

Міністерство регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального 

господарства, Українська асоціація 

“Укртехінвентаризація”, відповідні 

центральні органи виконавчої влади 

березень 

МВС —“— 
квітень 
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ÊÀÁIÍÅÒ ÌIÍIÑÒÐIÂ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

âiä 16 ëþòîãî 2011 ð. ¹ 123−ð
Êè¿â

Про затвердження складу наглядових рад
нацiональних заповiдникiв

Çàòâåðäèòè ñêëàä íàãëÿäîâèõ ðàä íàöiîíàëüíèõ çàïîâiäíèêiâ çãiäíî ç
äîäàòêàìè 1−13.

Ïðåì’ºð−ìiíiñòð Óêðà¿íè Ì. ÀÇÀÐÎÂ
Äîäàòîê 1

äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êàáiíåòó Ìiíiñòðiâ Óêðà¿íè
âiä 16 ëþòîãî 2011 ð. ¹ 123−ð
СКЛАД

наглядової ради Нацiонального Києво-Печерського 
iсторико-культурного заповiдника

ÊÓËÈÍßÊ Ìèõàéëî Àíäðiéîâè÷ — Ìiíiñòð êóëüòóðè, ãîëîâà ðàäè
ÍÎÂÎÕÀÒÜÊÎ Ëåîíiä Ìèõàéëîâè÷ — çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ìiñü−

êäåðæàäìiíiñòðàöi¿, çàñòóïíèê ãîëîâè ðàäè
ÀÂÊÑÅÍÒÜªÂ Þðié Àíàòîëiéîâè÷ — çàñòóïíèê Ìiíiñòðà Êàáiíåòó Ìiíiñ−

òðiâ Óêðà¿íè
ºïèñêîï ÀÍÒÎÍIÉ (Ïàíè÷) — ðåêòîð Êè¿âñüêî¿ äóõîâíî¿ àêàäåìi¿ i ñåìi−

íàði¿ Óêðà¿íñüêî¿ ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè (çà çãîäîþ)
ÄÅÐÊÀ× Àíäðié Ëåîíiäîâè÷ — íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè (çà çãîäîþ)
ÇÓÁÀÍÎÂ Âîëîäèìèð Îëåêñàíäðîâè÷ — ãîëîâà ïiäêîìiòåòó ç ïèòàíü

êíèãîâèäàííÿ òà êíèãîðîçïîâñþäæåííÿ Êîìiòåòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç
ïèòàíü êóëüòóðè i äóõîâíîñòi (çà çãîäîþ)

ÊIÍÀÕ Àíàòîëié Êèðèëîâè÷ — ãîëîâà ïiäêîìiòåòó ç ïèòàíü îáîðîííî−
ïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó òà âiéñüêîâî−òåõíi÷íîãî ñïiâðîáiòíèöòâà Êîìiòå−
òó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïèòàíü íàöiîíàëüíî¿ áåçïåêè i îáîðîíè (çà çãî−
äîþ)

àðõiºïèñêîï ÏÀÂÅË (Ëåáiäü) — íàìiñíèê Ñâÿòî−Óñïåíñüêî¿ Êèºâî−Ïå−
÷åðñüêî¿ Ëàâðè (çà çãîäîþ)

ÏÐÈÁªÃÀ Ëåîíiä Âîëîäèìèðîâè÷ — ïðîðåêòîð ç íàóêîâî¿ ðîáîòè Íàöi−
îíàëüíî¿ àêàäåìi¿ îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà i àðõiòåêòóðè

ÑÅÐÀÔIÌÀ (Øåâ÷èê) — iãóìåíÿ Îäåñüêîãî Ñâÿòî−Àðõàíãåëî−Ìèõàéëiâ−
ñüêîãî æiíî÷îãî ìîíàñòèðÿ (çà çãîäîþ)

ÑÅÐÄÞÊ Îëåíà Ìèõàéëiâíà — äèðåêòîð Íàóêîâî−äîñëiäíîãî iíñòèòóòó
ïàì’ÿòêîîõîðîííèõ äîñëiäæåíü

ÒÎËÎ×ÊÎ Ïåòðî Ïåòðîâè÷ — äèðåêòîð Iíñòèòóòó àðõåîëîãi¿ Íàöiîíàëü−
íî¿ àêàäåìi¿ íàóê

ÒÐÎÍÜÊÎ Ïåòðî Òèìîôiéîâè÷ — ãîëîâà ïðàâëiííÿ Âñåóêðà¿íñüêî¿ ñïië−
êè êðàºçíàâöiâ (çà çãîäîþ)

Äîäàòîê 2
äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êàáiíåòó Ìiíiñòðiâ Óêðà¿íè

âiä 16 ëþòîãî 2011 ð. ¹ 123−ð
СКЛАД

наглядової ради Нацiонального iсторико-культурного 
заповiдника «Чигирин»

ÒÓËÓÁ Ñåðãié Áîðèñîâè÷ — ãîëîâà ×åðêàñüêî¿ îáëäåðæàäìiíiñòðàöi¿,
ãîëîâà ðàäè

ÑÓÕÎÂÈÉ Ìèêîëà Îëåêñàíäðîâè÷ — íà÷àëüíèê ñëóæáè îõîðîíè êóëü−
òóðíî¿ ñïàäùèíè ×åðêàñüêî¿ îáëäåðæàäìiíiñòðàöi¿, çàñòóïíèê ãîëîâè ðàäè

ÄÐÀ× Iâàí Ôåäîðîâè÷ — ãîëîâà Òîâàðèñòâà çâ’ÿçêiâ ç óêðà¿íöÿìè çà ìå−
æàìè Óêðà¿íè «Óêðà¿íà — Ñâiò» (çà çãîäîþ)

IÂÀÊIÍ Ãëiá Þðiéîâè÷ — çàñòóïíèê äèðåêòîðà Iíñòèòóòó àðõåîëîãi¿ Íàöi−
îíàëüíî¿ àêàäåìi¿ íàóê

ÊÀËÀØÍIÊÎÂ Âîëîäèìèð Ìèêîëàéîâè÷ — ãîëîâà ×èãèðèíñüêî¿ ðàé−
äåðæàäìiíiñòðàöi¿

ÑÌÎËIÉ Âàëåðié Àíäðiéîâè÷ — äèðåêòîð Iíñòèòóòó iñòîði¿ Óêðà¿íè Íàöi−
îíàëüíî¿ àêàäåìi¿ íàóê

ØÅÂ×ÅÍÊÎ ªâãåí Iãîðîâè÷ — ãîëîâà Íàöiîíàëüíî¿ ñïiëêè ìàéñòðiâ íà−
ðîäíîãî ìèñòåöòâà Óêðà¿íè (çà çãîäîþ)

Äîäàòîê 3
äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êàáiíåòó Ìiíiñòðiâ Óêðà¿íè

âiä 16 ëþòîãî 2011 ð. ¹ 123−ð
СКЛАД

наглядової ради Нацiонального заповiдника «Херсонес Таврiйський»
ÒÓÐ Ñåðãié Îëåêñàíäðîâè÷ — ãîëîâà Ðåñïóáëiêàíñüêîãî êîìiòåòó Àâòî−

íîìíî¿ Ðåñïóáëiêè Êðèì ç îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè, ãîëîâà ðàäè
ÇªÍIÍÀ Òåòÿíà Âiêòîðiâíà — íà÷àëüíèê óïðàâëiííÿ êóëüòóðè i òóðèçìó

Ñåâàñòîïîëüñüêî¿ ìiñüêäåðæàäìiíiñòðàöi¿, çàñòóïíèê ãîëîâè ðàäè
ÀÉÁÀÁIÍ Îëåêñàíäð Iëëi÷ — äèðåêòîð Êðèìñüêîãî âiääiëåííÿ Iíñòèòóòó

ñõîäîçíàâñòâà iìåíi À. Êðèìñüêîãî Íàöiîíàëüíî¿ àêàäåìi¿ íàóê
ÁÀÃÐÎÂ Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷ — ðåêòîð Òàâðiéñüêîãî íàöiîíàëüíîãî óíi−

âåðñèòåòó iìåíi Â. I. Âåðíàäñüêîãî
ÁÅÐÍÀÖÜÊÈÉ Àíæåé — äèðåêòîð ìiæíàðîäíî¿ àðõåîëîãi÷íî¿ åêñïåäèöi¿

Óíiâåðñèòåòó iìåíi Àäàìà Ìiöêåâè÷à (çà çãîäîþ)
ÂÀÑÈËÅÍÊÎ Îëåíà Ìèêîëà¿âíà — äèðåêòîð Ñåâàñòîïîëüñüêî¿ ôiëi¿ ïóá−

ëi÷íîãî àêöiîíåðíîãî òîâàðèñòâà êîìåðöiéíèé áàíê «Ïðèâàòáàíê» (çà çãî−
äîþ)

ÅÍÖÎ Äàìiàíi — åêñïåðò ªÑ ç ðîçâèòêó ìàëîãî òà ñåðåäíüîãî ïiäïðèºì−
íèöòâà, êîîðäèíàòîð ïðîãðàì äåëåãàöié ªÑ â Óêðà¿íi (çà çãîäîþ)

ÊÀÐÒÅÐ Äæîçåô Êîëºìàí — äèðåêòîð Iíñòèòóòó êëàñè÷íî¿ àðõåîëîãi¿
Òåõàñüêîãî óíiâåðñèòåòó â ì. Îñòiíi (ÑØÀ) (çà çãîäîþ)

ÑÀÐÀÒÎÂ Âàëåðié Âîëîäèìèðîâè÷ — ãîëîâà Ñåâàñòîïîëüñüêî¿ ìiñü−
êäåðæàäìiíiñòðàöi¿

ÑÅÐÄÞÊ Îëåíà Ìèõàéëiâíà — äèðåêòîð Íàóêîâî−äîñëiäíîãî iíñòèòóòó
ïàì’ÿòêîîõîðîííèõ äîñëiäæåíü

ÒÎËÎ×ÊÎ Ïåòðî Ïåòðîâè÷ — äèðåêòîð Iíñòèòóòó àðõåîëîãi¿ Íàöiîíàëü−
íî¿ àêàäåìi¿ íàóê

ØÅÂ×ÓÊ Iãîð Àíäðiéîâè÷ — äèðåêòîð Ñåâàñòîïîëüñüêî¿ ôiëi¿ Ñàðàòîâ−
ñüêîãî äåðæàâíîãî ñîöiàëüíî−åêîíîìi÷íîãî óíiâåðñèòåòó (çà çãîäîþ)

ÞÐËÎÂ Ìèõàéëî Ìèêîëàéîâè÷ — äèðåêòîð ãðîìàäñüêî¿ îðãàíiçàöi¿
«Ôîíä «Ñåâàñòîïîëü» (çà çãîäîþ)

ßÂÒÓØÅÍÊÎ Iâàí Ãðèãîðîâè÷ — çàñòóïíèê ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Íà−
öiîíàëüíîãî ìóçåþ iñòîði¿ Óêðà¿íè

Äîäàòîê 4
äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êàáiíåòó Ìiíiñòðiâ Óêðà¿íè

âiä 16 ëþòîãî 2011 ð. ¹ 123−ð
СКЛАД

наглядової ради Нацiонального заповiдника «Ольвiя»
ÊÐÓÃËÎÂ Ìèêîëà Ïåòðîâè÷ — ãîëîâà Ìèêîëà¿âñüêî¿ îáëäåðæàäìiíiñ−

òðàöi¿, ãîëîâà ðàäè
ÊÐÀÏIÂIÍÀ Âàëåíòèíà Âîëîäèìèðiâíà — ñòàðøèé íàóêîâèé ñïiâðîáiò−

íèê Iíñòèòóòó àðõåîëîãi¿ Íàöiîíàëüíî¿ àêàäåìi¿ íàóê, çàñòóïíèê ãîëîâè ðà−
äè

ÀÍÄÐÎÍÀÒI Ñåðãié Àíäðiéîâè÷ — ãîëîâà Ïiâäåííîãî íàóêîâîãî öåíòðó
Íàöiîíàëüíî¿ àêàäåìi¿ íàóê

ÁÓÄÀÊ Âàëåðié Äìèòðîâè÷ — ðåêòîð Ìèêîëà¿âñüêîãî íàöiîíàëüíîãî
óíiâåðñèòåòó iìåíi Â. Î. Ñóõîìëèíñüêîãî

ÊIÍÀÕ Àíàòîëié Êèðèëîâè÷ — ãîëîâà ïiäêîìiòåòó ç ïèòàíü îáîðîííî−
ïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó òà âiéñüêîâî−òåõíi÷íîãî ñïiâðîáiòíèöòâà Êîìiòå−
òó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïèòàíü íàöiîíàëüíî¿ áåçïåêè i îáîðîíè (çà çãî−
äîþ)

ÊÐÈÆÈÖÜÊÈÉ Ñåðãié Äìèòðîâè÷ — çàâiäóþ÷èé âiääiëîì Iíñòèòóòó àð−
õåîëîãi¿ Íàöiîíàëüíî¿ àêàäåìi¿ íàóê

ÎÍÈÙÅÍÊÎ Îëåêñié Ñåìåíîâè÷ — àêàäåìiê−ñåêðåòàð âiääiëåííÿ iñòîði¿,
ôiëîñîôi¿ òà ïðàâà Íàöiîíàëüíî¿ àêàäåìi¿ íàóê

ÏIÊÓËÈÊ Âàñèëü Ñåðàôèìîâè÷ — ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð áóäiâåëüíî¿
êîìïàíi¿ ÒÎÂ «Ãàðàíò−æèòëî» (çà çãîäîþ)

ÐÎÑÈÍÅÖÜ Îëåêñàíäð Ôåäîðîâè÷ — ãîëîâà Î÷àêiâñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè
(çà çãîäîþ)

ÐÎÑËßÊÎÂ Ñåðãié Ìèêîëàéîâè÷ — äèðåêòîð Ìèêîëà¿âñüêîãî îáëàñíîãî
õóäîæíüîãî ìóçåþ iìåíi Â. Â. Âåðåùàãiíà (çà çãîäîþ)

Äîäàòîê 5
äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êàáiíåòó Ìiíiñòðiâ Óêðà¿íè

âiä 16 ëþòîãî 2011 ð. ¹ 123−ð
СКЛАД

наглядової ради Нацiонального iсторико-культурного заповiдника 
«Гетьманська столиця»

ÒÊÀÍÊÎ Âiêòîð Ìèêîëàéîâè÷ — çàñòóïíèê ãîëîâè ×åðíiãiâñüêî¿ îáëäåð−
æàäìiíiñòðàöi¿, ãîëîâà ðàäè

ÊÎÂÀËÅÍÊÎ Îëåêñàíäð Áîðèñîâè÷ — äèðåêòîð Iíñòèòóòó iñòîði¿, åòíî−
ëîãi¿ òà ïðàâîçíàâñòâà iìåíi Î. Ì. Ëàçàðåâñüêîãî ×åðíiãiâñüêîãî íàöiîíàëü−
íîãî ïåäàãîãi÷íîãî óíiâåðñèòåòó iìåíi Ò. Ã. Øåâ÷åíêà, çàñòóïíèê ãîëîâè ðà−
äè

ÂÎÇÍÈÖÜÊÈÉ Áîðèñ Ãðèãîðîâè÷ — äèðåêòîð Ëüâiâñüêî¿ íàöiîíàëüíî¿
ãàëåðå¿ ìèñòåöòâ

ÍÅÄßÊ Âîëîäèìèð Âîëîäèìèðîâè÷ — äèðåêòîð ïðèâàòíîãî iñòîðèêî−
åòíîãðàôi÷íîãî ìóçåþ «Êîçàöüêi çåìëi Óêðà¿íè» (çà çãîäîþ)

Äîäàòîê 6
äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êàáiíåòó Ìiíiñòðiâ Óêðà¿íè

âiä 16 ëþòîãî 2011 ð. ¹ 123−ð
СКЛАД

наглядової ради Нацiонального заповiдника 
«Батькiвщина Тараса Шевченка»

ÒÓËÓÁ Ñåðãié Áîðèñîâè÷ — ãîëîâà ×åðêàñüêî¿ îáëäåðæàäìiíiñòðàöi¿,
ãîëîâà ðàäè

ÑÓÕÎÂÈÉ Ìèêîëà Îëåêñàíäðîâè÷ — íà÷àëüíèê ñëóæáè îõîðîíè êóëü−
òóðíî¿ ñïàäùèíè ×åðêàñüêî¿ îáëäåðæàäìiíiñòðàöi¿, çàñòóïíèê ãîëîâè ðàäè

IÂÀÕÍÅÍÊÎ Îëåêñàíäð Iâàíîâè÷ — ÷ëåí−êîðåñïîíäåíò Íàöiîíàëüíî¿
àêàäåìi¿ ìèñòåöòâ

ÊÀÐÀÊÀÉ Þðié Âàñèëüîâè÷ — çàñòóïíèê ãîëîâè Êîìiòåòó Âåðõîâíî¿ Ðà−
äè Óêðà¿íè ç ïèòàíü ôiíàíñiâ i áàíêiâñüêî¿ äiÿëüíîñòi (çà çãîäîþ)

ÎËIÉÍÈÊ Áîðèñ Iëëi÷ — ãîëîâà Óêðà¿íñüêîãî ôîíäó êóëüòóðè (çà çãî−
äîþ)

ÏÀÐÕÎÌÅÍÊÎ Ìèêîëà Òðîõèìîâè÷ — ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Óêðà−
¿íñüêîãî òîâàðèñòâà îõîðîíè ïàì’ÿòîê iñòîði¿ òà êóëüòóðè (çà çãîäîþ)

ÏÀÒÈÊÀ Âîëîäèìèð Ïèëèïîâè÷ — àêàäåìiê Íàöiîíàëüíî¿ àêàäåìi¿ àã−
ðàðíèõ íàóê

ÑÊÎÐÈÊ Ëàðèñà Ïàâëiâíà — ïðîôåñîð êàôåäðè àðõiòåêòóðíîãî ïðîåê−
òóâàííÿ Íàöiîíàëüíîãî àêàäåìi¿ îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà i àðõiòåêòóðè

ÒÐÎÍÜÊÎ Ïåòðî Òèìîôiéîâè÷ — ãîëîâà ïðàâëiííÿ Âñåóêðà¿íñüêî¿ ñïië−
êè êðàºçíàâöiâ (çà çãîäîþ)

×ÅÐÍßÊ Âàëåðié Ïåòðîâè÷ — ãîëîâà ×åðêàñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè (çà çãî−
äîþ)

ßÊÓÒÎÂÈ× Ñåðãié Ãðèãîðîâè÷ — ÷ëåí−êîðåñïîíäåíò Íàöiîíàëüíî¿ àêà−
äåìi¿ ìèñòåöòâ

Äîäàòîê 7
äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êàáiíåòó Ìiíiñòðiâ Óêðà¿íè

âiä 16 ëþòîãî 2011 ð. ¹ 123−ð
СКЛАД

наглядової ради Нацiонального iсторико-меморiального заповiдника 
«Поле Берестецької битви»

ÁÅÐÒÀØ Âàñèëü Ìèõàéëîâè÷ — ãîëîâà Ðiâíåíñüêî¿ îáëäåðæàäìiíiñòðà−
öi¿, ãîëîâà ðàäè

ÑÒÀÍÊÅÂÈ× Âiòàëié Ãåííàäiéîâè÷ — ãîëîâà Ðàäèâèëiâñüêî¿ ðàéäåðæàä−
ìiíiñòðàöi¿, çàñòóïíèê ãîëîâè ðàäè

ÆÈÂ’ÞÊ Àíäðié Àíàòîëiéîâè÷ — çàâiäóþ÷èé êàôåäðîþ iñòîði¿ Óêðà¿íè
Ìiæíàðîäíîãî åêîíîìiêî−ãóìàíiòàðíîãî óíiâåðñèòåòó iìåíi àêàäåìiêà Ñòå−
ïàíà Äåì’ÿí÷óêà (çà çãîäîþ)

ÊÀËIÒÈÍÑÜÊÈÉ Þðié Ìèêîëàéîâè÷ — çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà âiääiëó
îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè i òóðèçìó óïðàâëiííÿ êóëüòóðè i òóðèçìó Ðiâ−
íåíñüêî¿ îáëäåðæàäìiíiñòðàöi¿

ÊÀÐÀ×ÀÍÑÜÊÈÉ Îëåêñàíäð Ãðèãîðîâè÷ — çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãî−
ëîâíîãî óïðàâëiííÿ — íà÷àëüíèê óïðàâëiííÿ ìiñòîáóäóâàííÿ òà àðõiòåêòó−
ðè Ãîëîâíîãî óïðàâëiííÿ ç ïèòàíü áóäiâíèöòâà òà àðõiòåêòóðè Ðiâíåíñüêî¿
îáëäåðæàäìiíiñòðàöi¿

ÎËÅØÊÎ Ïåòðî Ñòåïàíîâè÷ — äîöåíò êàôåäðè ãóìàíiòàðíèõ äèñöèïëií
Ëóöüêîãî iíñòèòóòó Âiäêðèòîãî ìiæíàðîäíîãî óíiâåðñèòåòó ðîçâèòêó ëþäè−
íè «Óêðà¿íà» (çà çãîäîþ)

ÑÓËÊÎÂÑÜÊÈÉ Ïàâëî Ãíàòîâè÷ — íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè (çà çãî−
äîþ)

Äîäàòîê 8
äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êàáiíåòó Ìiíiñòðiâ Óêðà¿íè

âiä 16 ëþòîãî 2011 ð. ¹ 123−ð
СКЛАД

наглядової ради Шевченкiвського нацiонального заповiдника
ÒÓËÓÁ Ñåðãié Áîðèñîâè÷ — ãîëîâà ×åðêàñüêî¿ îáëäåðæàäìiíiñòðàöi¿,

ãîëîâà ðàäè
ÑÓÕÎÂÈÉ Ìèêîëà Îëåêñàíäðîâè÷ — íà÷àëüíèê ñëóæáè îõîðîíè êóëü−

òóðíî¿ ñïàäùèíè ×åðêàñüêî¿ îáëäåðæàäìiíiñòðàöi¿, çàñòóïíèê ãîëîâè ðàäè
ÄÌÈÒÐÅÍÊÎ Âàñèëü Iâàíîâè÷ — íà÷àëüíèê óïðàâëiííÿ ìiñòîáóäóâàííÿ

òà àðõiòåêòóðè ×åðêàñüêî¿ îáëäåðæàäìiíiñòðàöi¿
IÂÀÕÍÅÍÊÎ Îëåêñàíäð Iâàíîâè÷ — ÷ëåí−êîðåñïîíäåíò Íàöiîíàëüíî¿

àêàäåìi¿ ìèñòåöòâ
ÎËIÉÍÈÊ Áîðèñ Iëëi÷ — ãîëîâà Óêðà¿íñüêîãî ôîíäó êóëüòóðè (çà çãî−

äîþ)
ÏÀÐÕÎÌÅÍÊÎ Ìèêîëà Òðîõèìîâè÷ — ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Óêðà−

¿íñüêîãî òîâàðèñòâà îõîðîíè ïàì’ÿòîê iñòîði¿ òà êóëüòóðè (çà çãîäîþ)
ÏÎËIÙÓÊ Âîëîäèìèð Òðîõèìîâè÷ — çàâiäóâà÷ êàôåäðè óêðà¿íñüêî¿ ëi−

òåðàòóðè i êîìïàðàòèâiñòèêè ×åðêàñüêîãî íàöiîíàëüíîãî óíiâåðñèòåòó iìåíi
Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî

ÑÊÎÐÈÊ Ëàðèñà Ïàâëiâíà — ïðîôåñîð êàôåäðè àðõiòåêòóðíîãî ïðîåê−
òóâàííÿ Íàöiîíàëüíî¿ àêàäåìi¿ îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà i àðõiòåêòóðè

ÒÐÎÍÜÊÎ Ïåòðî Òèìîôiéîâè÷ — ãîëîâà ïðàâëiííÿ Âñåóêðà¿íñüêî¿ ñïië−
êè êðàºçíàâöiâ (çà çãîäîþ)

×ÅÁÈÊIÍ Àíäðié Âîëîäèìèðîâè÷ — ïðåçèäåíò Íàöiîíàëüíî¿ àêàäåìi¿
ìèñòåöòâ, ðåêòîð Íàöiîíàëüíî¿ àêàäåìi¿ îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà i àðõi−
òåêòóðè

Äîäàòîê 9
äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êàáiíåòó Ìiíiñòðiâ Óêðà¿íè

âiä 16 ëþòîãî 2011 ð. ¹ 123−ð
СКЛАД

наглядової ради Нацiонального iсторико-культурного 
заповiдника «Качанiвка»

ÒÊÀÍÊÎ Âiêòîð Ìèêîëàéîâè÷ — çàñòóïíèê ãîëîâè ×åðíiãiâñüêî¿ îáëäåð−
æàäìiíiñòðàöi¿, ãîëîâà ðàäè

ÌÎÉÑIªÍÊÎ Ñåðãié Ìèõàéëîâè÷ — íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâëiííÿ
êóëüòóðè, òóðèçìó i îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè ×åðíiãiâñüêî¿ îáëäåð−
æàäìiíiñòðàöi¿, çàñòóïíèê ãîëîâè ðàäè

ËÀªÂÑÜÊÈÉ Ñåðãié Ëàçàðîâè÷ — äèðåêòîð ×åðíiãiâñüêîãî îáëàñíîãî iñ−
òîðè÷íîãî ìóçåþ iìåíi Â. Â. Òàðíîâñüêîãî (çà çãîäîþ)

ÏÀÐÕÎÌÅÍÊÎ Ìèêîëà Òðîõèìîâè÷ — ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Óêðà−
¿íñüêîãî òîâàðèñòâà îõîðîíè ïàì’ÿòîê iñòîði¿ òà êóëüòóðè (çà çãîäîþ)

ÑÒÎßÍ Îëåêñàíäð Ìèêîëàéîâè÷ — ãîëîâà ïiäêîìiòåòó ç ïèòàíü ñîöiàëü−
íîãî çàõèñòó òà ñîöiàëüíèõ ãàðàíòié, ðiâíÿ æèòòÿ i ïîâåðíåííÿ çàîùàäæåíü
íàñåëåííþ Êîìiòåòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïèòàíü ñîöiàëüíî¿ ïîëiòèêè
òà ïðàöi

ÒÎÌÅÍÊÎ Ìèêîëà Âîëîäèìèðîâè÷ — çàñòóïíèê Ãîëîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè
Óêðà¿íè (çà çãîäîþ)

ÕÀÉÍ−ÒÀÐÍÎÂÑÜÊÀ Òåòÿíà Àíàòîëi¿âíà — ïðåçèäåíò Ìiæíàðîäíîãî
ôîíäó «Äðóçi Êà÷àíiâêè» (çà çãîäîþ)

Äîäàòîê 10
äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êàáiíåòó Ìiíiñòðiâ Óêðà¿íè

âiä 16 ëþòîãî 2011 ð. ¹ 123−ð
СКЛАД

наглядової ради Нацiонального заповiдника «Давнiй Галич»
ÊÓËÈÍßÊ Ìèõàéëî Àíäðiéîâè÷ — Ìiíiñòð êóëüòóðè, ãîëîâà ðàäè
ÔÅÄÎÐÀÊ Âîëîäèìèð Âàñèëüîâè÷ — íà÷àëüíèê óïðàâëiííÿ êóëüòóðè

Iâàíî−Ôðàíêiâñüêî¿ îáëäåðæàäìiíiñòðàöi¿, çàñòóïíèê ãîëîâè ðàäè
ÁÀÐÀÍ Âîëîäèìèð Äàíèëîâè÷ — ãîëîâíèé íàóêîâèé ñïiâðîáiòíèê Ií−

ñòèòóòó àðõåîëîãi¿ Íàöiîíàëüíî¿ àêàäåìi¿ íàóê
ÁÅÂÇ Ìèêîëà Âàëåíòèíîâè÷ — çàâiäóþ÷èé êàôåäðîþ ðåñòàâðàöi¿ òà ðå−

êîíñòðóêöi¿ àðõiòåêòóðíèõ êîìïëåêñiâ Íàöiîíàëüíîãî óíiâåðñèòåòó «Ëüâiâ−
ñüêà ïîëiòåõíiêà»

ÃÎËÎÂÊÎ Îëåêñàíäð Áîðèñîâè÷ — ãîëîâíèé êîíñóëüòàíò Àïàðàòó Âåð−
õîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè (çà çãîäîþ)

ÊÈßÊ Ñâÿòîñëàâ Ðîìàíîâè÷ — çàâiäóâà÷ êàôåäðè ðåëiãiºçíàâñòâà i òåî−
ëîãi¿ Ïðèêàðïàòñüêîãî íàöiîíàëüíîãî óíiâåðñèòåòó iìåíi Âàñèëÿ Ñòåôàíèêà

ÊÎÇÀÊ Äiîíiçié Íèêîäèìîâè÷ — çàñòóïíèê äèðåêòîðà Iíñòèòóòó àðõåî−
ëîãi¿ Íàöiîíàëüíî¿ àêàäåìi¿ íàóê

ÑÅÐÄÞÊ Îëåíà Ìèõàéëiâíà — äèðåêòîð Íàóêîâî−äîñëiäíîãî iíñòèòóòó
ïàì’ÿòêîîõîðîííèõ äîñëiäæåíü

Äîäàòîê 11
äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êàáiíåòó Ìiíiñòðiâ Óêðà¿íè

âiä 16 ëþòîãî 2011 ð. ¹ 123−ð
СКЛАД

наглядової ради Нацiонального iсторико-етнографiчного 
заповiдника «Переяслав»

ÏÐÈÑßÆÍÞÊ Àíàòîëié Éîñèïîâè÷ — ãîëîâà Êè¿âñüêî¿ îáëäåðæàäìiíiñ−
òðàöi¿, ãîëîâà ðàäè

ÎÑÈÏÅÍÊÎ Iãîð Iâàíîâè÷ — íà÷àëüíèê óïðàâëiííÿ êóëüòóðè i òóðèçìó
Êè¿âñüêî¿ îáëäåðæàäìiíiñòðàöi¿, çàñòóïíèê ãîëîâè ðàäè

Â’ßËÅÖÜ Àäðiàíà Ôåäîñi¿âíà — ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð Íàöiîíàëüíîãî
ìóçåþ óêðà¿íñüêîãî íàðîäíîãî äåêîðàòèâíîãî ìèñòåöòâà

ÌIÍÆÓËIÍ Îëåêñàíäð Iâàíîâè÷ — âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè ïðîôåñîðà
êàôåäðè òåõíiêè i ðåñòàâðàöi¿ òâîðiâ ìèñòåöòâ Íàöiîíàëüíî¿ àêàäåìi¿ îáðà−
çîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà i àðõiòåêòóðè

ºïèñêîï ÎËÅÊÑÀÍÄÐ (Äðàáèíêî) — âiêàðié Êè¿âñüêî¿ ìèòðîïîëi¿, ñåêðå−
òàð Ïðåäñòîÿòåëÿ Óêðà¿íñüêî¿ ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè (çà çãîäîþ)

ÏÎËÎ×ÀÍIÍÎÂ Âîëîäèìèð Ãåííàäiéîâè÷ — äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ îáëàñíî¿
ðàäè (çà çãîäîþ)

ÏÐÈÁªÃÀ Ëåîíiä Âîëîäèìèðîâè÷ — ïðîðåêòîð ç íàóêîâî¿ ðîáîòè Íàöi−
îíàëüíî¿ àêàäåìi¿ îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà i àðõiòåêòóðè

ÐÎÌÀÍ×ÈØÈÍ Âàñèëü Ãðèãîðîâè÷ — äèðåêòîð Êè¿âñüêîãî îáëàñíîãî
ó÷èëèùà êóëüòóðè i ìèñòåöòâà (çà çãîäîþ)

ÑÅÐÄÞÊ Îëåíà Ìèõàéëiâíà — äèðåêòîð Íàóêîâî−äîñëiäíîãî iíñòèòóòó
ïàì’ÿòêîîõîðîííèõ äîñëiäæåíü

ÒÀÁÀ×ÍIÊ ßêiâ Ïiíåâè÷ — ãîëîâà ïiäêîìiòåòó ç ïèòàíü êîíòðîëþ, êîîð−
äèíàöi¿, iíôîðìàöiéíî−àíàëiòè÷íîãî òà íàóêîâî−äîñëiäíîãî çàáåçïå÷åííÿ
áîðîòüáè ç îðãàíiçîâàíîþ çëî÷èííiñòþ i êîðóïöiºþ Êîìiòåòó Âåðõîâíî¿ Ðà−
äè Óêðà¿íè ç ïèòàíü áîðîòüáè ç îðãàíiçîâàíîþ çëî÷èííiñòþ i êîðóïöiºþ (çà
çãîäîþ)

ßÂÒÓØÅÍÊÎ Iâàí Ãðèãîðîâè÷ — çàñòóïíèê ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Íà−
öiîíàëüíîãî ìóçåþ iñòîði¿ Óêðà¿íè

Äîäàòîê 12
äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êàáiíåòó Ìiíiñòðiâ Óêðà¿íè

âiä 16 ëþòîãî 2011 ð. ¹ 123−ð
СКЛАД

наглядової ради Нацiонального iсторико-археологiчного заповiдника
«Кам’яна Могила»

ÑËÀÓÒÀ Âiêòîð Àíäðiéîâè÷ — ðàäíèê Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, ãîëîâà ðàäè
ßÐÌÎÙÓÊ Ìèêîëà Àíàòîëiéîâè÷ — çàñòóïíèê ãîëîâè Çàïîðiçüêî¿ îá−

ëäåðæàäìiíiñòðàöi¿, çàñòóïíèê ãîëîâè ðàäè
ÁÀØÀ Îëåêñàíäð Ìèêîëàéîâè÷ — çàñòóïíèê ãîëîâè Ìåëiòîïîëüñüêî¿

ðàéäåðæàäìiíiñòðàöi¿
ÁÎÁÐÎÂÑÜÊÈÉ Òèìóð Àíàòîëiéîâè÷ — çàñòóïíèê äèðåêòîðà Íàóêîâî−

äîñëiäíîãî iíñòèòóòó ïàì’ÿòêîîõîðîííèõ äîñëiäæåíü
IÂÀÍÎÂÀ Íàòàëÿ Àíàòîëi¿âíà — çàâiäóþ÷à âiääiëîì êóëüòóðè Ìåëiòî−

ïîëüñüêî¿ ìiñüêî¿ ðàäè (çà çãîäîþ)
ÊÎÇÈÐÅÂ Âàëåðié Êèðèëîâè÷ — ãîëîâà Çàïîðiçüêî¿ îáëàñíî¿ îðãàíiçàöi¿

Óêðà¿íñüêîãî òîâàðèñòâà îõîðîíè ïàì’ÿòîê iñòîði¿ òà êóëüòóðè (çà çãîäîþ)
ÊÎÍÀÐÅÂÀ Iðèíà Åäóàðäiâíà — íà÷àëüíèê óïðàâëiííÿ êóëüòóðè i òóðèç−

ìó Çàïîðiçüêî¿ îáëäåðæàäìiíiñòðàöi¿
ÌÀÒÂIªÍÊÎ Ïàâëî Äìèòðîâè÷ — ãîëîâà Çàïîðiçüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè (çà

çãîäîþ)
ÎÒÐÎÙÅÍÊÎ Âiòàëié Âàñèëüîâè÷ — çàâiäóþ÷èé âiääiëîì Iíñòèòóòó àð−

õåîëîãi¿ Íàöiîíàëüíî¿ àêàäåìi¿ íàóê
ÒÎÙÅÂ Ãåííàäié Ìèêîëàéîâè÷ — çàâiäóþ÷èé íàâ÷àëüíî−íàóêîâîþ ëà−

áîðàòîðiºþ àðõåîëîãi÷íèõ äîñëiäæåíü Çàïîðiçüêîãî íàöiîíàëüíîãî óíiâåð−
ñèòåòó

ØÀÏÎÂÀËÎÂ Ãåîðãié Iâàíîâè÷ — äèðåêòîð Çàïîðiçüêîãî îáëàñíîãî
êðàºçíàâ÷îãî ìóçåþ (çà çãîäîþ)

Äîäàòîê 13
äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êàáiíåòó Ìiíiñòðiâ Óêðà¿íè

âiä 16 ëþòîãî 2011 ð. ¹ 123−ð
СКЛАД 

наглядової ради Нацiонального заповiдника «Хортиця»
ÑËÀÓÒÀ Âiêòîð Àíäðiéîâè÷ — ðàäíèê Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, ãîëîâà ðàäè
ßÐÌÎÙÓÊ Ìèêîëà Àíàòîëiéîâè÷ — çàñòóïíèê ãîëîâè Çàïîðiçüêî¿ îá−

ëäåðæàäìiíiñòðàöi¿, çàñòóïíèê ãîëîâè ðàäè
ÁÎÃÓÑËÀªÂ Âÿ÷åñëàâ Îëåêñàíäðîâè÷ — çàñòóïíèê ãîëîâè Êîìiòåòó

Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïèòàíü íàöiîíàëüíî¿ áåçïåêè i îáîðîíè (çà çãî−
äîþ)

ÊÀÏIØÈÍÑÜÊÈÉ Þðié Îëåêñàíäðîâè÷ —ïåðøèé âiöå−ïðåçèäåíò ãðî−
ìàäñüêî¿ îðãàíiçàöi¿ «Çàïîðiçüêi îáåðåãè» (çà çãîäîþ)

ÊÎÇÈÐÅÂ Âàëåðié Êèðèëîâè÷ —ãîëîâà Çàïîðiçüêî¿ îáëàñíî¿ îðãàíiçàöi¿
Óêðà¿íñüêîãî òîâàðèñòâà îõîðîíè ïàì’ÿòîê iñòîði¿ òà êóëüòóðè (çà çãîäîþ)

ÊÎÍÀÐÅÂÀ Iðèíà Åäóàðäiâíà — íà÷àëüíèê óïðàâëiííÿ êóëüòóðè i òóðèç−
ìó Çàïîðiçüêî¿ îáëäåðæàäìiíiñòðàöi¿

ÌÀÒÂIªÍÊÎ Ïàâëî Äìèòðîâè÷ — ãîëîâà Çàïîðiçüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè (çà
çãîäîþ)

ÍÅÔÜÎÄÎÂ Âàëåðié Â’ÿ÷åñëàâîâè÷ — äèðåêòîð äåðæàâíîãî ïiäïðèºì−
ñòâà «Ïiâäåíüãiäðîàðõåîëîãiÿ»

ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÜÊÀ ßðîñëàâà Âiòàëi¿âíà — äèðåêòîð ãðîìàäñüêî−ïîëiòè÷−
íîãî îá’ºäíàííÿ «Íîâà åïîõà» (çà çãîäîþ)

ÏÐÈÒÓËÀ Îëåêñàíäð Ëåîíòiéîâè÷ — êåðiâíèê âñåóêðà¿íñüêî¿ ãðîìàä−
ñüêî¿ îðãàíiçàöi¿ «Âñåóêðà¿íñüêà ôåäåðàöiÿ «Ñïàñ» (çà çãîäîþ)

ÐÀÁÖÓÍ Îëåêñàíäð Iâàíîâè÷ — çàñòóïíèê ãîëîâè ïðàâëiííÿ ÂÀÒ «Çàïî−
ðiçüêèé ìåòàëóðãiéíèé êîìáiíàò «Çàïîðiæñòàëü» (çà çãîäîþ)

ÒÎËÎ×ÊÎ Ïåòðî Ïåòðîâè÷ — äèðåêòîð Iíñòèòóòó àðõåîëîãi¿ Íàöiîíàëü−
íî¿ àêàäåìi¿ íàóê

ÒÐÎÍÜÊÎ Ïåòðî Òèìîôiéîâè÷ — ãîëîâà ïðàâëiííÿ Âñåóêðà¿íñüêî¿ ñïië−
êè êðàºçíàâöiâ (çà çãîäîþ)

ØÀÏÎÂÀËÎÂ Ãåîðãié Iâàíîâè÷ — äèðåêòîð Çàïîðiçüêîãî îáëàñíîãî
êðàºçíàâ÷îãî ìóçåþ (çà çãîäîþ)

врятувати, допомогти”, “Герой-рятівник року”, 
Всеукраїнського фестивалю “Дружин юних 
рятувальників-пожежних” 

3) організація проведення в дитячих 
дошкільних та загальноосвітніх навчальних 
закладах тижня знань з основ безпеки 
життєдіяльності населення, утворення і 
розвиток у системі загальної середньої та 
позашкільної освіти гуртків, факультативів, 
курсів з цивільного захисту, безпеки 
життєдіяльності та рятувальної справи 

Міністерство надзвичайних ситуацій, 
Міністерство освіти і науки, молоді та 
спорту, МОЗ 

квітень, 
вересень 

4) забезпечення використання зовнішньої та 
внутрішньої соціальної реклами, створення 
спеціальних тематичних рубрик (сторінок) у 
газетах і журналах з основних напрямів 
безпеки життєдіяльності 

Міністерство надзвичайних ситуацій, МОЗ, 
Міністерство освіти і науки, молоді та 
спорту, Міністерство регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального 
господарства, Міністерство інфраструктури, 
Держкомтелерадіо, Рада міністрів 
Автономної Республіки Крим, місцеві органи 
виконавчої влади 

протягом року 

5) розроблення та виготовлення літературно-
методичних посібників, брошур для навчання 
населення основним вимогам безпеки 
життєдіяльності 

Міністерство надзвичайних ситуацій, 
Міністерство освіти і науки, молоді та 
спорту, Рада міністрів Автономної 
Республіки Крим, місцеві органи виконавчої 
влади 

—“— 

6) створення циклу тематичних телевізійних 
та радіопередач, сюжетів соціальної реклами 
з основних вимог безпеки життєдіяльності з 
урахуванням аудиторії, на яку розраховані 
такі програми 

Держкомтелерадіо, Міністерство 
надзвичайних ситуацій, Міністерство освіти і 
науки, молоді та спорту, МОЗ, Рада міністрів 
Автономної Республіки Крим, місцеві органи 
виконавчої влади 

—“— 

28. Підготовка Національної доповіді про стан 
техногенної та природної безпеки в Україні у 
2010 році 

Міністерство надзвичайних ситуацій, 
Міністерство екології та природних ресурсів, 
центральні органи виконавчої влади разом з 
Національною академією наук 

до 1 квітня 

29. Проведення міжнародного виставкового 
форуму “Технології захисту — 2011” 

Міністерство надзвичайних ситуацій, 
центральні та місцеві органи виконавчої 
влади, Рада міністрів Автономної 
Республіки Крим 

вересень 
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ВIДРОДЖЕНI СЕЛА

Євдокiя ТЮТЮННИК,
«Урядовий кур’єр»

Вулицею села проїхав
молоковоз. Навпроти

контори зупинилися критi
вантажiвки з вiдгодова-
ним молодняком. Майнула
тоненька постать моло-
денької акушерки. Здаля
було видно якийсь рух бi-
ля млина. Впало в око
кiлька новобудов на се-
лянських обiйстях. Здава-
лося, що тут якимось чи-
ном зупинилися колишнi
часи, коли багато госпо-
дарств Чернiгiвщини були
на вершинi розквiту, а їхнi
найкращi працiвники —
передовиками змагання...

Утiм, мимо промчало
кiлька iномарок, а мiсцевi
жителi, котрi трапилися
назустрiч, були одягненi
не в тодiшнi куфайки, а в
нинiшнi камуфляжки.
Тож ретровiдчуття поволi
розвiялися. Та й вивiска
на конторi виявилася цiл-
ком сучасною. На нiй зна-
чилася символiчна, фiло-
софська i по-житейськи
мудра назва господарства:
«Вiра».

Добре, де разом
У 1991 роцi, коли безре-

зультатно змiнилося кiль-
ка заїжджих керiвникiв
господарства, селянам
Вихвостова, що в Город-
нянському районi на Чер-
нiгiвщинi, увiрвався тер-
пець i вони вирiшили об-
рати когось свого. Повiри-
ли в мiсцевого агронома
Миколу Кондренка.

— Коли довкола все
розвалювалося, Микола
Миколайович не дав роз-
тягнути майно. Тому нинi
ми процвiтаємо, — розпо-
вiв сiльський голова Олек-
сандр Акуленко.

Узагальнююче «ми» тут
цiлком доречне, адже гро-
мада вперше обрала
Олександра Григоровича
своїм головою також у
1991 роцi, а в 2010-му —
уже втретє. Так що обидва
керiвники трималися цi
роки, як мовиться, 
плiч-о-плiч.

Тепер тут не кажуть:
«Добре там, де нас немає».
Хоча сiльський голова не
приховує, що були часи,
коли здавалося, що Вих-
востiв, як i багато iнших
господарств, теж котиться
вниз: молодь метеликами
летiла на оманливi вогнi
великих мiст, вiдданi сiль-
ськiй працi пенсiонери за
свiй вiк випрацювалися...

У таких випадках ка-
жуть, що допомогти може
лише диво. Насправдi ж у
пригодi стало переконан-
ня, що удачу слiд мiцно
тримати в руках. Та саме
роботящих рук тут катас-
трофiчно не вистачало. I
тодi в газетах з’явилося
оголошення, що господар-
ству в мальовничому селi
потрiбнi трударi: житло i
заробiток гарантуються.

Село почало наповнюва-
тися працiвниками, як пе-
ресохла рiчка пiсля доброї
зливи.

Заробив — 
отримав

Закликати людей у гли-
бинку легше, нiж їх утри-
мати. А що треба для того,
аби сiмейство вкоренилося
на одному мiсцi? Ясна рiч,
дiм. Микола Кондренко
зробив простий i виграш-
ний хiд: почав купувати
порожнi хати, яких у селi
вистачало, i пропонувати
приїжджим на викуп.

Аби не страждав сiмей-
ний бюджет, виплату роз-
тягували на кiлька рокiв.
Чи треба говорити, що по-
мiркована людина, котра
отримала житло й роботу з
регулярною зарплатою,
буде триматися такого
господарства з усiх сил.

У селi кажуть, що були й
такi, хто сподiвався на
дармовi грошi. Та, збаг-
нувши, що з неробами нiх-
то не збирається панька-
тися, або бралися за ро-
зум, або їхали геть.

— Микола Миколайович
терпiти не може п’яниць:
такi у господарствi не пра-
цюють, — зауважували
всi, з ким довелося роз-
мовляти. — А лiнуватися
взагалi не вигiдно. Хто

скiльки заробить — стiль-
ки й одержить.

Ось так понад двi сотнi
будинкiв, якi за iншої си-
туацiї стояли б пусткою iз

забитими навхрест вiкна-
ми, нинi привiтно сяють
чистими шибками i нiби
прислухаються до рiзно-
мов’я нових господарiв:

багато з них, приїхавши iз
рiзних куточкiв України
— вiд Закарпаття до Кри-
му, тiльки-но опановують
мiсцеву говiрку. Нещодав-
но навiть прибули двi сiм’ї
з Нiмеччини.

Нащадки 
Маланки 
мають землю

Хоча приїжджих у селi
багато, та стержень зали-
шився свiй, вихвостiв-
ський. А тут особливим
питанням завжди було зе-
мельне: ще навеснi в 1905
роцi сiльська бiднота на
чолi з братами Миколою
та Василем Потапенками
громила панськi маєтки i
готувалася до подiлу помi-
щицьких полiв. Згодом на
грунтi цих подiй письмен-
ник Михайло Коцюбин-
ський написав свою зна-

мениту повiсть «Fata mor-
gana», за якою Київська
кiностудiя зняла фiльм
«Кривавий свiтанок».

Нинi в селi порядкують
нащадки втiлених у ху-
дожньому словi i в кадрi ге-
роїв. Вони мають землю,
про яку так жагуче мрiяли
предки, i в потi чола її об-
робляють. Зокрема, прав-
нука прообразу Маланки
Волик — Любов Титарчук,
напевне, на генному рiвнi
любить городину i квiти. А
ще має чотири гектари
колгоспного паю, який здає
в оренду товариству, котре
платить за це зерном.

Недаремно ж просяться
«у прийми» сусiднi села.
Куликiвку вже забрали, а
нещодавно i 800 гектарiв
макишинських земель.
Нинi сiльськогосподар-
ське товариство «Вiра»
має 5340 гектарiв угiдь.
Звiсно, одними лише ро-
бочими руками тут не
обiйтися.

Чому гнiвається
головний 
iнженер?

У господарствi не купу-
ють iноземної технiки. Це
не справа принципу, а
тверезий розрахунок:
вiтчизнянi трактори i
комбайни не гiршi. Окрiм
того, за їх придбання дер-
жава повертає частину
коштiв.

— Придбали три зерно-
вi комбайни й один силос-
ний за чотири мiльйони
гривень, 30 вiдсоткiв нам
повернули, — розповiв
головний iнженер госпо-
дарства Леонiд Туровець.

Начебто i є чим похвали-
тися, а людина без нас-
трою. З’ясувалася й при-
чина: директор сiльгосп-
пiдприємства, котрий ра-
хує кожну копiйку, а всi
прибутки вкладає у розви-
ток господарства, зробив
зауваження: рiк тiльки-но
почався, а «на гайки» вже
витрачено 30 тисяч гри-
вень. Звiсно, не на керiвни-
ка головний iнженер гнiва-
ється, а на обставини.

— Що тут зробиш, коли
державних магазинiв iз
запчастинами немає, а
приватники заломлюють
скiльки захочуть, —бiд-
кається. — I мусиш куп-
ляти. Вибрали тiльки най-
необхiднiше, а грошi нiби
розтанули. Та ще й якiсть
нiхто не гарантує. Про те,
щоб здавати технiку в ре-

монт, взагалi не йдеться:
дешевше купити новий
стартер, нiж його переб-
рати «на сторонi».

Усi зимовi клопоти —
предтеча тiєї весняної
днини, коли в поле вий-
дуть трактори. I в селi бу-
де свято.

Перспективна
демографiя

Є у Вихвостовi пробле-
ма, про яку сiльський го-
лова Олександр Акуленко
розповiдає з прихованим
задоволенням: крайня
потреба в дитячому садку.
Ще б пак! Уже сьогоднi
тут пiдростає 80 дошкiль-
нят. Торiк знайшлося 18
немовлят (позаторiк — 21)
i вперше за багато лiт на-
роджуванiсть у селi вiд-
чутно перевершила смер-
тнiсть.

Дитячий дошкiльний
заклад мiсцеве пiдприєм-
ство почало споруджува-
ти ще кiлька рокiв тому.
Допомагає в цiй справi i
державне фiнансування,
тож незабаром малеча
зростатиме в справжньо-
му палацi.

Шкiльна статистика
теж радує: в 1991 роцi в
селi було 60 учнiв, нинi —
121. Вже й затiсно їм, на-
вiть кабiнет директора до-
велося зайняти пiд клас. I
все-таки будiвництво но-
вої школи поки що не на
часi. Тому з усiх сил бере-
жуть стару: i керiвник
сiльгосппiдприємства, i
сiльський голова у свiй час
навчалися у її стiнах. Тож
допомагають чим можуть.

На жаль, Миколу Кон-
дренка на робочому мiсцi я
не застала: поїхав у спра-
вах. Односельцi кажуть,
що його взагалi важко зас-
тати в кабiнетi. Щоб дати
лад великому господар-
ству, треба крутитися. Як
не в район, то в область, як
не в область, то в столицю.
Або взагалi за кордон —
досвiд переймати.

Та в мене весь час було
вiдчуття його присутностi.
Тому що всi розмови з се-
лянами якось самi собою
завертали до Миколи Ми-
колайовича, хоч мимохiдь,
а додавали новий штрих
до його постатi. Зрештою
здалося, що ми знайомi
багато рокiв: усi сiльськi
керiвники, тi, що вiд землi
i вiд Бога, схожi мiж со-
бою. Вони змiцнюють еко-
номiку держави та її... ге-
ографiчну карту.

Житейська мудра назва — «Вiра»
ПЕРСПЕКТИВА. Тут є житло i робота, сюди їдуть молодi спецiалiсти, 
а в мiсцевих лелек — мокрi чуби

Àíàòîëié ÌÅËÜÍÈÊ, 
ãîëîâà ×åðíiãiâñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè:

— Ó ñïðàâi âiäðîäæåííÿ íàøèõ ñië âàæëèâà
iíâåñòèöiéíà ñêëàäîâà. Òîðiê, ïîðiâíÿíî ç ïî-
ïåðåäíiì, iíâåñòèöiéíi íàäõîäæåííÿ â ðîçâèòîê
ñiëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà îáëàñòi çðîñëè íà 14,5
âiäñîòêà. ª òåïåð çà ùî áóäóâàòè i äèòñàäîê ó
ñåëi Âèõâîñòiâ. Ìàºìî é iíøi ÿñêðàâi ïðèêëàäè

âiäðîäæåííÿ ñiëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà. Çîêðåìà,
íà òàêèõ ïiäïðèºìñòâàõ, ÿê ÒÎÂ «Àãðiêîð», ÒÎÂ «Çåìëÿ i âî-
ëÿ», ôiëiÿ ÒÎÂ «Óêðà¿íñüêà ìîëî÷íà êîìïàíiÿ», ÇÀÒ «Àãðîï-
ðîìáóä» òà iíøi.

Öüîãî ðîêó âiäïîâiäíî äî ïðîãðàìè ñîöiàëüíî-åêîíîìi÷íîãî
ðîçâèòêó ïëàíóºìî ðåàëiçóâàòè íèçêó ïðiîðèòåòíèõ iíâåñòèöié-
íèõ ïðîåêòiâ çà ó÷àñòþ âiò÷èçíÿíîãî òà iíîçåìíîãî êàïiòàëó. Â
Êîðþêiâñüêîìó ðàéîíi ïåðåäáà÷àºìî ñòâîðèòè ïîòóæíîñòi ç
âèäîáóòêó i ïåðåðîáêè òîðôó âàðòiñòþ ïîíàä 100 ìëí ãðí. Ó Íi-
æèíi íàëàãîäèìî âèïóñê íîâèõ âèäiâ îáëàäíàííÿ äëÿ ïòàõiâ-
íèöòâà íà ñóìó ïîíàä 76 ìëí ãðí. Ó Áîðçíÿíñüêîìó òà Ïðè-
ëóöüêîìó ðàéîíàõ çáóäóºìî ìîëî÷íîòîâàðíi ôåðìè. Áóäå ðî-
áîòà, ðîçâèâàòèìóòüñÿ i ñiëüñüêi ãðîìàäè.

Àíàòîëié ÌÀÊÑÀÊ, 
íà÷àëüíèê ãîëîâíîãî óïðàâëiííÿ 

àãðîïðîìèñëîâîãî ðîçâèòêó 
îáëäåðæàäìiíiñòðàöi¿:

— Ó Âèõâîñòîâi ñòâîðåíî ïîòóæíå àãðàðíå
ïiäïðèºìñòâî, ÿêå çàáåçïå÷óº ìiñöåâèõ æèòåëiâ
ðîáîòîþ òà ïðèñòîéíîþ çàðïëàòîþ. Öå ëiäåð ãà-
ëóçi â îáëàñòi: òóò óòðèìóþòü îäíå ç íàéáiëüøèõ
ïîãîëiâ’¿â, îäåðæóþòü âèñîêi ïîêàçíèêè ç ðîñëèííèöòâà, ìîäåð-
íiçóþòü ôåðìè, áóäóþòü ïåðåðîáíi ïiäïðèºìñòâà. Òà, ãîëîâíå,
êåðiâíèê «Âiðè» Ìèêîëà Êîíäðåíêî âáîëiâàº íå ëèøå çà ãîñïî-
äàðñòâî, à é çà äîëþ ëþäåé, îïiêóºòüñÿ iíôðàñòðóêòóðîþ ñåëà.

КОМПЕТЕНТНО

Äî ìåäñåñòðè çà ïîðàäîþ

Çà ðîêè íåçàëåæíîñòi êiëüêiñòü ó÷íiâ ó ñiëüñüêié øêîëi ïîäâî¿ëàñÿ
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ЖКГ: АКТУАЛЬНА ТЕМА

Олег  ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

На Вiнниччинi дефiци-
том стала... тирса. Її

нинi не так просто придба-
ти, тому що бюджетнi зак-
лади, насамперед школи,
купують цi вiдходи бук-
вально наввипередки. Бо
побачили, що взимку нею
вигiдно топити. А ще —
експортувати. «З початку
опалювального сезону у
школах Вiнниччини ава-
рiйних ситуацiй чи проб-
лем з оплатою за енерго-
носiї не виникало», — за-
певнили в управлiннi освi-
ти облдержадмiнiстрацiї.
З огляду на нинiшнiй стан
тепломереж це вже майже
досягнення. Але рiч ще й в
iншому. Тут топлять не
тiльки безперебiйно, а й...
дешево. Опалюються шко-
ли газом, вугiллям, дрова-
ми, соломою... Адже кож-
ний з цих енергоносiїв пiд-
ходить для створення ком-
фортної температури в
примiщеннi. А який кра-
щий?

Солома не гiрша
за газ

Найзручнiше паливо,
безумовно, — природний
газ. З настанням холодiв
увiмкнув котел — i грiєш-
ся до весни. Ще понад пiв-
столiття тому почалася га-
зифiкацiя сiл Вiнниччини.
Та кожен господар при-
ватного сектору сам оби-
рає, що для нього краще. А
от в опаленнi закладiв
бюджетної сфери вектор
дiї визначає держава.

А тут найдешевше па-
ливо — солома. Її вже рiд-
ко спалюють на полях, як
ранiше. Енергетична кри-
за 70-х рокiв ХХ столiття
змiнила Європу. I ми змi-
нюємося. Звiсно, треба час,
аби в енергозбереженнi
досягти рiвня, наприклад
Копенгагена, де для опа-
лення використовують за-
лишки рослин i побутове
смiття. Але вже беремо
тепло з поля. Так, у селi
Росоша Липовецького ра-
йону потужний теплогене-
ратор, який для мiсцевої
громади придбала держа-
ва, забезпечує теплом
школу, дитсадок, лiкарню,
будинок культури.

Та бiля соломи, як мо-
виться, треба походити.
Потрiбна машина для її
тюкування, ангар для
складування, трактор,
яким подають тюки в ко-
тел. Проте i за таких зат-
рат це вигiдно: тепло з со-
ломи вдвiчi дешевше, нiж
з вугiлля i майже в 4 рази,
нiж з газу. Водночас ство-
рюється 3—4 нових робо-
чих мiсця. Область вироб-
ляє соломи стiльки, що її
навiть забагато для опа-
лення шкiл. Проте 6 тепло-
генераторiв, якi працюють
на тюкованiй соломi в ос-
вiтнiй галузi, встановили
радше для експерименту.
Хоча господарства зацi-
кавленi в тому, щоб на по-
лях перетворювати її на
органiчнi добрива. Та в
перспективi вона може бу-
ти надiйним джерелом

енергiї. Уряд чiтко ставить
завдання: збiльшити ви-
робництво молока й м’яса.
Якщо буде достатня кiль-
кiсть великої рогатої худо-
би, структуру грунтiв пок-
ращуватимуть органiчнi
добрива з ферм, а частину
соломи господарствам бу-
де вигiдно продати. Для
того ж опалення.

Зi свого лiсу дрова
— для кого?

У школi села Iванiв Ка-
линiвського району газо-
вий котел законсервували,

а поряд встановили пiро-
лiзний, який працює на
трiсках. За листопад ми-
нулого року (мiсяць був
холодним) опалення шко-
ли обiйшлося у 5 тис. грн.
Головний бухгалтер шко-
ли Майя Джуринська пiд-

рахувала: якби топили га-
зом, то заплатили б 24 тис.
грн.

Обласне комунальне
спецiалiзоване лiсогоспо-
дарське пiдприємство
«Вiноблагролiс» у рамках
обласної програми з енер-
гозбереження поставило в
школи на умовах оренди
16 новiтнiх котлiв пiролiз-
ного типу (загалом у бюд-
жетнi заклади — 42) та за-
безпечує паливом. Дрова
подаються в котел вручну,

а трiски, брикети, пелети
— автоматизовано. Вар-
тiсть тепла з бiоенергоре-
сурсу в 2,5 раза дешевша,
нiж з газу. На 15—20%
зменшуються викиди вуг-
лецю в атмосферу, а в по-
рiвняннi з вугiллям — у
десятки разiв.

Оскiльки в областi лiсу
порiвняно небагато, навес-
нi пiдприємство зi свого
розсадника закладе першi
200 га плантацiй швидко-
ростучої тополi. Вона на-
лежить до самовiдновлю-
ваних видiв дерев, що дає
можливiсть не чекати пов-

ного дозрiвання (30 рокiв),
а через кожнi 3-4 роки
стригти на трiски. Фахiвцi
пiдрахували: якщо на те-
риторiї кожної сiльради
30—40 га землi несiль-
ськогосподарського приз-
начення вiдвести пiд топо-

лю та акацiю, то можна
повнiстю розв’язати проб-
лему з опаленням. А ще
дерева запобiгатимуть
ерозiї грунтiв. Отримувати
тепло тут також планують
з багаторiчних енергетич-
них трав. Для експеримен-
ту торiк посiяли 1 га «сло-
нової трави».

Поки що «Вiноблагро-
лiс» за рiк заготовляє 150
тис. м3 дров, що еквiвален-
тно 40 млн м3 газу. Для по-
рiвняння: область на ви-

робництво тепла за рiк
споживає майже 1 млрд м3
газу. Керiвник пiдприєм-
ства Михайло Вдовцов за-
уважив, що в останнi два
роки на ринку стрiмко зрiс
попит на дрова i вiдходи
вiд деревини. Якщо ранiше
деревообробники не знали,
куди подiти тирсу, тепер її
вдень зi свiчкою не знай-
деш. Новостворенi фiрми
перетворюють тирсу на
пелети й вивозять за кор-
дон.

— Ми працюємо на за-
безпечення потреб облас-
тi, — говорить Михайло
Вдовцов. — Водночас iз лi-
сiв масово вивозять дрова
за кордон! Представники
вiтчизняних та iноземних
фiрм менi пропонували
укласти довгострокову
угоду на постачання дере-
вини навiть у бiльших об-
сягах, нiж ми її заготовля-
ємо. На державному рiвнi
слiд проаналiзувати ситу-
ацiю i встановити квоти на
експорт деревини.

Показник лiсистостi в
Українi значно менший,
нiж у країнах ЄС. Свiй лiс
там бережуть для нащад-
кiв. Ми ж за часiв Союзу

масово експортували де-
ревину (кругляк та напiв-
фабрикат), а тепер — ще й
дрова. Вiддаємо додану
вартiсть i бiоенергоресур-
си...

Потрiбна
мотивацiя

В обласнiй програмi з
енергозбереження акцент
зроблено на мiсцевi вiд-
новлюванi види палива.

— Зайнятiсть населен-
ня в цiй сферi у 5 разiв
вища, нiж у видобувних
галузях. Це — нашi робо-
чi мiсця, нашi податки...
Там, де великi затрати,
треба рiшуче переходити
на власнi бiоенергоресур-
си, — впевнений прези-
дент асоцiацiї пiдпри-
ємств «Вiнницятепло-
енерго» Юрiй Iванов.

Разом з тим програма
передбачає комплексний
пiдхiд. Так, щороку значнi
кошти заощаджуються
завдяки модернiзацiї ста-
рих вугiльних котлiв та
встановлення нових. Нап-
риклад, у трьох школах
Погребищенського району
нове обладнання дало
можливiсть за рiк змен-
шити витрати вугiлля
майже на 116 тонн. Торiк
пiдприємство «Облпали-
во» поставило в бюджетнi
заклади 20 вугiльних кот-
лiв з високим коефiцiєн-
том корисної дiї.

Потенцiйнi можливостi
великi, а проблема вiдома
— брак коштiв. Проте
2010 року з бюджету об-
ластi на енергозбережен-
ня в освiтнiй галузi було
спрямовано 1,8 млн грн. Зi
слiв заступника началь-
ника управлiння освiти
облдержадмiнiстрацiї Ан-
дрiя Лисака, ця сума дала
можливiсть замiнювати
вiкна на металопластико-
вi, утеплювати дахи, ре-
монтувати тепловi мере-
жi, промивати системи
опалення тощо i, звiсно,

запроваджувати сучасне
котельне обладнання.

Мiсцева влада, райвiддi-
ли освiти, директори шкiл
залучають до розв’язання
питань бiзнесовi структу-
ри. У 150 школах вже замi-
нено старi вiкна на мета-
лопластиковi, завдяки чо-
му втрати тепла зменши-
лися на 30%. Цiкаво: а чи є
мотивацiя у директора
школи бути iнiцiативним в
енергозбереженнi?

Наприклад, за опалю-
вальний сезон (вiзьмемо
с е р е д н ь о с т а т и с т и ч н у
школу) зменшили на 20
тонн витрати вугiлля. Вiд-
повiдно бюджет заощадив
майже 20 тис. грн. А далi
що? Цi 20 тис. не залиша-
ються школi як бонус, щоб
наступного року за них
можна було утеплити стi-
ни чи встановити пласти-
ковi вiкна. Вони спису-
ються. Точнiше, за умов
дефiциту бюджету пере-
розподiляються i вико-
ристовуються за iншими
статтями витрат. Отож з
одного боку, є вимоги що-
до енергозбереження, а з
iншого — вiдсутня моти-
вацiя у безпосереднього
виконавця.

Щоб змiнити ситуацiю,
треба в законодавство з
використання бюджетних
коштiв внести змiни.

— Зекономленi кошти
як перехiдний залишок
мають переводитися у
наступний рiк за цiльовим
призначенням, —заува-
жив Андрiй Лисак. — Тодi
економiя ресурсiв стане
потужним джерелом
енергозбереження. Нап-
риклад, якщо в районi 30
шкiл i кожна за рiк заоща-
дить 15 тис. грн, то за за-
гальну суму можна буде
придбати п’ять пiролiзних
котлiв.

Отже, питання не лише
в обсягах фiнансування, а
й в управлiнських рiшен-
нях, якi б давали з однiєї
гривнi зробити п’ять.

Замiсть газу — тирса й дрова
ОПАЛЕННЯ. Директорiв шкiл варто заохочувати до використання бiопалива

Íà Âiííè÷÷èíi äiº 973 çàãàëüíîîñâiòíi øêîëè. Òåïëîì ¿õ çà-
áåçïå÷óþòü 734 êîòåëüíi: 366 ïðàöþº íà âóãiëëi, 304 — íà ãàçi,
21 — íà ñîëîìi, ëóøïàéêàõ òîùî, 23 — íà äåðåâèíi (äðîâà,
òðiñêè, áðèêåòè), 20 øêië îïàëþþòüñÿ åëåêòðîåíåðãiºþ.

ДOВIДКА «УК»

Ìiñöåâà âëàäà, ðàéâiääiëè îñâiòè,
äèðåêòîðè øêië çàëó÷àþòü äî ðîçâ’ÿçàííÿ
ïèòàíü áiçíåñîâi ñòðóêòóðè. Ó 150 øêîëàõ
âæå çàìiíåíî ñòàði âiêíà íà
ìåòàëîïëàñòèêîâi, çàâäÿêè ÷îìó âòðàòè
òåïëà çìåíøèëèñÿ íà 30%.

Íà÷àëüíèê äiëüíèöi àãðîáiîïàëèâà ïiäïðèºìñòâà «Âiíîáëàãðîëiñ» Â’ÿ÷åñëàâ
Ãåðàñèìåíêî òà iíæåíåð-ìåõàíiê ç âèðîáíèöòâà áiîïàëèâà Ñåðãié Ìîãàð ïåðåâiðÿþòü
ÿêiñòü âèðîáíèöòâà ïåëåòiâ

Îñü òàêi êîòëè ç àâòîìàòè÷íîþ ïîäà÷åþ òðiñîê i áðèêåòiâ
ïåðåäàº øêîëàì íà óìîâàõ îðåíäè êîìóíàëüíå
ïiäïðèºìñòâî «Âiíîáëàãðîëiñ»
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ЕНЕРГЕТИКA

Вiталiй ЧЕПIЖКО,
«Урядовий кур’єр»

На початку нинiшнього
року Верховна Рада

ратифiкувала угоду мiж
урядами України та Росiї
про спiвробiтництво з до-
будови 3 i 4 енергоблокiв
Хмельницької атомної
електростанцiї. Для реалi-
зацiї її положень компе-
тентним органом вiд укра-
їнської сторони визначено
Мiнiстерство енергетики
та вугiльної промисловос-
тi, з росiйської — Держав-
ну корпорацiю з атомної
енергiї «Росатом».

Безпосередньо функцiї
замовника будiвництва у
нас покладенi на Нацiо-
нальну атомну енергогене-
руючу компанiю «Енергоа-
том», з росiйської — на ге-
нерального пiдрядника
ЗАТ «Атомбудекспорт».
Документом передбачено,
що росiйська сторона за-
безпечить органiзацiю фi-
нансування в обсязi, необ-
хiдному для проектування,
будiвництва та введення в
експлуатацiю енергобло-
кiв, у тому числi для опла-
ти товарiв, робiт i послуг,
якi поставляються з Росiї в
Україну або закуповують-
ся в Українi, за умови час-
ткового спiвфiнансування
з української сторони.

Вагомим кроком у реалi-
зацiї цього проекту стали
нещодавнi домовленостi
про розробку технiчного
проекту реакторних уста-
новок типу ВВЕР-1000
(удосконалена модифiка-
цiя, виробництво Росiї) та
постачання їх для Хмель-
ницької атомної. Контракт
пiдписали президент 
НАЕК «Енергоатом» Юрiй
Недашкiвський i перший
вiце-президент компанiї
«Атомбудекспорт» Олек-
сандр Дiбов.

Як повiдомив Юрiй Не-
дашкiвський, пiдписання
цього документа є одним iз
зобов’язань української
сторони, що дасть можли-
вiсть у майбутньому взяти
в росiйського Ощадбанку
кредит в обсязi 1 млрд до-
ларiв для фiнансування
виготовлення устаткуван-
ня iз тривалим циклом ви-
робництва. (ВАТ «Сбер-
банк России» попередньо
пiдтвердив готовнiсть на-
дати такий кредит). Оста-
точнi цiновi параметри
розробки проекту є пред-
метом переговорiв мiж
сторонами, зазначив ке-
рiвник «Енергоатому».

Скiльки коштує 
добудова?

У листопадi 2009 року
Мiнiстерство енергетики
та вугiльної промисловостi
оцiнювало вартiсть добу-
дови блокiв у 30,6 млрд
гривень. Сьогоднi назива-
ється сума в розмiрi 4 — 5
млрд доларiв США. У свою
чергу, за даними ЗМI, «Ро-
сатом» попередньо оцiнює
свої послуги у 5— 6 млрд
доларiв. Цi кошти росiй-
ська сторона надасть Ук-
раїнi як кредит, який по-

вертатиметься за рахунок
фiнансiв, отриманих вiд
спiльної експлуатацiї
станцiї (тiло кредиту поч-
немо обслуговувати через
пiвроку пiсля пуску реак-
торiв).

Нагадаємо, що вiдповiд-
но до стратегiчного плану
енергетичного розвитку
України третiй i четвер-
тий енергоблоки на ХАЕС
мають стати до ладу в 2016
роцi. Хоча два новi енер-
гоблоки на тiй же Хмель-
ницькiй i Рiвненськiй
станцiї обiйшлися нам у
2004 роцi сумарно в 4 мiль-
ярди доларiв. До того ж
для реакторного i машин-

ного залiв планують вико-
ристати старi бетоннi кор-
пуси, збудованi ще напри-
кiнцi 80-х. Їх законсерву-
вали i частково затопили...

Саме тому незалежнi
вiтчизнянi енергетичнi ек-
сперти стверджують, що
вартiсть робiт з добудови
блокiв завищена в кiлька
разiв. Так, експерт з енер-
гетичних питань Богдан
Соколовський назвав як
приклад будiвництво «з
нуля» двох росiйських ре-
акторiв ВВЕР-1000 другої
черги Тяньванської АЕС у
Китаї, яке коштує китай-
цям лише 1,7 мiльярда до-
ларiв! Тодi як добудову
росiйських реакторiв такої
ж потужностi на Хмель-
ницькiй АЕС оцiнюють в
4-6 мiльярдiв доларiв. За
попереднiми оцiнками, фi-
зична готовнiсть третього
блока становить 70%, чет-
вертого — 28%.

«Добудова таких об’єк-
тiв має коштувати дешев-
ше, нiж будiвництво нових
блокiв. Це був основний
аргумент на тендерi 2007
року, коли росiйська сто-
рона була визначена пiд-
рядником iз завершення
будiвництва реакторiв. Те-
пер навпаки, добудова не-
завершених блокiв в Ук-
раїнi має коштувати у 3-4
рази дорожче, нiж ство-
рення нових», — конста-
тує експерт. Вiн також на-
голосив, що реактори, якi
планують встановити на
ХАЕС, розроблялися для
Балаковської АЕС в Росiї,
але не були реалiзованi з
невiдомих причин. «Сьо-
годнi немає пiдстав сумнi-
ватися в надiйностi i без-
пецi цих реакторiв. Проек-
ти позитивно оцiнюються
фахiвцями й експертами,
однак вони нiде не перевi-
ренi на практицi. Тепер їх-
ня промислова експлуата-
цiя має розпочатись саме у
нас», — пояснив Б. Соко-
ловський. За його словами,

реактори РБМК також
вважалися найбезпечнi-
шими до квiтня 1986 року,
поки Чорнобильська ка-
тастрофа не спростувала
таке твердження.

Провiдний експерт енер-
гетичних програм Центру
Разумкова Володимир
Омельченко, коментуючи
ратифiкацiю угоди, виок-
ремив як її плюси, так i мi-
нуси. На його думку, голов-
на перевага в тому, що у
вiтчизняний енергетичний
сектор прийдуть капiта-
ловкладення. Крiм того, до
2020 року в нас закiнчуєть-
ся термiн експлуатацiї 11 з
15 енергоблокiв, тому нес-

тачу треба буде якось за-
повнити. З iншого боку, це
ще бiльше прив’яже Укра-
їну до поставок ядерного
палива з Росiї, а також
фактично змушує нас ви-
користовувати реактори
росiйського виробництва.
«Я вважаю, що цi чинники
будуть стримувати мож-
ливiсть урiзноманiтнення
в атомнiй енергетицi», —
констатував фахiвець. До-
давши, що Україна прак-
тично не мала можливостi
залучити iнших iноземних
позичальникiв. Участь Ро-
сiї у проектi добудови
енергоблокiв вирiшувала-
ся ще за уряду Юлiї Тимо-
шенко пiд час складних га-
зових переговорiв з пiвнiч-
ним сусiдом. Тодi україн-
ський уряд, аби зменшити
тиск росiйської сторони у
газовiй сферi, пiшов на
поступки в iнших галузях,
у тому числi i в атомнiй.
Якби не було газової вiйни
у 2009 роцi й Україна мала
кращi позиковi рейтинги i
бiльш високу якiсть управ-
лiння компанiй в енергети-
цi, тодi можна було б залу-
чати кошти iнших мiжна-
родних iнвестицiйних ком-
панiй, щоб зменшити ри-
зики. До сьогоднi питання
стояло так: якщо не вкла-
дає Росiя, то нiхто не вкла-
дає, пiдсумував пан
Омельченко.

Процес 
контрактних 
переговорiв

Водночас питань щодо
реалiзацiї проекту вини-
кає багато. Наприклад, у
роздiлi спiвфiнансування
проекту українською сто-
роною. Яким чином воно
здiйснюватиметься? Якi
будуть його пропорцiї?
Поки що не визначенi чiт-
ко i однозначно механiзми
його забезпечення. Ранiше
керiвництво «Енергоато-

му» називало попереднє
спiввiдношення 85% (Ро-
сiя) — 15% (Україна). Ана-
лiтики прогнозують, що ця
фiнансова складова може
бути вирiшена за рахунок
цiльової надбавки до тари-
фу на атомну електрое-
нергiю (так звана iнвести-
цiйна складова) або кре-
дитних коштiв ДП НАЕК
«Енергоатом». Ранiше у
пресi з’явилась iнформа-
цiя, що «Енергоатом» пла-
нує випустити для цiєї
потреби облiгацiї внутрiш-
нього займу. Нинi це пи-
тання є темою переговорiв.

Також бракує даних що-
до товарiв, робiт i послуг,
якi повиннi поставлятися з
РФ в Україну або закупо-
вуватися у нас. Вiдомо ли-
ше те, що за кожним нап-
рямком будуть пiдписанi
окремi контракти. Росiя
проводитиме шефмонтаж
обладнання, пусконала-
годжувальнi роботи i ав-
торський нагляд у гаран-
тiйний перiод, а також
поставить устаткування i
матерiали, якi виготовля-
ються на її територiї.

Скептично експерти
ставляться й до того, що
росiйськi партнери поч-
нуть фiнансувати необхiд-
нi замовлення в Українi —
наприклад, на харкiвсько-
му «Турбоатомi». Правда,
ситуацiя може змiнитися,
якщо його найближчим
часом буде виставлено на
приватизацiйнi торги. Ад-
же Верховна Рада не пiд-
тримала включення до
списку об’єктiв держвлас-
ностi, якi не пiдлягають
роздержавленню, цього
пiдприємства, загалом, як
i «Енергоатом». Головними

претендентами на прид-
бання «Турбоатому» є як-
раз нашi пiвнiчнi сусiди.

Залишається сподiвати-
ся, що найближчим часом
вiдповiдi на цi питання
стануть зрозумiлими.
Принцип «хто платить,
той i замовляє музику»
тут не доречний. Росiя дає
нам кредит, i далеко не
безвiдсотковий.

Братерська 
монополiя

Ультимативною експер-
ти назвали умову угоди
щодо завантаження май-
бутнiх реакторiв ядерним
паливом. Так, 3 i 4 енергоб-
локи ХАЕС протягом
усього перiоду експлуата-
цiї повиннi працювати
виключно на паливi, ви-
робленому за росiйськими
технологiями. Це стосу-
ється й 2 блоку цiєї станцiї
i 4 блоку Рiвненської АЕС.
Росiяни почали захищати
наш внутрiшнiй ринок вiд
своїх конкурентiв. А вони
таки справдi з’явилися.

Компанiя Westinghouse
Electric Company (США)
почала комерцiйнi постав-
ки ядерного палива (теп-
ловидiляючих зборок) в
Україну в рамках кон-
тракту з НАЕК «Енергоа-
том» вiд 2008 року. Перед-
бачається поставка палива
виробництва американ-
ської компанiї для реакто-
рiв ВВЕР-1000, якi ек-
сплуатують нашi АЕС
протягом 2011 — 2015 ро-
кiв для забезпечення що-
рiчного планового переза-
вантаження не менше
трьох енергоблокiв. У ни-
нiшньому роцi планується

завантаження енергобло-
кiв Южно-Української
атомної електростанцiї (2 i
3 блоки), а також заплано-
вана поставка ще 42 ТВЗ
для перезавантаження
п’ятого енергоблока Запо-
рiзької АЕС, якi будуть
завантаженi в енергоблок
у 2012 роцi.

Зi слiв президента
«Енергоатому», вартiсть
американського палива
нижча за росiйський ана-
лог, а також перевершує
його за технiчними харак-
теристиками. «Американ-
ське паливо дуже добре
себе зарекомендувало, у
нас немає нарiкань до
якостi i цiни. Воно (паливо)
експлуатуватиметься в
активнiй зонi реакторiв
разом з паливом росiй-
ської компанiї «Твел». Ос-
тання була поiнформована
про це українськими атом-
никами», — повiдомив
Юрiй Недашкiвський.

Присутнiсть конкурента
на нашому ринку викли-
кала нервову реакцiю з бо-
ку росiйського постачаль-
ника, i це незважаючи на
те, що дiя договору про
постачання ядерного па-
лива з «Твел» закiнчилася
минулого року. Намагаю-
чись зберегти за собою мо-
нопольну позицiю, росiй-
ськi партнери пов’язують
в єдиний пакет вирiшення
питання подальшого пос-
тачання палива для наших
АЕС iз добудовою блокiв i
будiвництвом заводу фаб-
рикацiї ядерного палива
на нашiй територiї. Йдеть-
ся насамперед про обсяги
поставок — мiнiмум для 12
енергоблокiв з термiном
дiї контракту 15 рокiв. Ви-
моги обгрунтовуються
економiчними мiркуван-
нями. Так, керiвники
«Твел» неодноразово за-
являли, що лише в разi
постачання їх палива на 90
вiдсоткiв реакторiв їхньої
конструкцiї з’являється
економiчна доцiльнiсть бу-
дувати пiдприємства з
фабрикацiї росiйського
палива на територiях iн-
ших країн. Додавши, що
нам пропонують не лише
довгостроковi вiдносини з
постачання палива, а й
якiсно новий рiвень — ви-
робничу iнтеграцiю. Без
таких вiдносин (довгостро-
кових) з Україною у галузi
атомної енергетики проек-
ти для них будуть еконо-
мiчно неефективними.

Таким чином наш ма-
ленький крок у напрямку
диверсифiкацiї джерел
постачання ядерного па-
лива i створення власного
ядерно-паливного циклу,
яке задеклароване у прог-
рамi енергетичного роз-
витку України до 2030 ро-
ку, став лакмусовим па-
пiрцем у партнерських
вiдносинах з Росiйською
Федерацiєю в енергетич-
нiй царинi. Сподiватиме-
мося, що пiд час перегово-
рiв буде досягнуто розум-
ного компромiсу за умови
максимального забезпе-
чення нацiональних iнте-
ресiв України.

Братня пiдтримка дорого коштує
АКТУАЛЬНО. Росiя допоможе добудувати атомнi блоки на ХАЕС, а США постачатимуть 
ядерне паливо для наших атомних станцiй

Áóäiâíèöòâî «ç íóëÿ» äâîõ ðîñiéñüêèõ
ðåàêòîðiâ ÂÂÅÐ−1000 äðóãî¿ ÷åðãè
Òÿíüâàíñüêî¿ ÀÅÑ ó Êèòà¿ êîøòóº êèòàéöÿì
ëèøå 1,7 ìiëüÿðäà äîëàðiâ! Òîäi ÿê
äîáóäîâó ðîñiéñüêèõ ðåàêòîðiâ òàêî¿ æ
ïîòóæíîñòi íà Õìåëüíèöüêié ÀÅÑ
îöiíþþòü â 4−6 ìiëüÿðäiâ äîëàðiâ.
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Iз Ванкувера — з розчаруванням, 
до Сочi — з надiєю
ПРОГНОЗ. «Урядовий кур’єр» спробував оцiнити медальнi шанси українських спортсменiв 
на зимових Iграх-2014

Валерiй РЕКУНОВ, 
«Урядовий кур’єр»

Психологiчна травма,
яку отримали вiтчиз-

нянi вболiвальники пiд час
минулорiчної зимової
Олiмпiади, ще й досi ят-
рить душу. Вдруге за всю
iсторiю участi в Iграх нашi
спортсмени повернулися з
головних змагань чотири-
рiччя з порожнiми руками.
На що може сподiватися
збiрна України за три ро-
ки у росiйському Сочi?

Те, що маємо, 
не цiнуємо

За чемпiонатом Європи
з фiгурного катання, який
наприкiнцi сiчня проходив
у Швейцарiї, спостерiгати
на телеекранах могли ли-
ше глядачi каналу Єврос-
порт. Можливо, це й на
краще. Тому що виступ
киянки Iрини Мовчан в
одиночному катаннi без
валiдолу дивитися було
важко. Двадцятирiчна фi-
гуристка вкрай невдало
виконала коротку програ-
му — зiрвала «сальхов»,
не впоралася з iншими
складними стрибками у
три оберти. Суддi були
невблаганнi: композицiю
киянки пiд музику «Ме-
таллiки» оцiнили в 31,43
бала, що вдвiчi менше, нiж
у лiдера пiсля першого
дня змагань Кiiри Корпi з
Фiнляндiї. З 28-ми учас-
ниць, якi вийшли на лiд
«Пост Фiнанси-арени» у
Бернi, Мовчан зумiла ви-
передити лише двох. До-
вiльну програму у вико-
наннi пiдопiчної Дмитра
Паламарчука глядачi вже
не побачили: адже до фi-
налу вийшли 24 найсиль-
нiших. Досвiду виступiв
на найвищому рiвнi Iринi
не позичати. За її плечима
три континентальнi пер-
шостi i чотири чемпiонати
свiту. Проте на результа-
тах це нiяк не позначаєть-
ся. Занепад жiночого оди-
ночного катання, який вiд-
бувається на наших очах,
спостерiгати особливо гiр-
ко. На Iграх-1994 у Лiлле-
хаммерi чарiвна Оксана
Баюл з Днiпропетровська
стала першою i поки що
єдиною українкою, яка
виборола золоту олiмпiй-
ську медаль на зимових
Олiмпiадах. Шiстнадцять
рокiв потому вперше за
роки незалежностi наша
країна взагалi не була
представлена у цьому ви-
дi програми у Ванкуверi.

Ще бiльш невтiшна си-
туацiя у вiтчизняному
парному катаннi. На поро-
зi нинiшнього тисячолiття
в Українi яскраво спалах-
нула нова спортивна зiр-
ка. Пара Олена Савченко
—Станiслав Морозов здо-
була золотi медалi чемпiо-
нiв свiту-2000 серед юнiо-
рiв. На жаль, пiсля невда-
лого дебюту на Iграх в
американському Солт-

Лейк-Сiтi перспективний
дует розпався. А вже за
два роки дiвчина, яка на-
родилася в Обуховi Київ-
ської областi, разом з но-
вим партнером — Робiном
Шолкови стала чемпiон-
кою Нiмеччини.

Ось як про ключовий
момент своєї спортивної
бiографiї розповiдає сама
Олена:

— Навiть коли свого ча-
су я стала чемпiонкою свi-
ту серед юнiорiв, спiвро-
бiтники Федерацiї фiгур-
ного катання України не
допомогли менi зняти
квартиру в Києвi. Для мо-
їх батькiв це теж вияви-
лося не по кишенi. Так я i
подорожувала з райцен-
тру до столицi на трену-
вання протягом дев’яти
рокiв. Ось чому, коли з’я-
вилася можливiсть переї-
хати до Нiмеччини i зай-
матися у спецiалiзовано-
му спортивному центрi, я
погодилася.

Результати спiльної
працi симпатичної блон-
динки з високим та струн-
ким Робiном Шолкови
сьогоднi знає кожен при-
хильник популярного ви-
ду спорту. Цей дует —
дворазовi чемпiони свiту,
чотириразовi чемпiони
Європи, бронзовi призери
зимової Олiмпiади-2010.

Найцiкавiше iнше. Нев-
тiшна для вiтчизняних зi-
рок тенденцiя отримала
своє продовження вже
пiсля провального для Ук-
раїни виступу за океаном.
Наша єдина олiмпiйська
надiя у Ванкуверi — Ста-
нiслав Морозов i Тетяна
Волосожар у змаганнях
спортивних пар посiла
восьме мiсце. Потому 31-
рiчний партнер заявив
про закiнчення спортив-
ної кар’єри.

Невдовзi пiсля цього
президент НОК Сергiй
Бубка, коментуючи вис-
туп наших спортсменiв за
океаном, повiдомив жур-
налiстам сумну новину —
Волосожар збирається
переїхати до Росiї. Втри-
мати на батькiвщинi одну
з найперспективнiших на-
ших спортсменок так i не
вдалося. Наприкiнцi ми-
нулого року Тетяна разом
з новим партнером Сергi-
єм Траньковим у Саран-
ську завоювала золотi ме-
далi чемпiонiв Росiї. На
європейськiй першостi в
Бернi новостворена пара
виступати права не мала.
Дебют потенцiйних фаво-
ритiв має вiдбутися на
чемпiонатi свiту в Токiо
наприкiнцi березня.

Логiку дiй керiвникiв
росiйського спорту зрозу-

мiти нескладно. У Ванку-
верi нашi сусiди не здобу-
ли жодної медалi у зма-
ганнях спортивних пар
вперше за останнi 50 рокiв
( «золото» та «срiбло» ви-
бороли китайськi пари,
наша землячка Олена
Савченко разом з партне-
ром отримала бронзовi на-
городи). Чемпiони Росiї
Юко Кавагутi — Олек-
сандр Смирнов фiнiшува-
ли лише четвертими.

Навряд чи варто сумнi-
ватися, що за три роки в

Сочi господарi Олiмпiади
мрiють повернути втраче-
нi позицiї. Щодо нашої ук-
раїнської команди, то її
перспективи виглядають
невтiшно: навiть на євро-
пейськiй першостi у цьо-
му видi програми наша
країна не була представ-
лена взагалi. Схоже, пов-
торення останнього успiху
наших фiгуристiв — Оле-
ни Грушиної та Руслана
Гончарова у Туринi-2006
уболiвальникам доведеть-
ся чекати довго.

Швидко бiгти 
i влучно стрiляти

Програма останнiх зи-
мових Iгор налiчувала
змагання з 15-ти видiв
спорту. Прiоритетними
для українцiв традицiйно
лишаються бiатлон i
фристайл, лижi, санний
спорт i фiгурне катання.
Примiром, регулярно
пiднiмалися на подiум
етапiв Кубка свiту ни-
нiшньої зими нашi фрис-
тайлiсти — закарпатець
Станiслав Кравчук та
Ольга Волкова з Микола-
єва. На початку лютого з-
за океану надiйшла ще
одна приємна звiстка: 24-
рiчна Волкова вперше се-
ред українських спор-
тсменiв стала володарем
бронзової медалi у зма-
ганнях з лижної акроба-
тики на свiтовiй першостi
в США.

Однак i на початку но-
вого олiмпiйського циклу
безумовнi лiдери нацiо-
нальної збiрної — бiатло-
нiсти. Примiром, серед
десяти найкращих ре-
зультатiв нашої збiрної
на Iграх-2010 сiм нале-
жать представникам цьо-
го виду спорту. Така сама
картина спостерiгається i
цьогорiч.

На одному з етапiв
Кубка свiту вiдзначилася
жiноча естафетна коман-
да. Наш квартет у складi
Оксани Хвостенко, Оле-
ни Пiдгрушної, Вiти та
Валi Семеренко посiв
друге мiсце, пропустив-
ши вперед лише титуло-
вану збiрну Нiмеччини. В
австрiйському Хохфiль-
ценi вперше в кар’єрi
срiбну медаль у сприн-
терськiй гонцi виборов лi-
дер чоловiчої збiрної Сер-
гiй Седнєв. 27-рiчний ви-
хованець сумської школи
бiатлону поступився ли-
ше лiдеру загального за-
лiку Кубка свiту Тар’є Бо
з Норвегiї.

Найважливiший iспит
чекає наших спортсменiв
на початку березня. Саме
тодi в росiйському Хан-
ти-Мансiйську розпоч-
неться чемпiонат свiту,
результати якого дадуть
змогу спецiалiстам i вбо-
лiвальникам оцiнити на-
шi олiмпiйськi перспек-
тиви з огляду на Сочi-
2014.
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КОМПЕТЕНТНО
Âîëîäèìèð ÏËÀÒÎÍÎÂ,
ðåêòîð Êè¿âñüêîãî íàöiîíàëüíîãî 
óíiâåðñèòåòó ôiçè÷íîãî âèõîâàííÿ 
òà ñïîðòó, ÷ëåí ÍÎÊ Óêðà¿íè:

— Ñüîãîäíi íàøi íàéêðàùi áiàòëîíiñòè, ôi-
ãóðèñòè, ìàéñòðè ëèæíèõ ïåðåãîíiâ òðåíó-
þòüñÿ çà êîðäîíîì. Çà òàêèõ óìîâ ñïîäiâàòè-
ñÿ íà ñòàáiëüíi óñïiõè óêðà¿íöiâ íà ÷åìïiîíà-
òàõ ñâiòó òà Îëiìïiéñüêèõ iãðàõ âàæêî. Ùîá
êîíêóðóâàòè íà ðiâíèõ iç çàêîíîäàâöÿìè ìîäè ó çèìîâèõ âèäàõ
ñïîðòó, íàì ïîòðiáíà íîâiòíÿ ñèñòåìà ïiäãîòîâêè þíèõ òàëàí-
òiâ, à òàêîæ ñó÷àñíà íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíà áàçà. Ó Áiëîðóñi,
íàïðèêëàä, çðîáèëè ñòàâêó íà ðîçâèòîê âëàñíî¿ øêîëè. Çàâäÿ-
êè áþäæåòíèì êîøòàì çáóäóâàëè ñó÷àñíi êàòêè, ìîäåðíiçóâà-
ëè òðåíóâàëüíi áàçè. I ðåçóëüòàò íå çàáàðèâñÿ: ó ñêàðáíèöi íà-
øèõ ñóñiäiâ íà Iãðàõ ó Âàíêóâåði ç’ÿâèëèñÿ òðè ìåäàëi i ïî÷åñ-
íå 17-òå ìiñöå â íåîôiöiéíîìó êîìàíäíîìó çàëiêó.

ПРЯМА МОВА

Âàñèëü ÊÀÐËÅÍÊÎ,
ãîëîâíèé òðåíåð çáiðíî¿ 
Óêðà¿íè ç áiàòëîíó:

— Çàðàç ó íàöiîíàëüíî¿ 
êîìàíäè º âñi ïåðåäóìîâè äëÿ
ñåðéîçíèõ óñïiõiâ. Ðàíiøå íå-
ðiäêî òðàïëÿëîñÿ, ùî íàøi ëi-
äåðè, ìàþ÷è íà ìåòi ïîêàçàòè
íàéâèùèé ðåçóëüòàò, «ïåðå-
ãîðàëè». À ïñèõîëîãi÷íèé ÷èííèê íàäçâè÷àéíî
âàæëèâèé ó çìàãàííÿõ ñòðiëÿþ÷èõ ëèæíèêiâ, äå
íà Îëiìïiàäi ìîæå ïåðåìîãòè ëåäü íå êîæåí
ïðåäñòàâíèê ÷iëüíî¿ òðèäöÿòêè ñâiòîâîãî ðåé-
òèíãó.

Ïiñëÿ äâîõ îñòàííiõ åòàïiâ Êóáêà ñâiòó â Àìå-
ðèöi ìè íàìàãàëèñÿ ùîíàéêðàùå ïiäãîòóâàòèñÿ
äî ñâiòîâî¿ ïåðøîñòi. ßêùî ïñèõîëîãi÷íà âïåâ-
íåíiñòü i îïòèìàëüíi ôiçè÷íi êîíäèöi¿ ëiäåðiâ æi-
íî÷î¿ òà ÷îëîâi÷î¿ çáiðíèõ — Âàëi Ñåìåðåíêî,
Ñåðãiÿ Ñåäíºâà òà ¿õíiõ òîâàðèøiâ ïî êîìàíäi
ùàñëèâèì ÷èíîì ñïiâïàäóòü, ìè ìàòèìåìî âñi
øàíñè óñïiøíî âèñòóïèòè íà ðîñiéñüêèõ òðàñàõ.

Þëiÿ ÔÎÌIÍÈÕ,
ãîëîâíèé òðåíåð çáiðíî¿
Óêðà¿íè ç ôðèñòàéëó:

— Ôðèñòàéë — âèäîâèù-
íèé i íàïðî÷óä íåïåðåäáà-
÷óâàíèé âèä ñïîðòó, â ÿêîìó
áàãàòî ùî çàëåæèòü âiä
ñòàáiëüíîãî i ÷èñòîãî âèêî-
íàííÿ ñêëàäíèõ ñòðèáêiâ.
Ñüîãîäíi çà ðiâíåì òåõíi÷íî¿ ïiäãîòîâêè íàøi
ïðîâiäíi àòëåòè íå ïîñòóïàþòüñÿ ñâiòîâèì
ëiäåðàì. Ïiäòâåðäæåííÿ öüîãî — îñòàííi óñ-
ïiõè Ñòàíiñëàâà Êðàâ÷óêà òà Îëüãè Âîëêî-
âî¿. 

Íàéãîëîâíiøå, íà ìié ïîãëÿä, òå, ùî ÷ëå-
íè çáiðíî¿ çäàòíi ïðîãðåñóâàòè. Âàðòî íàãà-
äàòè, ÿê ïîñòóïîâî íàáëèæàëàñÿ äî âèçíà-
íèõ ôàâîðèòiâ ëiäåð æiíî÷î¿ êîìàíäè. Ðàíi-
øå Âîëêîâà âæå ïåðåìàãàëà íà åòàïàõ Êóá-
êà ªâðîïè. À íåùîäàâíî âèõîâàíêà òðåíåðà
Þðiÿ Êîáåëüíèêà âïåðøå âèáîðîëà áðîíçî-
âó ìåäàëü ñâiòîâî¿ ïåðøîñòi.

Ñåçîí, ùî ìèíàº, íàéóñïiøíiøèé ó êàð’ºði Oëüãè Âîëêîâî¿
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Ольга ПОНОМАРЬОВА,
«Урядовий кур’єр»

Починаючи з 25 лютого
над двома шламосхо-

вищами Миколаївського
глиноземного заводу перiо-
дично пiднiмалися пиловi
хмари. Пiд час поривiв
вiтру вони покривали лi-
сосмуги, дороги, поля, на-
селенi пункти. Найбiльш
постраждали вiд червоного
пилу примiськi села —
Прибузьке, Лимани, Галi-
циново, база вiдпочинку на
Руськiй косi та рiчка Пiв-
денний Буг. В рудий колiр

обарвилися дерева, будин-
ки, земля.

Про можливiсть виник-
нення ситуацiї, подiбної тiй,
що сталася в угорському
Айку, «Урядовий кур’єр»
попереджував у груднi ми-
нулого року в публiкацiї
«Доки грiм не грянув». Тодi
ми наводили слова вiдомого
в областi еколога Олега
Деркача з приводу пере-
вiрки комiсiями двох шла-
мосховищ глиноземного за-
воду. Незважаючи на зас-
покiйливi висновки комiсiї,
еколог зазначав: «Сьогоднi
ми маємо висновки комiсiї

та висновки екологiчних
служб. Вважається, що на-
ша дамба дуже мiцна i нiя-
ких особливих застере-
жень не викликає. Однак
потрiбно розумiти, що жод-
на комiсiя, жоден експерт
нам не може сьогоднi га-
рантувати, що там не поч-
нуть розвиватися такi по-
дiї, якi сталися в Угорщинi.
Тому що в Угорщинi було
накопичено близько одного
мiльйона тонн червоного
шламу. У нас — понад 20
мiльйонiв. Це величезна
маса... Якби трагедiя, подiб-
на угорськiй, трапилася на

Миколаївщинi, її наслiдки
були б набагато жахливi-
шими».

Поки трагедiї, як запев-
няють офiцiйнi джерела, не
сталося. Голова облдерж-
адмiнiстрацiї Микола Круг-
лов, коментуючи ситуацiю,
зазначив, що не йдеться нi
про екологiчну, нi, тим бiль-
ше, про техногенну катас-
трофу. За його словами, ви-
кид шламу стався «в першу
чергу через недолiки, допу-
щенi при будiвництвi шла-
мосховища. До цього дода-
лися сильний вiтер, мороз,
переповнення шламосхо-

вища. I практично почина-
ючи з 11 лютого ми отрима-
ли масовi викиди пилу з на-
копичувачiв вiдходiв ви-
робництва». I тiльки в субо-
ту, 26 лютого, зусиллями
спiвробiтникiв МНС аварiя
була локалiзована: «По-
жежнi залили тисячу тонн
води безпосередньо в шла-
мосховища. До того ж пiшов
снiг, зменшився вiтер i ми
отримали контрольовану
ситуацiю».

Генеральний директор
ТОВ «Миколаївський гли-
ноземний завод» Юрiй Ов-
чинников запевняє, що ре-

човина, яка вкрила населе-
нi пункти та поля, — не
шлам в буквальному сенсi.
«Це пил, що утворився на
поверхнi шламового поля у
зв’язку з тривалими моро-
зами в поєднаннi з сильни-
ми вiтрами. Вiн є абсолютно
нетоксичним продуктом».

Водночас вiд облдержад-
мiнiстрацiї пiдготовлено
лист до мiнiстра екологiї з
проханням ще раз здiйсни-
ти експертизу шламосхо-
вищ. М. Круглов пообiцяв
нiчого не приховувати вiд
населення i оприлюднити
результати аналiзiв грунту.

ÊÀÁIÍÅÒ ÌIÍIÑÒÐIÂ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂÀ

âiä 16 ëþòîãî 2011 ð. ¹ 123
Êè¿â

Про деякi заходи щодо пiдвищення престижностi
працi медичних працiвникiв, якi надають 

медичну допомогу хворим на туберкульоз
Ç ìåòîþ ïiäâèùåííÿ ïðåñòèæíîñòi ïðàöi ìåäè÷íèõ ïðàöiâíèêiâ, ÿêi

íàäàþòü ìåäè÷íó äîïîìîãó õâîðèì íà òóáåðêóëüîç, Êàáiíåò Ìiíiñòðiâ
Óêðà¿íè ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Óñòàíîâèòè ëiêàðÿì, ôàõiâöÿì ç áàçîâîþ òà íåïîâíîþ âèùîþ ìå−
äè÷íîþ îñâiòîþ i ïðîôåñiîíàëàì ç âèùîþ íåìåäè÷íîþ îñâiòîþ, ùî
äîïóùåíi äî ìåäè÷íî¿ äiÿëüíîñòi, ñïåöiàëiçîâàíèõ çàêëàäiâ îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ òà ñòðóêòóðíèõ ïiäðîçäiëiâ çàêëàäiâ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ÿêi
çäiéñíþþòü äiàãíîñòèêó òóáåðêóëüîçó i íàäàþòü:

ëiêóâàëüíî−ïðîôiëàêòè÷íó äîïîìîãó õâîðèì íà çàðàçíó ôîðìó òó−
áåðêóëüîçó, — ïiäâèùåííÿ ïîñàäîâèõ îêëàäiâ íà 60 âiäñîòêiâ ó çâ’ÿç−
êó iç øêiäëèâèìè i âàæêèìè óìîâàìè ïðàöi òà íàäáàâêó çà òðèâàëiñòü
áåçïåðåðâíî¿ ðîáîòè ó ðîçìiði äî 60 âiäñîòêiâ ïîñàäîâîãî îêëàäó çà−
ëåæíî âiä ñòàæó ðîáîòè íà âiäïîâiäíié ïîñàäi ó çàçíà÷åíèõ çàêëàäàõ;

ëiêóâàëüíî−ïðîôiëàêòè÷íó äîïîìîãó õâîðèì íà àêòèâíó ôîðìó òó−
áåðêóëüîçó, — ïiäâèùåííÿ ïîñàäîâèõ îêëàäiâ íà 30 âiäñîòêiâ ó çâ’ÿç−
êó iç øêiäëèâèìè i âàæêèìè óìîâàìè ïðàöi òà íàäáàâêó çà òðèâàëiñòü
áåçïåðåðâíî¿ ðîáîòè ó ðîçìiði äî 40 âiäñîòêiâ ïîñàäîâîãî îêëàäó çà−
ëåæíî âiä ñòàæó ðîáîòè íà âiäïîâiäíié ïîñàäi ó çàçíà÷åíèõ çàêëàäàõ.

2. Ìiíiñòåðñòâó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ðàçîì ç Ìiíiñòåðñòâîì ñîöiàëüíî¿
ïîëiòèêè òà Ìiíiñòåðñòâîì ôiíàíñiâ âíåñòè çìiíè äî âëàñíèõ íîðìà−
òèâíî−ïðàâîâèõ àêòiâ çãiäíî ç öiºþ ïîñòàíîâîþ, ïåðåäáà÷èâøè êîí−
êðåòíi ðîçìiðè íàäáàâîê çà òðèâàëiñòü áåçïåðåðâíî¿ ðîáîòè.

3. Öÿ ïîñòàíîâà íàáèðàº ÷èííîñòi ç 1 ëèïíÿ 2011 ðîêó.
Ïðåì’ºð−ìiíiñòð Óêðà¿íè Ì. ÀÇÀÐÎÂ

ÊÀÁIÍÅÒ ÌIÍIÑÒÐIÂ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂÀ

âiä 23 ëþòîãî 2011 ð. ¹ 150
Êè¿â

Деякi питання забезпечення миротворчого 
контингенту

Êàáiíåò Ìiíiñòðiâ Óêðà¿íè ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Óñòàíîâèòè, ùî ðîçìið ùîìiñÿ÷íî¿ ãðîøîâî¿ âèíàãîðîäè â iíî−

çåìíié âàëþòi âiéñüêîâîñëóæáîâöÿì Çáðîéíèõ Ñèë iç ñêëàäó ìèðîò−
âîð÷îãî êîíòèíãåíòó, íàïðàâëåíîãî äëÿ ó÷àñòi â íàäàííi ïiäòðèìêè
Îïåðàöi¿ ÎÎÍ ó Êîò−ä’Iâóàði, íà ïåðiîä ¿õ ôàêòè÷íî¿ ó÷àñòi â çàçíà÷å−
íié îïåðàöi¿ çáiëüøóºòüñÿ íà 100 âiäñîòêiâ.

2. Âíåñòè äî ïîñòàíîâè Êàáiíåòó Ìiíiñòðiâ Óêðà¿íè âiä 30 áåðåçíÿ 2006
ð. ¹ 401 «Äåÿêi ïèòàííÿ çàáåçïå÷åííÿ äiÿëüíîñòi ìèðîòâîð÷èõ êîíòèí−
ãåíòiâ i ìèðîòâîð÷îãî ïåðñîíàëó, ùî óòðèìóþòüñÿ çà ðàõóíîê äåðæàâ−
íîãî áþäæåòó» (Îôiöiéíèé âiñíèê Óêðà¿íè, 2006 ð., ¹ 13, ñò. 899; 2007
ð., ¹ 18, ñò. 707; 2008 ð., ¹ 65, ñò. 2192) çìiíè, ùî äîäàþòüñÿ.

3. Ìiíiñòåðñòâó îáîðîíè:

çàáåçïå÷èòè ôiíàíñóâàííÿ âèïëàòè ãðîøîâî¿ âèíàãîðîäè, çàçíà÷å−
íî¿ â ïóíêòi 1 öiº¿ ïîñòàíîâè, â ìåæàõ âèäàòêiâ íà ãðîøîâå çàáåçïå÷åí−
íÿ, ïåðåäáà÷åíèõ Ìiíiñòåðñòâó îáîðîíè ó Äåðæàâíîìó áþäæåòi Óêðà¿−
íè íà 2011 ðiê;

ïåðåäáà÷àòè ïiä ÷àñ ñêëàäàííÿ ïðîåêòó Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà−
¿íè íà 2012 òà íàñòóïíi ðîêè êîøòè äëÿ âèïëàòè ùîìiñÿ÷íî¿ ãðîøîâî¿
âèíàãîðîäè â iíîçåìíié âàëþòi çà âèêîíàííÿ ñëóæáîâèõ îáîâ’ÿçêiâ çà
ìåæàìè Óêðà¿íè âiéñüêîâîñëóæáîâöÿì Çáðîéíèõ Ñèë iç ñêëàäó óêðà¿í−
ñüêèõ ìèðîòâîð÷èõ êîíòèíãåíòiâ òà ìèðîòâîð÷îãî ïåðñîíàëó â ìåæàõ
âèäàòêiâ íà îïëàòó ïðàöi.

4. Öÿ ïîñòàíîâà íàáèðàº ÷èííîñòi ç äíÿ îïóáëiêóâàííÿ, êðiì ïóíêòó
2 öiº¿ ïîñòàíîâè, ÿêèé íàáèðàº ÷èííîñòi ç 1 ñi÷íÿ 2012 ðîêó.

Ïðåì’ºð−ìiíiñòð Óêðà¿íè Ì. ÀÇÀÐÎÂ
ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ 

ïîñòàíîâîþ Êàáiíåòó Ìiíiñòðiâ Óêðà¿íè 
âiä 23 ëþòîãî 2011 ð. ¹ 150

ЗМIНИ, 
що вносяться до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України 

вiд 30 березня 2006 р. № 401
1. Ó ïóíêòi 1 ïîñòàíîâè:
â àáçàöi äðóãîìó ñëîâà «, çà îñíîâíèìè ïîñàäàìè» âèêëþ÷èòè;
àáçàö ÷åòâåðòèé âèêëþ÷èòè.
2. Ðîçìiðè ùîìiñÿ÷íî¿ ãðîøîâî¿ âèíàãîðîäè â iíîçåìíié âàëþòi çà

âèêîíàííÿ ñëóæáîâèõ îáîâ’ÿçêiâ çà ìåæàìè Óêðà¿íè âiéñüêîâîñëóæ−
áîâöÿì Çáðîéíèõ Ñèë iç ñêëàäó óêðà¿íñüêèõ ìèðîòâîð÷èõ êîíòèíãåíòiâ
òà ìèðîòâîð÷îãî ïåðñîíàëó (êðiì ìèðîòâîð÷îãî ïåðñîíàëó Óêðà¿íè â
Ðåñïóáëiöi Iðàê òà â Iñëàìñüêié Ðåñïóáëiöi Àôãàíiñòàí), ùî óòðèìóþòü−
ñÿ çà ðàõóíîê äåðæàâíîãî áþäæåòó, çà îñíîâíèìè ïîñàäàìè, çàòâåð−
äæåíi çàçíà÷åíîþ ïîñòàíîâîþ, âèêëàñòè ó òàêié ðåäàêöi¿:

«ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ 
ïîñòàíîâîþ Êàáiíåòó Ìiíiñòðiâ Óêðà¿íè 

âiä 30 áåðåçíÿ 2006 ð. ¹ 401 
(â ðåäàêöi¿ ïîñòàíîâè Êàáiíåòó Ìiíiñòðiâ Óêðà¿íè 

âiä 23 ëþòîãî 2011 ð. ¹ 150)

РОЗМIРИ 
щомiсячної грошової винагороди в iноземнiй валютi за виконання

службових обов’язкiв за межами України вiйськовослужбовцям 
Збройних Сил iз складу українських миротворчих контингентiв 

та миротворчого персоналу (крiм миротворчого персоналу України 
в Республiцi Iрак та в Iсламськiй Республiцi Афганiстан), 

що утримуються за рахунок державного бюджету
(äîëàðiâ ÑØÀ)

Íàéìåíóâàííÿ ïîñàäè Ðîçìið 
ùîìiñÿ÷íî¿ 
ãðîøîâî¿ 

âèíàãîðîäè
Îôiöåðè:

êîìàíäèð äèâiçi¿ 3600
êîìàíäèð áðèãàäè, òàêòè÷íî¿ ãðóïè 3500
êîìàíäèð ïîëêó 3400
íà÷àëüíèê øòàáó áðèãàäè, òàêòè÷íî¿ ãðóïè, ïîëêó; 
çàñòóïíèê êîìàíäèðà áðèãàäè, òàêòè÷íî¿ ãðóïè, ïîëêó; 3300
êîìàíäèð áàòàëüéîíó, çàãîíó, êîíòèíãåíòó, äèâiçiîíó 
çàñòóïíèê êîìàíäèðà çàãîíó, øòóðìàí çàãîíó 3250
íà÷àëüíèê ãðóïè — çàñòóïíèê êîìàíäèðà çàãîíó 3200
çàñòóïíèê êîìàíäèðà áàòàëüéîíó, êîíòèíãåíòó, äèâiçiîíó; 
çàñòóïíèê êîìàíäèðà çàãîíó — íà÷àëüíèê ñëóæáè, 

íà÷àëüíèê øòàáó — ïåðøèé çàñòóïíèê êîìàíäèðà  3150
áàòàëüéîíó, çàãîíó, êîíòèíãåíòó, äèâiçiîíó; 
íà÷àëüíèê ñëóæáè áåçïåêè ïîëüîòiâ; 
ëüîò÷èê−iíñïåêòîð; êîìàíäèð ëàíêè; íà÷àëüíèê 
íàöiîíàëüíîãî åëåìåíòó çàáåçïå÷åííÿ
ñòàðøèé ëüîò÷èê; ëüîò÷èê−øòóðìàí ëàíêè; 
øòóðìàí−îïåðàòîð ëàíêè 3100
ïîìi÷íèê êîìàíäèðà áðèãàäè, òàêòè÷íî¿ ãðóïè, ïîëêó; 
çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà øòàáó áðèãàäè, òàêòè÷íî¿ ãðóïè, 
ïîëêó; ñòàðøèé ïîìi÷íèê íà÷àëüíèêà øòàáó áðèãàäè, 3000
òàêòè÷íî¿ ãðóïè, ïîëêó; þðèñêîíñóëüò áðèãàäè, 
òàêòè÷íî¿ ãðóïè, ïîëêó; íà÷àëüíèê âiéñüêîâî¿ ïîëiöi¿ 
áðèãàäè, òàêòè÷íî¿ ãðóïè, ïîëêó; êîìàíäèð ðîòè, 
áàòàðå¿, âåðòîëüîòà 
íà÷àëüíèê êîìàíäíîãî ïóíêòó 2980
ïîìi÷íèê êîìàíäèðà áàòàëüéîíó, çàãîíó, êîíòèíãåíòó,
äèâiçiîíó; íà÷àëüíèê âiääiëó, ñëóæáè, çâ’ÿçêó; 
çàñòóïíèê êîìàíäèðà ðîòè, áàòàðå¿; 2970
ëüîò÷èê−øòóðìàí; ëüîò÷èê−îïåðàòîð; íà÷àëüíèê 
âiéñüêîâî¿ ïîëiöi¿ áàòàëüéîíó, çàãîíó, êîíòèíãåíòó, 
äèâiçiîíó 
íà÷àëüíèê âiääiëåííÿ, öåíòðó, êàáiíåòó, ãðóïè, 
÷àñòèíè, ïóíêòó, âóçëà; ñòàðøèé îðäèíàòîð; 2940
çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà âiääiëó; þðèñêîíñóëüò 
áàòàëüéîíó, çàãîíó, êîíòèíãåíòó, äèâiçiîíó 
çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà âiääiëåííÿ, íàöiîíàëüíîãî 
åëåìåíòó çàáåçïå÷åííÿ; ñòàðøèé îôiöåð; 
çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà øòàáó áàòàëüéîíó, çàãîíó, 2910
êîíòèíãåíòó, äèâiçiîíó; ñòàðøèé ïîìi÷íèê 
íà÷àëüíèêà øòàáó áàòàëüéîíó, çàãîíó, êîíòèíãåíòó,
äèâiçiîíó 
îôiöåð; ñòàðøèé iíæåíåð, ïåðåêëàäà÷, ïîìi÷íèê 
êåðiâíèêà ïîëüîòàìè, àâiàöiéíèé òåõíiê, òåõíiê; 2880
áîðòîâèé àâiàöiéíèé òåõíiê 
ïîìi÷íèê íà÷àëüíèêà âiääiëó, ñëóæáè, øòàáó, ãðóïè; 
âiéñüêîâèé ïîëiöåéñüêèé; íà÷àëüíèê ñòàíöi¿, êëóáó,
ëàáîðàòîði¿, ñêëàäó, äèðåêòîði¿; åíåðãåòèê;  2850
ìåòåîðîëîã; ïîìi÷íèê êåðiâíèêà ïîëüîòàìè; 
ïåðåêëàäà÷; òåõíiê; êîìàíäèð âçâîäó; áîðòîâèé 
ïåðåêëàäà÷; ëiêàð; êîìåíäàíò; iíæåíåð; îðäèíàòîð
Ðÿäîâèé, ñåðæàíòñüêèé òà ñòàðøèíñüêèé ñêëàä 
âiäïîâiäíî äî ðîçðÿäiâ:
X 2710
IX 2700
VIII 2690
VII 2680
VI 2670
V 2660
IV 2000
III 1940
II 1900
I 1860
________

Примiтка. Çà ïîñàäàìè êåðiâíèêiâ ñòðóêòóðíèõ ïiäðîçäiëiâ, ÿêi îäíî÷àñ−
íî º ïîìi÷íèêàìè êîìàíäèðà äèâiçi¿, áðèãàäè, òàêòè÷íî¿ ãðó−
ïè, êîíòèíãåíòó, ïîëêó, áàòàëüéîíó, äèâiçiîíó, çàãîíó, ðîçìi−
ðè âèíàãîðîäè âñòàíîâëþþòüñÿ âiäïîâiäíî äî ðîçìiðiâ âèíà−
ãîðîäè çà ïîñàäàìè êåðiâíèêiâ àíàëîãi÷íèõ ñòðóêòóðíèõ ïiä−
ðîçäiëiâ.».

25.03.2011 року о 08 год. 15 хв. в примiщеннi Шевчен-
кiвського районного суду м. Києва (04053, м. Київ, вул.
Смирнова-Ласточкiна, 10-б), пiд головуванням суддi
Юзькової О. Л., вiдбудеться судове засiдання у справi №
2-1183/11 за позовом АТ «СБЕРБАНК РОСIЇ» до Балясної
Тетяни Михайлiвни (21.04.1974 р. н.), Маргулiса Артура
Костянтиновича (13.06.1967 р. н.) про стягнення боргу та
зустрiчним позовом Балясної Тетяни Михайлiвни, Маргу-
лiса Артура Костянтиновича до АТ «СБЕРБАНК РОСIЇ», 3-тi
особи ТОВ «Курдонер» (ЄДРПОУ 35032785), ТОВ «Вiала»
(ЄДРПОУ 34764520), ТОВ «ТОЛСТОЙ ПРОПЕРТИ МЕ-
НЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 35791529), Завадський Вiктор

Вiкторович (14. 10.1972 р. н.), Балясна Надiя Опанасiвна
(14.10.1949 р. н.), приватнi нотарiуси Київського мiського
нотарiального округу Ємець Карина Євгенiвна, Мако-
вецька Оксана Петрiвна та Морозова Свiтлана Володими-
рiвна про визнання договорiв недiйсними.

В судове засiдання викликаються всi сторони судового
процесу.

З опублiкуванням оголошення про виклик до суду, сто-
рони вважаються повiдомленими про час i мiсце розгляду
справи i у випадку неявки в судове засiдання, справа бу-
де розглянута у їх вiдсутнiсть.

Суддя Юзькова О. Л.

Повiдомлення про результати проведення торгiв.
Замовник торгiв: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

«Кримтеплоелектроцентраль» ЄДРПОУ 32417960.
1.1. Поштова адреса замовника: вул. Монтажна 1, м. Сiмферополь, АР Крим, Україна 95493.

2. Iнформацiя про предмет закупiвлi: «роботи по ремонту 
адмiнiстративно-службового корпусу СП «Сiмферопольська ТЕЦ» 

ТОВ «Кримтеплоелектроцентраль».
3. Оголошення про проведення торгiв було опублiковане в газетi «Урядовий кур’єр» № 21 вiд

04.02.2011 р. та на офiцiйному веб-сайтi НКРЕ № 104657.
4. Пропозицiя ПП «КАРСТ» визнана найкращою. Дата акцепту 28.02.2011 р.
5. Вартiсть договору про закупiвлю (з урахуванням ПДВ) 4 706 191,00 грн.
6. Переможець торгiв Приватне пiдприємство «КАРСТ» ЄДРПОУ 35883768.
6.1. Поштова адреса переможця: вул. Беспалова, б.3/1, кв. 2, м. Сiмферополь, АР Крим, Україна, 95053.
6. 2. Тел./факс (0652)51-80-67.

Солом’янський районний суд м. Києва повiдомляє, що справа за
позовом Дорофей Наталiї Олександрiвни до Дорофей Олександра
Миколайовича, третя особа: Орган опiки та пiклування Соломянської
РДА у м. Києвi — про позбавлення батькiвських прав, призначена до
розгляду на 24.03.2011 р. на 10.30 год. за адресою: м. Київ, вул. М.
Кривоноса, 25, каб. № 11.

У разi неявки вiдповiдача в судове засiдання, дане оголошення вва-
жається належним повiдомленням i справу буде розглянуто по сутi у
вiдсутнiсть вiдповiдача за наявними у справi матерiалами.

Суддя Бобровник О. В.

Шевченкiвський районний суд м. Києва за адресою: м. Ки-
їв, вул. Смирнова-Ласточкiна, 10-Б, (каб. № 48), викликає на
09.03.2011 року о 16 год. 30 хв. вiдповiдача Аванесяна Генрi-
ха Суреновича по справi за позовом Носаль Олександра Юрi-
йовича до Аванесяна Генрiха Суреновича.

Вiдповiдач викликається у судове засiдання, у разi неявки
вiдповiдача, справа розглядатиметься за його вiдсутностi.

Суддя О. В. Мєлєшак

Голосiївський районний суд м. Києва викликає вiдповiдача
Зайцеву Iнгу Олександрiвну, останнє вiдоме мiсце проживан-
ня м. Київ, вул. Ю. Смолича, 6 «в», кв. 51 в судове засiдання на
10 березня 2011 року о 09 год. 45 хв. на розгляд цивiльної
справи за позовом ПАТ «Унiверсал Банк» до Зайцевої Iнги
Олександрiвни про стягнення заборгованостi за кредитним
договором, яке вiдбудеться в примiщеннi суду: м. Київ, вул.
П. Потєхiна, 14 а, кабiнет №19.

Явка в судове засiдання є обов’язковою!
Суддя Антонова Н. В.

Червоний шлам «попереджає»
ЕКОЛОГIЯ. В Миколаївськiй областi стався витiк вiдходiв виробництва глиноземного заводу
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Телефони вiддiлу реклами: (44) 253-55-09, факс 253-72-91, 253-34-78, 254-04-07. Е-mail: adv@ukcc.com.ua

Святошинський районний суд м. Києва повi-
домляє громадян Аблязова Мухтара Кабулови-
ча та Жаримбетова Жаксилика Дайрабаєвича,
мiсцезнаходження яких невiдомо, що судове за-
сiдання щодо розгляду цивiльної справи за по-
зовом Компанiї «БАТIТРАВ РЕСОРСЕЗ ЛIМI-
ТЕД», Компанiї «УРБАС IНДАСТРIАЛ ЛIМIТЕД»,
якi є спiвзасновниками ТОВ «ГМСI» до Аблязова
Мухтара Кабуловича та Жаримбетова Жаксили-
ка Дайрабаєвича про виключення майна з опи-
су, звiльнення майна з-пiд арешту, припинення
обтяження — вiдбудеться 10.03.2011 року о 15
годинi 00 хвилин.

Просимо громадян Аблязова Мухтара Кабу-
ловича та Жаримбетова Жаксилика Дайрабає-
вича з’явитися до Святошинського районного
суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Якуба
Коласа, 27-А, кабiнет № 23, для слухання спра-
ви за їх участю. З собою мати документ, який
посвiдчує особу.

Суддя О. В. Бондаренко

Ковпакiвський райсуд м. Суми викликає
вiдповiдача Гукова Олександра Васильо-
вича, 23.09.1969р. народження, який за-
реєстрований: м. Суми, вул. Бузкова, 54,
в судове засiдання для розгляду цивiльної
справи №1806/2-981/11р. за позовом
ПАТ «Всеукраїнський акцiонерний банк»
до Гукова Олександра Васильовича про
стягнення заборгованостi по кредиту
призначено до розгляду на 30 березня
2011р. на 09 год. 30 хв., в примiщеннi суду
за адресою: м. Суми, вул. Першотравне-
ва, 12, каб. 22, суддя I. М. Фоменко. Яв-
ка обов’язкова. У разi неявки в судове за-
сiдання вiдповiдача розгляд справи буде
проведено в його вiдсутнiсть, за матерiа-
лами справи.

У провадженнi Шевченкiвського районного
суду м. Києва знаходиться цивiльна справа за
позовом Сємєнкової Ганни Володимирiвни до
Сємєнкова Миколи Анатолiйовича, третя особа,
яка не заявляє самостiйнi вимоги щодо предме-
ту спору, Вiддiл у справах громадянства, iммiг-
рацiї та реєстрацiї фiзичних осiб Шевченкiвсько-
го РУ ГУ МВС України в м. Києвi, про визнання
особи такою, що втратила право користування
житловим примiщенням.

Розгляд зазначеної справи повторно призна-
чено на 10 березня 2011 року о 16.00 годинi у
Шевченкiвському районному судi м. Києва (ад-
реса суду: м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкiна,
10-Б, каб. 23).

Суд викликає у судове засiдання Сємєнкова
Миколу Анатолiйовича, як Вiдповiдача.

Явка до суду є обов’язковою. У разi неявки
Вiдповiдача, справа буде розглянута за наявни-
ми у справi доказами.

Витрати щодо оголошення, несе Позивач —
Сємєнкова Ганна Володимирiвна.

Суддя А. Гуменюк

Вiдповiдно до ст. ст. 74-76 ЦПК України,
Приморський районний суд м. Одеси
(суддя Iльченко Н. А.) викликає Пота-
пенко Валентину Матвiївну в судове засi-
дання у якостi вiдповiдача по цивiльнiй
справi № 2-2678/11 за позовом Рижкова
Вiктора Iвановича до Потапенко Валенти-
ни Матвiївни про розiрвання шлюбу.

Судове засiдання вiдбудеться 28 бе-
резня 2011 р. о 14 год. 00 хв. за адресою:
м. Одеса, вул. Балкiвська, 33, каб. 224.

У випадку неявки у судове засiдання
вiдповiдача, справа буде розглянута у йо-
го вiдсутнiсть.

Головне управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради  

(Київської міської державної адміністрації)  

Перелік земельних ділянок, що виставлені для продажу на  земельних торгах (аукціонах):

Стартова ціна земельної 

ділянки, грн. 
№ 

лота 
Адреса земельної ділянки 

Площа 

земельної 

ділянки, га 

Цільове призначення земельної 

ділянки 
Всього за 1 кв.м. 

Розмір 

гарантійного 

внеску, грн. 

Містобудівні умови і 

обмеження забудови  

земельної ділянки 

1  
вул. Новопирогівська, 34-38 у 

Голосіївському районі 
1,3412 

для будівництва та експлуатації 

торговельного центру 
34 324 991,03 2 559,27 6 864 998,20 

№009-33 від 

24.02.2010 

7 
вул. Луначарського, 24-а у 

Дніпровському районі
 

0,2505 

для будівництва, експлуатації 

та обслуговування кафе та 

магазину 

8 119 015,02 3 241,12 1 623 803,00 
№009-38 від 

24.02.2010 

12 
вул. Алма-Атинська, 35-б у 

Дніпровському районі 
0,3214 

для будівництва та експлуатації 

складських приміщень 
4 000 372,55 1 244,67 800 074,51 

№009-39 від 

24.02.2010 

17 
вул. Челябінська,7-а у 

Дніпровському районі 
0,0806 

для будівництва та експлуатації 

закладу торгівлі 
2 998 518,60 3 720,25 599 703,72 

№009-37 від 

24.02.2010 

18 
вул. Миколи  Лаврухіна, 7-б у 

Деснянському районі 
0,1403 

для будівництва та експлуатації 

будівлі громадського 

призначення, закладів торгівлі 

та громадського харчування  

2 814 601,62 2 006,13 562 920,32 
№009-34 від 

24.02.2010 

20 
вул. Милославська, 17 у 

Деснянському районі 
0,1018 

для  будівництва, експлуатації 

та обслуговування закладів 

торгівлі та громадського 

харчування  

2 695 249,42 2 647,59 539 049,88 
№009-36 від 

24.02.2010 

23 
вул. Маршала Тимошенка, 2-

4 в Оболонському районі
 

0,1352 

для будівництва, експлуатації 

та обслуговування закладу 

торгівлі  

4 437 807,22 3 282,40 887 561,44 
№009-35 від 

24.02.2010 

25 

вул. Теодора Драйзера (біля 

існуючої автостоянки)          

у Деснянському районі 

0,12 

для будівництва, експлуатації 

та обслуговування пункту 

автосервісу 

1 132 175,78 943,48 226 435,16 
№009-31 від 

18.02.2010 

26 
вул. Пухівська, 4-а            

у Деснянському районі 
0,7951 

для будівництва та експлуатації 

виробничої бази 
5 962 995,63 749,97 1 192 599,13 

№009-32 від 

18.02.2010 

27 
вул. Автозаводська, 19-21      

в Оболонському районі 
0,0592 

для будівництва та експлуатації 

закладів торгівлі та 

громадського харчування 

1 749 123,16 2 954,60 349 824,63 
№009-30 від 

18.02.2010 

28 
вул. Богатирська, 3            

в Оболонському районі 
1,1222 

для будівництва та 

обслуговування торгового 

центру з паркінгом загального 

користування 

22 291 106,51 1 986,38 4 458 221,30 
№009-24 від 

17.02.2010 

29 
вул. Теодора Драйзера, 34     

у Деснянському районі 
0,08 

для будівництва та експлуатації 

будинку адміністративно-

побутового призначення 

1 604 904,70 2 006,13 320 980,94 
№009-17 від 

09.02.2010 

30 

вул. Автотранспортна         

(біля буд. №6)                

у Дарницькому районі 

0,2388 

для будівництва та експлуатації 

автомийки та комплексу з 

надання послуг для автомобілів 

1 996 586,32 836,09 399 317,26 
№009-28 від 

17.02.2010 

31 
вул. Крайня, 1-в              

у Деснянському районі 
0,1993 

для будівництва та експлуатації 

автомийки 
3 124 341,02 1 567,66 624 868,20 

№009-15 від 

09.02.2010 

32 
вул. Срібнокільська, 14        

у Дарницькому районі 
0,062 

для будівництва та експлуатації 

готельно-офісної будівлі 
1 641 507,50 2 647,59 328 301,50 

№009-26 від 

17.02.2010 

33 
вул. Колекторна (діл. №1)      

у Дарницькому районі 
0,97 

для будівництва, експлуатації 

та обслуговування складських 

будівель 

5 765 626,47 594,39 1 153 125,29 
№009-25 від 

17.02.2010 

34 

перетин вул. Милославської 

та вул. Миколи Закревського    

у Деснянському районі 

0,129 

для будівництва, експлуатації 

та обслуговування автомийки з 

комплексом супутніх послуг 

1 305 091,31 1 011,70 261 018,26 
№009-21 від 

16.02.2010 

35 
вул. Ірпінська (біля буд. №62) 

у Святошинському районі 
0,2 

для будівництва та експлуатації 

торговельного комплексу 
6 977 471,59 3 488,74 1 395 494,32 

№009-23 від 

16.02.2010 

36 
пров. Моторний, 5             

у Голосіївському районі 
0,1842 

для будівництва та експлуатації 

адміністративно-офісних 

будівель у складі проекту 

забудови кварталу 

3 166 980,22 1 719,32 633 396,04 
№009-22 від 

16.02.2010 

Перший аукціон з продажу зазначених земельних ділянок відбудеться не раніше, ніж через 30 днів після цієї публікації. 

Торги будуть проводитись кожного вівторка о 10-00 за наявності не менше ніж двох зареєстрованих в установленому порядку 

учасників аукціону  в приміщенні Товарної біржі “Київська агропромислова біржа”, що знаходиться за адресою:   

м. Київ, вул. Червоноармійська, 13, оф. 208.  

З повним комплектом документації щодо об’єктів, які підлягають продажу на земельному аукціоні, а також умовами проведення торгів 

можна ознайомитись в Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) за 

адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 32-а, кімната 415, тел: 279-4131, 235-10-23 ( години прийому: понеділок - п’ятниця – з 9-30 до 17-30, обідня 

перерва з 13-00 до 13-45); та на сайті Головного управління: http://www.GUzem.kmv.gov.ua   

Особи, в яких можна ознайомитись з технічними паспортами об’єктів продажу: 

Начальник відділу підготовки аукціонів і конкурсів – Кузнєцова Алла Олександрівна;  

головний спеціаліст відділу підготовки аукціонів і конкурсів – Рукіна Жанна Олександрівна; 

телефон гарячої лінії +38-093-291-48-84. 

Реєстраційний внесок в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у сумі 340,00 грн сплачується на р/р 

26004300010000 в ПАТ ”Банк Форум” у м. Києві, МФО 322948, код за  ЄДРПОУ 23243248, Одержувач: Товарна біржа “Київська 

агропромислова біржа”. 

Гарантійний внесок (20% від стартової ціни лоту) сплачується на р/р 37323009001627 в ГУДКУ у м. Києві, МФО 820019, код за 

ЄДРПОУ 26199097,  Одержувач: Головне управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради  

(Київської міської державної адміністрації).

П’ятихатський районний суд
Днiпропетровської областi (суддя
Борцова А. А.) повiдомляє, що
21.12.2010р. було винесено заоч-
не рiшення по цивiльнiй справi №
2-594 за позовом Iпатенкова Юрiя
Миколайовича до Булат Сергiя Сi-
мiоновича, 03.06.1967 р. н. (меш-
каючого: 28338, Кiровоградська
область, Петровський район, с.
Братське) про визнання особи та-
кою, що втратила право користу-
вання житловим примiшенням та
зняття з реєстрацiйного облiку,
Булат Сергiй Сiмiонович,
03.06.1967 р. н., визнаний таким,
що втратив право користування
житловим примiщенням в будин-
ку № 163 «а» по вул. Гоголя в м.
П’ятихатки Днiпропетровської
областi.

Заочне рiшення може бути пе-
реглянуте судом, що його ухва-
лив, за письмовою заявою вiдпо-
вiдача. Заяву про перегляд заоч-
ного рiшення може бути подано
протягом десяти днiв з дня отри-
мання його копiї.

Суддя А. А. Борцова

Київський районний суд м.
Сiмферополя викликає на 10
березня 2011 року об 11-00
год. вiдповiдача Варварчука
Валентина Валентиновича за
позовом ПАТ «Унiверсал Банк»
про стягнення заборгованостi
по кредитному договору. Ос-
таннє вiдоме мiсце мешкання
вiдповiдача: м. Сiмферополь,
вул. Лугова. б. 12, кв.5

Судове засiдання вiдбу-
деться в примiщеннi Київсько-
го районного суду м. Сiмфе-
рополя, що розташоване за
адресою: м. Сiмферополь,
вул. Воровського, 16, каб. 12
(суддя Тонкоголосюк О. В.).

Київський районний суд м.
Сiмферополя пропонує Вар-
варчуку Валентину Валенти-
новичу надати письмовi пояс-
нення, заперечення та надати
усi наявнi у нього докази по
справi.

У разi неявки в судове засi-
дання, справа буде розгляну-
та за його вiдсутностi.

Гiрницький районний суд м.
Макiївки (86103, м. Макiївка,
пр-т Генерала Данилова, 21),
розглядає цивiльну справу за
позовом Асоцiацiї власникiв
житлових будинкiв «Союз» до
Цибульського Миколи Пана-
совича, третя особа — Зiнь-
ковська Валентина Сергiївна
про визнання особи втратив-
шою право користування жит-
ловим примiщенням.

Вiдповiдач Цибульський
Микола Панасович, який заре-
єстрований за адресою: До-
нецька область, м. Макiївка-
55, м-н Октябрський, буд. 1 кв.
26, викликається на 14 берез-
ня 2011 року на 09-00 годину,
в кабiнет № 4 для участi у роз-
глядi справи по сутi.

Вiдповiдачу пропонується
надати свої заперечення та
докази щодо позову. У випад-
ку неявки, вiдповiдач повинен
повiдомити суд про причини
неявки, iнакше справа буде
розглянута у його вiдсутнiсть.

Суддя I. В. Кульбаков

Ковпакiвський райсуд 
м. Суми викликає вiдповiдача
Бондарєва Володимира Ми-
колайовича, 03.06.1980р. на-
родження, який зареєстрова-
ний: м. Суми, вул. Дзержин-
ського, 45, кв.4 в судове засi-
дання для розгляду цивiльної
справи №1806/2-879/11 р. за
позовом ПАТ «Всеукраїн-
ський акцiонерний банк» до
Бондарєва Володимира Ми-
колайовича про стягнення за-
боргованостi по кредиту
призначено до розгляду на 30
березня 2011р. на 10 год. 00
хв. в примiщеннi суду за ад-
ресою: м. Суми, вул. Першот-
равнева, 12, каб. 22, суддя 
I. М. Фоменко. Явка обов’яз-
кова. У разi неявки в судове
засiдання вiдповiдача, роз-
гляд справи буде проведено
в його вiдсутнiсть за матерiа-
лами справи.

Суддя I. М. Фоменко

Перевальський районний
суд Луганської областi у вiд-
повiдностi зi ст. 74 ЦПК Укра-
їни повiдомляє, що розгляд
цивiльної справи № 2-25/11
за позовом Гадецького Пав-
ла Володимировича до Ма-
ликова Андрiя В’ячеславови-
ча, третя особа — Закрите
Акцiонерне Товариство Фi-
нансова група «Страховi тра-
дицiї» призначено до слухан-
ня 22.03.2011 року на 14 го-
дин 00 хвилин.

Представнику третьої осо-
би необхiдно з’явитися за ад-
ресою суду: м. Перевальськ,
вул. Дзержинського, 23 Лу-
ганської областi. У разi неяв-
ки представника третьої осо-
би у судове засiдання, зазна-
чена справа буде розглянута
у його вiдсутнiсть на пiдставi
ст.169 ЦПК України.

Суддя Е. В. Женеску

Дарницький районний суд
м. Києва викликає громадя-
нина: Сенько Сергiя Микола-
йовича, останнє вiдоме мiсце
проживання: м. Київ, вул. Ур-
лiвська, 9, кв.7, в судове засi-
дання по справi за позовом
Сенько Оксани Анатолiївни,
Жовтобрюх Надiї Миколаївни
до Сенько Сергiя Миколайо-
вича про визнання таким, що
втратив право користування
жилим примiщенням, яке вiд-
будеться пiд головуванням
суддi Ящук Т. I. 17.03.2011
року о 09 год. 30 хв. за адре-
сою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-а,
каб. 117.

З опублiкуванням даного
оголошення Сенько Сергiй
Миколайович вважається по-
вiдомленим про час та мiсце
розгляду справи.

Тернопiльський мiськрайонний суд повiдомляє, що
14.03.2011 року о 09 год. 30 хв. в примiщеннi суду вiдбу-
деться розгляд цивiльної справи за позовом Штогрин В.
В. до Близнюк Галини Миколаївни про стягнення боргу.

Вiдповiдача по справi: Близнюк Галину Миколаївну
просимо з’явитися 14.03.2011 року о 9 год. 30 хв. в
примiщеннi Тернопiльського мiськрайонного суду за
адресою: м. Тернопiль, вул. Котляревського, 34 (2 по-
верх, 1 зал).

Суддя Грицак Р. М.

У провадженнi Вишгородського районного суду Київської об-
ластi перебуває цивiльна справа за позовом Товстої Свiтлани
Олександрiвни до Луценка Олександра Олександровича про
вселення та усунення перешкод у користуваннi житловим примi-
щенням.

Розгляд справи призначено на 11.00 годину 17.03.2011 року.
Суд викликає на вказаний час вiдповiдача — Луценка Олек-

сандра Олександровича (07300, м. Вишгород Київської областi,
пр-т Шевченка, 5, кв.169), явка якого на вказаний час обов’язко-
ва (07300, м. Вишгород, вул. Кургузова, 7, кабiнет №2).

В разi неявки вiдповiдача до суду справа буде розглянута на
пiдставi наявних доказiв.

Суддя Рудюк О. Д.

Уманський мiськрайонний суд Черкаської областi викликає Кожухарьова
Федiра Михайловича, останнє мiсце проживання: 20300, Україна, Черкась-
ка область, м. Умань, вул. Мануiльського, б. 6, кв 13, як вiдповiдача по ци-
вiльнiй справi № 2-355-11 за позовом АТ «Райффайзен Банк Аваль» до Ко-
жухарьова Федiра Михайловича, Шеремети Сергiя Федоровича, Шереме-
ти Євдокiї Василiвни про стягнення заборгованостi та звернення стягнен-
ня на предмет iпотеки.

Засiдання вiдбудеться 11 березня 2011 року о 09.00 годинi в примiщен-
нi Уманського мiськрайонного суду Черкаської областi за адресою: Украї-
на, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 5.

В разi неявки, справа буде розглядатися без участi вiдпiвiдача.
Суддя К. Г. Ребрина
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РЕКЛАМА. OГOЛOШЕННЯ
Запрошення до участi у тендерi

Україна
Проект: Розвиток Мiської Iнфраструктури

Позика № 4869-UA
Контракт № UIP-CHS-ICB-01C

«Модернiзацiя двох головних 
каналiзацiйних та дванадцяти 

районних каналiзацiйних насосних станцiй»
1. Це Запрошення до участi у тендерi видається слiдом за Загаль-

ним повiдомленням про закупiвлi вiдносно цього проекту, опублiкова-
ним у «Development Business», №710 вiд 16 вересня 2007р.

2. Україна отримала позику вiд Мiжнародного Банку Реконструкцiї та
Розвитку для реалiзацiї проекту «Розвиток мiської iнфраструктури» та
має намiр використати частку надходжень за цiєю позикою на вико-
нання платежiв (включно з ПДВ) в рамках контракту «Модернiзацiя
двох головних каналiзацiйних та дванадцяти районних каналiзацiйних
насосних станцiй», №. UIP-CHS-ICB-01C.

3. Комунальне пiдприємство «Черкасиводоканал» Черкаської мiсь-
кої ради цiєю об’явою запрошує прийнятних учасникiв тендеру надати
свої запечатанi тендернi пропозицiї на здiйснення поставки та монта-
жу обладнання для виконання модернiзацiї двох головних та дванадця-
ти районних каналiзацiйних насосних станцiй Комунального пiдприєм-
ства «Черкасиводоканал» Черкаської мiської ради в м. Черкаси. До
складу робiт включаються демонтаж iснуючої технiки i обладнання,
поставка, встановлення, введення в дiю нового насосного i електрич-
ного обладнання, навчання персоналу методам управлiння i контролю
встановленого обладнання.

4. Тендер буде проведено за процедурами Мiжнародних конкур-
сних торгiв, наведеними у Посiбнику Свiтового Банку «Закупiвлi у рам-
ках позик МБРР та кредитiв МАР» (в редакцiї: Травень 2004р., перегля-
нуто згiдно Поправок: Травень 2010р.) До участi в тендерi допускають-
ся всi Учасники тендера з прийнятних країн згiдно з Посiбником. Перi-
од поставки и монтажу обладнання складає шiстдесят (60) тижнiв.
Квалiфiкацiйнi вимоги:
Квалiфiкацiйнi вимоги для Учасникiв торгiв, у тому числi спiльних пiд-
приємств, субпiдрядникiв або продавцiв:
Мiнiмально допустимi критерiї:

Фiнансова спроможнiсть: Учасник торгiв повинен представити
завiренi фiнансовi звiти або будь-якi iншi надiйнi документальнi свi-
доцтва, що пiдтверджують рiчний оборот за кожен з останнiх трьох
рокiв в розмiрi, що перевищує або дорiвнює 7 000 000 доларiв США.
Середнiй оборот розраховується як загальнi завiренi виплати, що
були отриманi за контрактами що виконуються, або за завершени-
ми контрактами. Вiтчизнянi учасники повиннi надати документальнi
свiдоцтва вiдсутностi простроченої заборгованостi перед податко-
вими органами.
Фiнансовi показники за попереднiй перiод: Пiдтверджений ау-
дитором баланс або, якщо такий не вимагається за законом країни
учасника торгiв, iншi фiнансовi пiдтвердження, прийнятнi для За-
мовника, надаються Учасником за останнi 3 (три) роки для демон-
страцiї його поточних фiнансових показникiв та довгострокової фi-
нансової стiйкостi, тобто Учасник торгiв повинен пiдтвердити пози-
тивний власний капiтал (рiзницю мiж сумарними активами та за-
гальною сумою зобов’язань).
Загальний досвiд: Досвiд роботи у якостi генерального пiдрядни-
ка, пiдрядника або субпiдрядника за контрактами, що були викона-
нi як найменше протягом останнiх 5 (п’яти) рокiв до кiнцевого стро-
ку подання заявки на участь в тендерi.

Особливий досвiд: Участь у якостi генерального пiдрядника, пiд-
рядника або субпiдрядника як найменше у 2 (двох) контрактах, кож-
ний на суму, що перевищує або дорiвнює 4 000 000 доларiв США, та
якi успiшно завершенi або знаходиться у стадiї завершення та є по-
дiбними до запропонованого контракту по обсягу робiт та облад-
нанню. Подiбний характер i складнiсть проекту до запропонованого
означає поставку, монтаж i введення в дiю обладнання подiбного
типу. Для пiдтвердження вiдповiдностi данiй вимозi, учасник пови-
нен надати перелiк таких контрактiв iз зазначенням замовника, цiни
та тривалостi контракту, а також типу поставлених товарiв/наданих
послуг.
Квалiфiкацiя спiвробiтникiв: Для виконання цього пункту контрак-
ту Пiдрядник повинен мати в своєму розпорядженнi таких спецiалiс-
тiв: один Керiвник проекту з загальним досвiдом роботи не менше
10 рокiв, в тому числi 5 рокiв досвiду роботи в подiбних проектах з
будiвництва та введення в експлуатацiю об’єктiв; один iнженер-
електрик/електронник з загальним досвiдом роботи не менше 10
рокiв, в тому числi 5 рокiв досвiду роботи в подiбних проектах по
введенню в експлуатацiю, по налагоджуванню, програмуванню та
iнжинiрингу iнформацiйних технологiй на комплексних об’єктах,
системах та/або обладнаннi; керiвник будiвництва з загальним дос-
вiдом роботи не менше 10 рокiв, в тому числi 5 рокiв досвiду з вико-
нання подiбних робiт та 3 роки досвiду роботи в подiбних проектах з
технiчного контролю будiвельно-монтажних робiт. Для пiдтвер-
дження вiдповiдностi цим вимогам надаються короткi резюме
та/або вiдповiднi записи в трудових книжках.
Рух грошових коштiв: Учасник торгiв повинен продемонструвати
наявнiсть або доступнiсть фiнансових ресурсiв у виглядi лiквiдних
активiв, не заставленого нерухомого майна, кредитних лiнiй та iн-
ших фiнансових коштiв, окрiм отриманих авансових платежiв по
контрактам, у розмiрi не менше 850 000 доларiв США.
Iсторiя судових розглядiв: Учасник торгiв надає достовiрну iн-
формацiю про судовi або арбiтражнi розгляди, що проводяться або
пройшли, якi виникли у зв’язку з контрактами, що були виконанi або
виконуються протягом останнiх 3 (трьох) рокiв.

Переваги вiтчизняним виробникам/товарам не надаються.
Додаткова iнформацiя наведена в тендернiй документацiї.
5. Зацiкавленi прийнятнi Учасники торгiв можуть отримати додаткову

iнформацiю в Регiональнiй групi впровадження проекту Комуналь-
ного пiдприємства «Черкасиводоканал» Черкаської мiської ради,
контактна особа Лiсковець Свiтлана, заступник директора (тел. +38
0472 37-24-27, факс: +38 0472 37-33-00, email: cherkwaterpro@ukr.
net) та вивчити тендерну документацiю за адресою (1), вказаною
нижче, з 09-00 до 16-00.

6. Зацiкавленi Учасники торгiв можуть придбати повний комплект Тен-
дерної документацiї англiйською або росiйською мовою, подавши
на адресу (1), наведену нижче, письмову заявку та сплативши комi-
сiйний збiр, який не пiдлягає поверненню, в розмiрi 2400 гривень
або 300 доларiв США. Оплату необхiдно здiйснити шляхом банкiв-
ського переказу на вказанi нижче рахунки. Тендерна документацiя
буде надiслана авiапоштою на адресу покупця, у разi, якщо останнiй
знаходиться за кордоном, звичайною поштою або кур’єром у разi
вiтчизняного покупця, також документацiю можна отримати, звер-
нувшись безпосередньо за адресою (1), вказаною нижче.

7. Тендернi пропозицiї повиннi бути доставленi за адресою (1), вказа-
ною нижче, не пiзнiше 12:00 за мiсцевим часом, 15 квiтня 2011p. Всi
тендернi пропозицiї повиннi супроводжуватись заставним забезпе-
ченням в розмiрi не менше двох вiдсоткiв (2%) вiд цiни тендерної
пропозицiї або еквiвалентнiй сумi у вiльно конвертованiй валютi. По-
дача тендерних пропозицiй у електронному виглядi не дозволяєть-

ся. Тендернi пропозицiї, доставленi пiзнiше встановленого часу та
дати, будуть вiдхиленi. Тендернi пропозицiї вiдкриваються у присут-
ностi представникiв Учасникiв, якi можуть бути особисто присутнiми
за адресою (2), вказаною нижче, о 12:00 за мiсцевим часом, 15 квiт-
ня 2011р.
Адреса (1):

Комунальне пiдприємство «Черкасиводоканал» Черкаської мiської ради
вул. Ватутiна, 12
3-й поверх, кiмната 301
м. Черкаси, 18000
Україна
Тел: +38 0472 37-24-27
Факс: +38 0472 37-33-00
e-mail: cherkwaterpro@ukr.net
Адреса (2):
Комунальне пiдприємство «Черкасиводоканал» Черкаської мiської ради
вул. Ватутiна, 12
3-й поверх, Конференц-зала
м. Черкаси, 18000
Україна
Банкiвськi реквiзити для платежiв у гривнi:
Номер рахунку: 26003317673900
Банкiвська установа: АТ «УкрСиббанк», пр-т Московський, 60 м. Хар-
кiв, 61050, Україна
МФО: 351005
Одержувач: Комунальне пiдприємство «Черкасиводоканал» Черкась-
кої мiської ради
ЄДРПОУ: 03357168
Адреса: вул. Ватутiна,12, м. Черкаси, 18000, Україна
Iндивiдуальний податковий номер: 033571623012
Свiдоцтво платника ПДВ №: 100320625
Банкiвськi реквiзити для платежiв у доларах США:
Номер рахунку: 26003317673900
Банкiвська установа: АТ «УкрСиббанк», пр-т Московський, 60, м.
Харкiв, 61050, Україна
МФО: 351005
Одержувач: Комунальне пiдприємство «Черкасиводоканал» Черкась-
кої мiської ради
ЄДРПОУ: 03357168
Адреса: вул. Ватутiна,12, м. Черкаси, 18000, Україна
Банк-бенефiцiар:
Intermediary: BKTRUS33
DEUTSHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS, NEW YORK
Account with Institution: KHABUA2K/04402971 UKRSIBBANK
Банкiвськi реквiзити для платежiв у Євро:
26003317673900
Банкiвська установа: АТ «УкрСиббанк», пр-т Московський, 60, м.
Харкiв, 61050, Україна
МФО: 351005
Одержувач: Комунальне пiдприємство «Черкасиводоканал» Черкась-
кої мiської ради
ЄДРПОУ: 03357168
Адреса: вул. Ватутiна,12, м. Черкаси, 18000, Україна
Банк-бенефiцiар:
Intermediary: DEUTDEFF Deutsche Bank AG, Frankfurt
Account with Institution: KHABUA2K/947000610 UKRSIBBANK KHAR-
KIV, UA

Повiдомлення про результати
проведення торгiв

ЗАТ «ЕКОСТАНДАРТ»
код за ЄДРПОУ: 21661022
Поштова адреса. 02660 МСП, м. Київ,

вул. Червоногвардiйська, 20
Телефон: (044) 291-08-07, 292-10-12;

факс 574-03-74.
Проведення Тендера на вико-

нання робiт капiтального ремон-
ту пiдiгрiвникiв високого тиску
ТГ-6 (тип ПВ-350- Зшт.) iз замi-
ною литих елементiв живильного
трубопровода групи ПВД, з пос-
тачанням необхiдних матерiалiв
та запасних частин.

Оголошення про проведення торгiв
було опублiковане в газетi «Урядовий
кур‘єр» вiд 20.01.2011 р. № 10.

Дата акцепту тендерної пропозицiї, що
визнана найкращою -18.02.2011 р.

Переможець: Приватне пiдприєм-
ство «Теплотехнiка» 

Адреса: 07400, Київська обл., м. Бро-
вари, вул Кiрова, 90, оф. 39.

Повiдомлення про результати
проведення торгiв

ЗАТ «ЕКОСТАНДАРТ»
код за ЄДРПОУ: 21661022
Поштова адреса: 02660, МСП, м.

Київ, вул. Червоногвардiйська, 20
Телефон: (044) 291-08-07, 292-

10-12; факс 574-03-74.
Проведення Тендера на вико-

нання робiт по реконструкцiї лi-
нiйних та трансформаторних
роз’єднувачiв 110 кВ з замiною
опорних конструкцiй з постачан-
ням обладнання та необхiдних
матерiалiв.

Оголошення про проведення тор-
гiв було опублiковане в газетi «Уря-
довий кур’єр» вiд 20.01.2011 р. № 10

Дата акцепту тендерної пропози-
цiї, що визнана найкращою —
18.02.2011 р.

Переможець: Товариство з обме-
женою вiдповiдальнiстю «РЕАЛ»

Адреса: 02091, м. Київ, вул. Бо-
риспiльська, 7

Повiдомлення про результати
проведення торгiв

ЗАТ «ЕКОСТАНДАРТ»
код за ЄДРПОУ: 21661022
Поштова адреса: 02660 МСП, м.

Київ, вул. Червоногвардiйська, 20
Телефон: (044) 291-08-07, 292-

10-12; факс 574-03-74.
Проведення Тендера на вико-

нання робiт капiтального ремон-
ту генератора ТГ-7 з реконструк-
цiєю струмовiдводiв, контактних
кiлець з постачанням необхiдних
матерiалiв та запасних частин.

Оголошення про проведення тор-
гiв було опублiковане в газетi «Уря-
довий кур’єр» вiд 20.01.2011 р. № 10.

Дата акцепту тендерної пропози-
цiї, що визнана найкращою — 18.02.
2011 р.

Переможець: Товариство з обме-
женою вiдповiдальнiстю «РЕАЛ»
Адреса: 02091, м. Київ, вул. Борис-
пiльська, 7.

Акцiонерне страхове то-
вариство закритого типу
«Днiпроiнмед» повiдомляє:
бланки полiсiв обов’язкового стра-
хування цивiльно-правової вiдповi-
дальностi власникiв наземних тран-
спортних засобiв серiї ВЕ №№
8280315, 8280218-21, 8280698,
8518351, 8518355, 8518632, (усього
загальна кiлькiсть 9 штук) та бланки
спецiальних знакiв до полiсу
ОСЦПВВНТЗ серiї СЖ №№ 917970,
926692, 930388, 917939, 917940,
917218-21, 917097, 930018,
917235, 917395, 917470, 917486,
917511, 917687, 926592, 930290,
910570, 930066, 917696, 917698,
917711, 910613-15, 910622, серiї СI
№№ 324933, 324981, 323120,
324963, серiї СЙ №№ 383409,
383425, 383381, серiї СI № 323160
(усього загальною кiлькiсть 36 штук)
— вважати недiйсними.

Постановою Кабiнету Мiнiстрiв 
України вiд 5 сiчня 2011 року № 5

затверджено Положення про
Єдину базу даних електрон-

них адрес, номерiв факсiв
(телефаксiв) суб’єктiв влад-

них повноважень.
Вiдповiдно до абзацу 8 пункту 1

роздiлу XIII «Перехiднi положення»
Закону України «Про судоустрiй i
статус суддiв» Державна судова ад-
мiнiстрацiї України повiдомляє про
початок функцiонування Єдиної ба-
зи даних електронних адрес, номе-
рiв факсiв (телефаксiв) суб’єктiв
владних повноважень.

Доступ до iнформацiї Єдиної бази
даних електронних адрес, номерiв
факсiв (телефаксiв) суб’єктiв влад-
них повноважень здiйснюється че-
рез веб-сторiнку за адресою:
www.email.court.gov.ua в мережi Iн-
тернет.

ЗАТ «ЕКОСТАНДАРТ»
код за ЄДРПОУ: 21661022
Поштова адреса: 02660 МСП, м. Київ, вул. Червоногвардiйська, 20
Телефон: Тел. (044) 291-03-07, Факс: (044) 574-05-80
Проведення Тендера на закупiвлю iнформацiйно-консал-

тингових та консультативних послуг - вiдмiняється
Оголошення про проведення торгiв було опублiковане в газетi «Урядовий

кур’єр» вiд 16.02.2011 р. № 29

«ÇÄí «Ääïá», 86066, м. Авдiївка, пр. Iндустрiальний,1, ЄДРПОУ
00191075 оголошує вiдкритi торги на закупiвлю робiт по: ре-
конструкцiї насосної конденсацiї; виконання проектних робiт
по капiтальному ремонту системи телемеханiки та диспет-
черського щита. Додаткову iнформацiю можна одержати за тел. (062)
343-44-59, (050) 328-69-32.

Втрачене 
посвiдчення 

(головного спецiалiста) № 561 вiд
26.10.2009 р., видане Секретарiа-
том Кабiнету Мiнiстрiв України, за-
реєстроване на Суббота Дениса
Юрiйовича, 
вважати недiйсним.

В зв’язку зi збоєм друку 
гарантiйних талонiв 

на технiку CCaannddyy,
в обiходi можуть зустрiчатися гарантiйнi
талони старого зразку зi строком гарантiї
24 мiсяцi. Данi гарантiйнi талони дiйснi з
поправкою на те, що офiцiйний, гарантiй-
ний строк 12 мiсяцiв.

Товариство з обмеженою вiдпо-
вiдальнiстю «Авекс Трейд» (49000,
м. Днiпропетровськ, вул. Канатна, буд. 130 Б, код
ЄДРПОУ 35269777) повiдомляє про скасу-
вання оголошення про лiквiдацiю, яке
було розмiщено в газетi «Урядовий кур’єр» вiд
15.02.2011 р. № 28 (4426) на сторiнцi 23.

Господарська дiяльнiсть Товариства з обмеже-
ною вiдповiдальнiстю «Авекс Трейд», код ЄДРПОУ
35269777, вiдновлена.

Важливе повiдомлення
вiд Представництва 

Candy Hoover Group S. r.1!
Прохання звернути увагу на змiну

гарантiйного строку на пральнi маши-
ни Candy: з 1.01.2009 гарантiя скла-
дає 12 мiс.! На пральнi машини, в
яких дата продажу до 1.02.2009 строк
гарантiї залишається 2 роки.

Втрачене 
посвiдчення 

(головного спецiалiста) 
№ 1113 вiд 24.02.2010  р.,
видане Секретарiатом Ка-
бiнету Мiнiстрiв України,
зареєстроване на Цевуха
Олексiя Iгоревича,
вважати 
недiйсним.

íéÇ «äéçñÖèíèêéÑìäí»
(ЄДРПОУ 35725215) сповiщає ТОВ «ДИ-
ЛIЖАНС2010» про звiльнення та зво-
ротню передачу орендованого за
Договором примiщення 17-03-
2011р. о 09-00 (магазин «GLOS-
SARY») у ТРЦ «Бiльшовик», м. Київ, вул.
В. Гетьмана, 8/26 у зв’язку iз достроковим
припиненням Договору № 12/10/10-к вiд 12-
10-2010р.

Комсомольський районний суд м. Херсона повi-
домляє, що 10.03.2011 р. о 15-00 год. вiдбудеться
слухання цивiльної справи за позовом ПАТ «Свед-
банк» ХФ до Гриневич Галини Анатолiївни, Грине-
вич Iгоря Iвановича про стягнення заборгованостi
за кредитним договором.

Гриневичу Iгорю Iвановичу, який проживає: м.
Херсон, вул. Володимирова, 18, кв.10, Гриневич
Галинi Анатолiївнi, яка мешкає: м. Херсон, вул.
Пушкiнська, 112, м. Херсон, вул. Енгельса, 73, тре-
ба з’явитися до суду за адресою: м. Херсон, вул.
Маяковського, 6/29, каб. 410, на вказанi дату i час.
У випадку неявки вiдповiдачiв справа буде розгля-
нута у їх вiдсутнiсть.

Суддя Iгнатенко О. Й.

Вiдповiдно до ст. ст. 74-76 ЦПК України, Примор-
ський районний суд м. Одеси (суддя Iльченко Н. А.)
викликає Тернавську Надiю Євгенiвну в судове засi-
дання як вiдповiдача по цивiльнiй справi № 2-
2457/11 за позовом Малiкової Антонiни Iванiвни до
Тернавської Надiї Євгенiвни, третя особа: Одеська
товарна бiржа, про визнання договору купiвлi-про-
дажу дiйсним.

Судове засiдання вiдбудеться 07 квiтня 2011 р. о
16 год. 30 хв. за адресою: м. Одеса, вул. Балкiв-
ська, 33, каб. 224.

У випадку неявки у судове засiдання вiдповiдача,
справа буде розглянута у її вiдсутнiсть.

Центральний районний суд м. Сiмферополя АРК
викликає Амєлiна Михайла Юрiйовича як вiдповiда-
ча за позовною заявою Амєлiної Iрини Миколаївни
про розiрвання шлюбу.

Судове засiдання вiдбудеться 21.03.2011 р. —
11-00 годинi у примiщеннi Центрального районного
суду м. Сiмферополя за адресою: м. Сiмферополь,
вул. Турецька, 21, каб 2а.

У випадку Вашої неявки, справа буде розглянута
у Вашу вiдсутнiсть.

При публiкацiї оголошення про виклик до суду,
вiдповiдач вважається повiдомленим про час i мiс-
це розгляду справи.

Суддя Н. В. Двiрник



3 áåðåçíÿ
Ñåâàñòîïîëü – Øàõòàð 

4 áåðåçíÿ 
Ìåòàëóðã Ç – Iëëi÷iâåöü

5 áåðåçíÿ
Çîðÿ – Âîëèíü
Ìåòàëóðã Ä – Äèíàìî
Âîðñêëà – Ìåòàëiñò
Êðèâáàñ – Îáîëîíü

6 áåðåçíÿ
Äíiïðî – Òàâðiÿ
Àðñåíàë – Êàðïàòè

11 áåðåçíÿ

Îáîëîíü – Ìåòàëóðã Ç
12 áåðåçíÿ

Ìåòàëóðã Ä – Ñåâàñòîïîëü
Òàâðiÿ – Êðèâáàñ
Âîëèíü – Àðñåíàë

13 áåðåçíÿ

Iëëi÷iâåöü – Çîðÿ
Êàðïàòè – Øàõòàð
Ìåòàëiñò – Äíiïðî
Äèíàìî – Âîðñêëà

19 áåðåçíÿ

Øàõòàð – Âîëèíü 
Âîðñêëà – Ìåòàëóðã Ä
Êðèâáàñ – Ìåòàëiñò 
Ñåâàñòîïîëü – Êàðïàòè 
Äíiïðî – Äèíàìî 
Ìåòàëóðã Ç – Òàâðiÿ 
Çîðÿ – Îáîëîíü 
Àðñåíàë – Iëëi÷iâåöü 

2 êâiòíÿ

Ìåòàëiñò – Ìåòàëóðã Ç 
Ìåòàëóðã Ä – Äíiïðî 
Âîëèíü – Êàðïàòè 
Iëëi÷iâåöü – Øàõòàð 
Îáîëîíü – Àðñåíàë 
Âîðñêëà – Ñåâàñòîïîëü 
Äèíàìî – Êðèâáàñ 
Òàâðiÿ – Çîðÿ 

9 êâiòíÿ

Ñåâàñòîïîëü – Âîëèíü 
Øàõòàð – Îáîëîíü 
Çîðÿ – Ìåòàëiñò 
Êàðïàòè – Iëëi÷iâåöü 
Äíiïðî – Âîðñêëà 
Êðèâáàñ – Ìåòàëóðã Ä 
Ìåòàëóðã Ç – Äèíàìî 
Àðñåíàë – Òàâðiÿ 

16 êâiòíÿ

Ìåòàëiñò – Àðñåíàë 
Iëëi÷iâåöü – Âîëèíü 
Òàâðiÿ – Øàõòàð 
Äèíàìî – Çîðÿ 
Ìåòàëóðã Ä – Ìåòàëóðã Ç 
Äíiïðî – Ñåâàñòîïîëü 
Âîðñêëà – Êðèâáàñ 
Îáîëîíü – Êàðïàòè 

23 êâiòíÿ

Êðèâáàñ – Äíiïðî 
Ìåòàëóðã Ç – Âîðñêëà 
Ñåâàñòîïîëü – Iëëi÷iâåöü 
Àðñåíàë – Äèíàìî 
Øàõòàð – Ìåòàëiñò 
Êàðïàòè – Òàâðiÿ 
Âîëèíü – Îáîëîíü 
Çîðÿ – Ìåòàëóðã Ä 

30 êâiòíÿ

Äíiïðî – Ìåòàëóðã Ç 
Äèíàìî – Øàõòàð 
Âîðñêëà – Çîðÿ 
Ìåòàëiñò – Êàðïàòè 
Òàâðiÿ – Âîëèíü 
Ìåòàëóðã Ä – Àðñåíàë 
Êðèâáàñ – Ñåâàñòîïîëü
Îáîëîíü – Iëëi÷iâåöü

7 òðàâíÿ

Àðñåíàë – Âîðñêëà
Âîëèíü – Ìåòàëiñò
Øàõòàð – Ìåòàëóðã Ä
Ñåâàñòîïîëü – Îáîëîíü
Ìåòàëóðã Ç – Êðèâáàñ
Iëëi÷iâåöü – Òàâðiÿ
Çîðÿ – Äíiïðî
Êàðïàòè – Äèíàìî

14 òðàâíÿ

Òàâðiÿ – Îáîëîíü
Âîðñêëà – Øàõòàð
Äíiïðî – Àðñåíàë
Ìåòàëiñò – Iëëi÷iâåöü
Ìåòàëóðã Ä – Êàðïàòè
Ìåòàëóðã Ç – Ñåâàñòîïîëü 

Äèíàìî – Âîëèíü
Êðèâáàñ – Çîðÿ

21 òðàâíÿ

Iëëi÷iâåöü – Äèíàìî
Àðñåíàë – Êðèâáàñ 

Çîðÿ – Ìåòàëóðã Ç 
Ñåâàñòîïîëü – Òàâðiÿ 

Êàðïàòè – Âîðñêëà 
Âîëèíü – Ìåòàëóðã Ä

Îáîëîíü – 
Ìåòàëiñò

Øàõòàð – Äíiïðî

30 тур

29 тур

28 тур

27 тур

26 тур

25 тур

24 тур

23 тур

22 тур

21 тур

20 тур
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ВIСТI ЗВIДУСIЛЬ

ПOГOДA НA ЗAВТРA

Oбласть Нiч День
Київська -12 -17 -1 -6
Житомирська -12 -17 -1 -6
Чернiгiвська -13 -18 -2 -7
Сумська -13 -18 -2 -7
Закарпатська -5 -10 0 +5
Рiвненська -12 -17 -1 -6
Львiвська -13 -18 -2 -7
Iвано-Франкiвська -14 -19 -2 -7
Волинська -12 -17 -1 -6
Хмельницька -12 -17 -1 -6
Чернiвецька -15 -20 -1 -6
Тернопiльська -13 -18 -2 -7
Вiнницька -12 -17 -1 -6

Oбласть Нiч День
Черкаська -12 -17 -1 -6
Кiровоградська -12 -17 -1 -6
Полтавська -12 -17 -1 -6
Днiпропетровська -13 -18 -2 -7
Oдеська -11 -16 0 -5
Миколаївська -11 -16 -1 -6
Херсонська -10 -15 0 -5
Запорiзька -12 -17 -1 -6
Харкiвська -15 -20 -5 -10
Донецька -14 -19 -3 -8
Луганська -16 -21 -5 -10
Крим -5 -10 0 +5
Київ -13 -15 -2 -4

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 3 БЕРЕЗНЯ

Óêðãiäðîìåòöåíòð

Календар весняної частини
чемпiонату України
ФУТБОЛ. Прем’єр–лiга

БOМБAРДИРИ

Голи Дома У гостях
1 ªâãåí Ñåëåçíüîâ (Äíiïðî) 12 5 7
2 Ëàêi Iäàõîð (Òàâðiÿ) 10 4 6
3 Ìàðêî Äåâi÷ (Ìåòàëiñò) 9 6 3
4 Âàñèëü Ñà÷êî (Âîðñêëà) 8 2 6
5 Äåíèñ Îëiéíèê (Ìåòàëiñò) 8 3 5
6 Àíäðié ßðìîëåíêî (Äèíàìî) 7 2 5
7 Àðòåì Ìiëåâñüêèé (Äèíàìî) 7 6 1

АСИСТЕНТИ
Передачi Дома У гостях

1 Æåëüêî Ëþáåíîâè÷ (Òàâðiÿ) 7 4 3
2 Êëåéòîí Õàâ’ºð (Ìåòàëiñò) 7 4 3
3 Àíòîí Øèíäåð (Òàâðiÿ) 6 4 2
4 Éîâàí Ìàðêîñêè (Âîðñêëà) 6 1 5
5 Ìàðêî Äåâi÷ (Ìåòàëiñò) 6 3 3
6 Âiëëiàí (Øàõòàð) 5 2 3
7 Äåíèñ Êóëàêîâ (Âîðñêëà) 5 0 5

«Парад надiй» — 
не просто танцi

Âàëåíòèíà ÊÎÊIÍÀ, 
«Óðÿäîâèé êóð’ºð»

ÌIÆÍÀÐÎÄÍÈÉ ÒÓÐÍIÐ. Íàïåðåäîäíi âåñíè ó âèñòàâêî-
âîìó öåíòði «Êè¿âåêñïîïëàçà» òàíöþâàëè íå ëèøå íà ïàðêå-
òi. Íàäâîði ìiíóñîâà òåìïåðàòóðà, õîëîäíî. Ïðîòå ïðèìõëè-
âà ïîãîäà àæ íiÿê íå âïëèíóëà íà âiäêðèòòÿ ó ñòîëèöi Ìiæíà-
ðîäíèõ çìàãàíü çi ñïîðòèâíèõ òàíöiâ. Áëèçüêî òèñÿ÷i ïàð
ó÷àñíèêiâ ïðèáóëè äî Êèºâà ç íàìiðîì ïåðåìîãòè. Óïåâíåíi â
ñîái, ãðàöiîçíi, ó ÿñêðàâèõ íàðÿäàõ i ç êðàñèâèì ìàêiÿæåì,
ñïîðòñìåíè áóêâàëüíî çðèâàëè øêâàë àïëîäèñìåíòiâ. 

Àòìîñôåðà ó çàëi áóëà íàñòiëüêè òåïëîþ, ùî ìèòòºâî çíÿëà
ñåðéîçíiñòü ç îáëè÷ 15 ñóääiâ. Äåõòî ç íèõ íå ìiã âñòîÿòè ïå-
ðåä çàïàëüíîþ ëàòèíîàìåðèêàíñüêîþ ìóçèêîþ — ïðîñòî òàí-
öþâàâ íà ìiñöi. Ñâî¿õ åìîöié íå ñòðèìóâàëè é ãëÿäà÷i íà òðè-
áóíàõ. Íà êîæåí âèñòóï ó÷àñíèêiâ âîíè ðåàãóâàëè âèãóêàìè
«Þðî, äàâàé!» àáî «Iðî, ìè ç òîáîþ!» Òîæ òàíöþâàëè íå òiëü-
êè íà ïàðêåòi.

XXII Ìiæíàðîäíi òðàäèöiéíi çìàãàííÿ «Ïàðàä íàäié-2011» —
öå îäèí ç íàéáiëüøèõ â Óêðà¿íi òàíöþâàëüíèõ òóðíiðiâ. Öüîãî
ðîêó íà çàïðîøåííÿ âçÿòè ó÷àñòü ó çìàãàííÿõ âiäãóêíóëèñÿ
òàêîæ ïàðè ç Ðîñi¿, Íiìå÷÷èíè, Iòàëi¿, Áiëîðóñi, Ìîëäîâè, Ðó-
ìóíi¿, Ïîëüùi òîùî. Ãîëîâíèé ñóääÿ ÷åìïiîíàòó ñâiòó — ïðå-
çèäåíò Ìiæíàðîäíî¿ àñîöiàöi¿ ñïîðòèâíîãî òàíöþ Ñâÿòîñëàâ
Âëîõ.

— Çìàãàííÿ — çàâæäè ñâÿòî äëÿ âñiõ: ãëÿäà÷iâ, ñïîðòñìåíiâ,
àðáiòðiâ. Àäæå öå ïî÷àòîê âiäêðèòòÿ ñåçîíó, íîâi ïëàíè, ïåð-
ñïåêòèâè é íàäi¿, — ñêàçàëà ãîëîâíèé ñóääÿ «Ïàðàäó íàäié-
2011», çàñëóæåíèé òðåíåð Óêðà¿íè Âàëåíòèíà Ôåäîð÷óê.

Çàãàëîì íàãîðîäè áóëè ðîçiãðàíi ñåðåä þíiîðiâ, ìîëîäi, êî-
ìàíä ôîðìåéøí i ïðîôåñiîíàëiâ. ßê ç’ÿñóâàëîñü, óêðà¿íñüêi
ñïîðòñìåíè òðàäèöiéíî êðàùå òàíöþâàëè ëàòèíó, íiæ ºâðî-
ïåéñüêó ïðîãðàìó. 

Òàê, ó ïåðøèé äåíü çìàãàíü «çîëîòî» ÷åìïiîíàòó ñâiòó 
çà IDSA (êàòåãîðiÿ «äîðîñëi», ëàòèíà) çäîáóëè ñïîðòñìåíè iç
Çàïîðiææÿ Âëàäèñëàâ Äîëÿ i Îëåêñàíäðà Ñèäîðîâà. Íàñòóï-
íîãî äíÿ çàïàëüíèé äðàéâ âèðiøèâ äîëþ «çîëîòà» ÷åìïiîíàòó
ñâiòó äðóãîãî êîìïëåêòó ìåäàëåé — êðàùå çà âñiõ ëàòèíîàìå-
ðèêàíñüêèé òàíåöü íà ïàðêåòi âèêîíàëè Äìèòðî Âëîõ i Êàòåðè-
íà Âàãàíîâà (Êè¿â), ÿêi ïiäíÿëèñÿ íà ïåðøó ñõîäèíêó ï’ºäåñòà-
ëó ÷åìïiîíàòó ñâiòó â ðàìêàõ «Ïàðàäó íàäié».

Ïîòiøèëà ñâî¿õ òðåíåðiâ ìîëîäü — ó öié êàòåãîði¿ êðàùèìè ó
âèêîíàííi ëàòèíè áóëè êèÿíè ªôèì Øèíäåð i Òåòÿíà Áîðîâèê.

Ãåíåðàëüíèì ïàðòíåðîì çìàãàíü òðàäèöiéíî âèñòóïèëà Ãðó-
ïà êîìïàíié «ÔÎÊÑÒÐÎÒ».
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Óáîëiâàëüíèêiâ ÷åêàþòü çàõîïëþþ÷i áàòàëi¿
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ТУРНIРНA ТAБЛИЦЯ

I В Н П М О
1 Шахтар 19 17 1 1 38-7 52
2 Динамо 19 12 4 3 35-17 40
3 Металiст 19 12 2 5 38-19 38
4 Äíiïðî 19 10 5 4 27−11 35
5 Êàðïàòè 19 9 5 5 24−18 32
6 Âîëèíü 19 8 4 7 20−21 28
7 Àðñåíàë 19 7 4 8 22−24 25
8 Âîðñêëà 19 6 5 8 24−22 23
9 Òàâðiÿ 19 6 5 8 30−31 23

10 Ìåòàëóðã Ä 19 6 4 9 21−29 22
11 Îáîëîíü 19 6 4 9 16−24 22
12 Çîðÿ 19 4 7 8 20−28 19
13 Êðèâáàñ 19 3 9 7 18−27 18
14 Iëëi÷iâåöü 19 4 6 9 26−45 18
15 Ñåâàñòîïîëü 19 3 5 11 12−32 14

16 Ìåòàëóðã Ç 19 2 4 13 8−24 10

Íàéêðàùi áîìáàðäèð 
òà àñèñòåíò ïåðøî¿ 
÷àñòèíè ÷åìïiîíàòó 

ªâãåí Ñåëåçíüîâ 
(óãîði) òà Æåëüêî

Ëþáåíîâè÷


