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У перший день наступного пле-
нарного тижня на розгляд
Верховної Ради буде винесено
черговий антикризовий пакет
з чотирьох законопроектiв.
Їх схвалення значно приско-
рить надання необхiдного
нашiй державi другого траншу
МВФ, повiдомила
на брифiнгу в Кабiнетi
Мiнiстрiв Юлiя Тимошенко.
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КУРСИ ВAЛЮТ,

«УК» ВИХOДИТЬ У ВIВТOРOК,  СЕРЕДУ, ЧЕТВЕР,  П’ЯТНИЦЮ ТA СУБOТУ

встановленi Нацiональним банком України
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Коли їдеш українськими до-
рогами, мимоволi пригадуєш
європейськi: без жодної вибої-

ни i трiщинки, гладенькi, не-
мов яйце. Що ж робиться у
нас, аби наблизити якiсть дорiг

до свiтових стандартiв i дос-
тойно пiдготуватися до Євро-
2012?

Голова Державної служби
автомобiльних дорiг (Украв-
тодор) Вадим Гуржос каже,
що цього року планується
здати в експлуатацiю такi
важливi об’єкти, як дорога
Київ—Ковель—Ягодин в ме-
жах Житомирської, Рiвнен-
ської i Волинської областей.
Тобто незабаром з Києва до
Сарн можна буде доїхати по
досить сучаснiй автомобiль-
нiй дорозi.

Крiм того, упродовж 2009
року увага придiлятиметься
покращенню зовнiшнього ос-
вiтлення дорiг з використан-
ням сучасних економiчних свi-
тильникiв, якостi дорожньої
розмiтки та знакiв, свiтлофорiв
тощо.

За словами голови служби,
потрiбно суттєво покращити й
безпеку руху на наших доро-
гах. А також полiпшити стан

мостового господарства з ура-
хуванням сучасного наванта-
ження, вдосконалити норма-
тивно-правову базу в прове-
деннi тендерiв, контроль за пе-
ревезенням великогабаритних
вантажiв.

Необхiдне й реформування
складного дорожнього госпо-
дарства: ми єдина держава в
Європi, яка обслуговує 170 ти-
сяч кiлометрiв автомобiльних
дорiг. Чому єдина? Тому що
всi країни давно вирiшили пи-
тання розподiлу вiдповiдаль-
ностi за державнi й мiсцевi до-
роги. Найближчим часом, вва-
жає голова служби, треба пере-
дати частину дорiг мiсцевiй
владi. Для цього прийнятi вiд-
повiднi урядовi рiшення, роз-
роблена концепцiя заходiв що-
до реформування дорожньої
галузi.

Одне слово, дорога до Євро-
2012 потребує капiтального
євроремонту.

Пiд час офiцiйного вiзиту до
Японiї Прем’єр-мiнiстра Юлiї Ти-
мошенко, який розпочався учора,
одним iз двадцяти питань поряд-
ку денного розглядатиметься
участь японських компанiй у мо-
дернiзацiї та реконструкцiї вiтчиз-
няної газотранспортної системи.
У ходi вiзиту глава уряду проведе
переговори з Прем’єр-мiнiстром
Японiї Таро Асо. У програмi та-
кож зустрiчi з Мiнiстром фiнан-
сiв, Державним мiнiстром з фiс-
кальних послуг, економiчної та
фiскальної полiтики, членами
парламентської Асоцiацiї дружби
Японiя—Україна, керiвниками
провiдних японських корпорацiй,
Комiтету дiлового спiвробiтниц-
тва з Україною Японської федера-
цiї бiзнесу «Кейданрен» та Япон-
ського банку мiжнародного спiв-
робiтництва. У Токiо Юлiя Тимо-
шенко вiзьме участь у форумi з
представниками полiтичної, дiло-
вої i наукової елiти Японiї та вiдвi-
дає штаб-квартиру корпорацiї
«Панасонiк».

Про це було повiдомлено на
прем’єрському брифiнгу в Кабiне-
тi Мiнiстрiв, присвяченому ре-
зультатам Мiжнародної iнвести-
цiйної конференцiї у Брюсселi та
прийняттю чергового пакета ан-
тикризових заходiв, спрямованих
на поглиблення спiвробiтництва з
Мiжнародним валютним фондом.

Одним iз висновкiв високого
брюссельського зiбрання, подiли-
лася своїми думками Юлiя Тимо-
шенко, стало об’єднання мiжна-
родної спiльноти навколо мега-
проекту реконструкцiї української

ГТС. Нарештi за 17 рокiв нашої
державної незалежностi у всiх за-
цiкавлених сторiн дiйшли руки до
модернiзацiї газової труби, яка
постачає росiйське блакитне пали-
во до 19-ти країн європейського
континенту. Не дивно, що глава
уряду назвала нашу транзитну
систему справжнiм скарбом, який
дає країнi впевненiсть у сьогод-
нiшньому й завтрашньому днi.

Я завжди, будучи i в опозицiї, i
обiймаючи посаду Прем’єра, вис-
тупала за збереження ГТС у дер-
жавнiй власностi i водночас була

категорично проти її акцiонуван-
ня, здачi в концесiї та iнших шля-
хiв, якi могли призвести до її втра-
ти, наголосила Юлiя Тимошенко.
Саме такої мети й було досягнуто
останнiм часом, а пiдписана у сто-
лицi Бельгiї спiльна заява оста-
точно закрiпила позицiю україн-
ської влади з цього питання.

Таким чином, уряду вдалося
зробити три великi справи. По-
перше, захистити вiтчизняну га-
зотранспортну систему вiд iно-
земних зазiхань. По-друге, роз-
чистити її вiд тiньових посеред-

ницьких структур i схем, що мог-
ли у подальшому спричинити
банкрутство. I, по-третє, зробити
реальнi кроки у напрямку приве-
дення ГТС до європейських норм
i стандартiв.

Зi слiв Юлiї Тимошенко, Євро-
союз на довгострокову перспекти-
ву визнав саме нашу систему го-
ловною магiстраллю для поста-
чання росiйського газу континен-
тальним споживачам. Майбутнi
кредити та iнвестицiї на кiлька де-
сятирiч забезпечать її стабiльну
роботу. Нашi партнери зрозумiли,
що набагато дешевше вкласти у
розвиток iснуючої транзитної сис-
теми 5,5 млрд доларiв, анiж витра-
чати сотнi мiльярдiв на будiвниц-
тво альтернативних шляхiв поста-
чання палива.

Вiд досягнутих домовленостей
не програла жодна сторона: анi
Європа, анi Росiя. I проти остан-
ньої результати конференцiї жод-
ним чином не спрямованi, запев-
нила Прем’єр. А от Українi вдало-
ся цiлковито захистити свої фун-
даментальнi нацiональнi iнтереси,
що є нашою спiльною перемогою.

Крiм того, пiсля завершення
модернiзацiї українська газова ма-
гiстраль потребуватиме значно
менших обсягiв технiчного газу
для здiйснення транзиту. З’явить-
ся можливiсть полiпшити облiк
палива, забезпечивши його сто-
вiдсотковий контроль, та iстотно
скоротити викиди парни-
кових газiв у атмосферу. А
це позитивно позначиться
на наданнi Українi вiдпо-
вiдних додаткових квот. 2
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Мiжнародна конференцiя щодо
модернiзацiї газотранспортної
системи України, що вiдбулась
23 березня у Брюсселi, засвiд-
чила довiру до України як тран-
зитера газу до Європи. Про це
заявив на брифiнгу уповноваже-
ний Президента України з мiж-
народних питань енергетичної
безпеки Богдан Соколовський.

За його словами, пiдписана
в ходi конференцiї Спiльна зая-
ва створює дипломатичнi й ор-
ганiзацiйнi передумови для за-
початкування процесу повного
реформування газотранспор-
тної системи України вiд ра-
дянського типу до європей-
ського зразка. Як зазначив

Б. Соколовський, заява «фiксує
стратегiчне значення україн-
ської ГТС, як надiйної системи
транзиту газу європейським
споживачам». Також цей доку-
мент дає чiткий сигнал iншим
iнвесторам щодо доцiльностi
вкладення фiнансових ресурсiв
в українську ГТС i пiдтверджує
взаємнi прагнення сторiн до
подальшої спiвпрацi у контек-
стi приведення стандартiв фун-
кцiонування ГТС та в цiлому
енергетичного сектору України
до європейських нормативiв,
повiдомляє УНIАН.

«У Заявi визнається, що ук-
раїнська ГТС є невiд`ємною
складовою загальноєвропей-
ської енергетичної iнфрас-
труктури, i це означає, що на
фонi потенцiйних альтерна-
тивних газових проектiв ЄС ро-

бить ставку саме на українську
ГТС, як ключовий елемент га-
зопостачання в Європi», — по-
яснив вiн. При цьому уповно-
важений Президента з мiжна-
родних питань енергетичної
безпеки наголосив, що доку-
мент слiд розглядати як бага-
тостороннє спiльне рiшення
України, мiжнародних фiнан-
сових iнституцiй i Європей-
ської комiсiї — Європейського
Союзу. «Це багатостороннiй
процес i багатостороння заява,
де ключове мiсце належить
мiжнародним фiнансовим iн-
ституцiям», — наголосив вiн.

Iмплементацiя Спiльної зая-
ви створює реальнi передумо-
ви для iнтеграцiї України в цi-
лому до європейського внут-
рiшнього ринку, сприяє набут-
тю членства в Європейському

Союзi i членства України в
енергетичному спiвтовариствi
зокрема. У технологiчному
сенсi йдеться про те, що впер-
ше за участю Єврокомiсiї та
мiжнародних фiнансових iн-
ституцiй зафiксовано позицiю
щодо додаткового розширен-
ня потужностей ГТС на 60
млрд кубометрiв газу на рiк за
рахунок вкладення 5-6 млрд
доларiв.

«Це на сьогоднi найвигiднi-
ший потенцiйний проект у
сферi транзиту газу зi Сходу на
Захiд. Цей проект, без сумнiву,
набагато дешевший, нiж
будь-який iнший можливий
проект, що обговорюється, чи
то Пiвденний, чи то Пiвнiчний
потоки», — пiдсумував поса-
довець.

(Закiнчення. 
Початок на стор.1)

Перший транш Мiжнародно-
го валютного фонду обсягом
понад 4 млрд доларiв, наданий
Українi для пiдтримки стабiль-
ностi нацiональної валюти, не
було пущено за вiтром. Вiн досi
забезпечує належний стан зо-
лотовалютних резервiв країни.
Наразi постала нагальна потре-
ба вiдновлення подальшого
плiдного спiвробiтництва з
фондом. Другий транш держа-
ва має отримати протягом най-
ближчих тижнiв. Але для цього
всi гiлки влади мають зробити
певнi зусилля, аби вiдкоригува-
ти програму майбутнього пар-
тнерства.

Юлiя Тимошенко спростува-
ла безпiдставнi заяви парла-
ментської опозицiї, мовляв,
уряд не має чiткого антикризо-
вого плану дiй. Навпаки, у пер-
ший день наступного пленар-
ного тижня на розгляд Верхов-
ної Ради буде винесено черго-
вий антикризовий пакет з чо-
тирьох законопроектiв. Їх схва-
лення значно прискорить на-
дання так необхiдного нашiй
державi другого траншу МВФ.

Першим законопроектом
Юлiя Тимошенко назвала той,
що стосується пiдвищення ак-
цизного збору на товари, якi,
по-перше, є шкiдливими для
здоров’я, i, по-друге, розмiр
якого є значно меншим, нiж у
iнших країнах свiту. Наступ-
ний проект передбачає пiдви-
щення акцизу на тютюновi ви-
роби. Це зроблено у контекстi
загальносвiтової програми,
спрямованої на захист здоров’я
людей шляхом скорочення спо-
живання тютюну. Вiн також

збiльшить надходження до дер-
жавного бюджету.

Третiй закон прийматиметь-
ся у виглядi змiн i доповнень до
бюджету щодо збалансування
фiнансового плану НАК «Наф-
тогаз України» i Аграрного
фонду. З одного боку це сприя-
тиме стабiлiзацiї роботи пiд-
приємств нафтогазового ком-
плексу, з iншого — забезпечить
проведення посiвної через пiд-
тримку коштами сiльськогос-
подарських виробникiв. Адже
на банкiвську систему нинi спо-
дiватися не доводиться.

Четвертим кроком уряду є
запровадження справедливої та
рiвної для всiх суб’єктiв сплати
внескiв до Пенсiйного фонду.
Коли шахтарi, металурги, вчи-
телi зi своєї платнi вiдрахову-
ють бiльше, нiж бiзнесмени, є
ненормальною ситуацiєю.

Продовжуючи тему, Юлiя
Тимошенко заявила наступне:
«Уряд був i залишається про-
тивником збiльшення пенсiй-
ного вiку. Я не допущу такого
розвитку подiй, коли нинiшня
тривалiсть життя чоловiкiв i
жiнок є меншою, нiж запропо-
нований так званими реформа-
торами пенсiйний вiк. З цього
приводу у людей не повинно
бути жодних сумнiвiв». Крiм
того, пенсiонерiв, якi продов-
жують трудову дiяльнiсть, нiх-
то не позбавлятиме виплати
вже заробленого пенсiйного за-
безпечення.

Наведений антикризовий па-
кет узгоджено зi Свiтовим бан-

ком i Мiжнародним валютним
фондом. I фракцiї парламенту,
очолюванi де-факто Прем’єром
i Президентом, домовилися про
спiльну одностайну пiдтримку
запропонованих законопроек-
тiв. Юлiя Тимошенко також
планує звернутися до Голови
Верховної Ради, аби запросити
на пленарне засiдання послiв
європейських країн та «Вели-
кої вiсiмки». Цей процес має
проходити публiчно i так само
публiчно продемонструвати
свiтовi нашу готовнiсть до здiй-
снення антикризових заходiв.

На сьогоднi ж уряд виконує
бюджет, перевиконує надход-
ження Пенсiйного фонду i
вчасно платить всi соцiальнi
виплати й пiльги. Юлiя Тимо-
шенко запевнила, що Кабiнет
Мiнiстрiв i надалi здiйснювати-
ме послiдовнi кроки до пози-
тивних економiчних зрушень.
«Уряд i Прем’єра критикують
нещадно, але я хочу, щоб ви вi-
рили: у цих важких умовах ми
все одно впевнено тримаємо
країну в станi прийнятних фi-
нансових балансiв», — зазначи-
ла Юлiя Тимошенко.

Цьому також сприяє напов-
нення реальними коштами
Стабiлiзацiйного фонду Дер-
жавного бюджету,  i цей процес
буде забезпечено у повному об-
сязi. «Грошi до Стабфонду над-
ходять у мiру того, як покрива-
ється дефiцит бюджету», — заз-
начила глава уряду. За рахунок
фонду уряд уже збiльшив ста-
тутнi капiтали авiацiйних пiд-

приємств, видiлив грошi на роз-
виток сiльськогосподарського
машинобудування та на пiд-
тримку вугiльної галузi.

❖❖❖
А вiце-прем’єр-мiнiстр Гри-

горiй Немиря на своєму бри-
фiнгу додав, що модернiзацiя
української газотранспортної
системи означає реформування
всього енергетичного сектора
держави. Вона засвiдчила довi-
ру Європейського Союзу до
України та надiйнiсть i пер-
спективнiсть української ГТС
для енергетичної безпеки всiєї
Європи. Саму ж брюссельську
конференцiю почали готувати
далеко до початку нещодавньої
газової кризи, а не пiсля її за-
вершення, як дехто хибно вва-
жає. Першi запрошення до
участi у зiбраннi було надiслано
ще 5 грудня минулого року.

Спiльна заява за пiдсумками
конференцiї створює необхiднi
полiтично-органiзацiйнi пере-
думови для реформування ГТС
України за рахунок залучення
коштiв мiжнародних фiнансо-
вих органiзацiй i ЄС. Це мо-
жуть бути як кредити, так i
гранти, зазначив Григорiй Не-
миря. Завдяки цьому Україна
разом з Європейським Союзом
i, безумовно, Росiєю готова зро-
бити спiльний внесок у змiц-
нення безпеки всього Європей-
ського континенту.

Юрiй МЕДУНИЦЯ, 
«Урядовий кур’єр»

Президент Вiктор Ющенко ра-
зом з дружиною панi Катери-
ною Ющенко перебуває з дво-
денним державним вiзитом у
Чеськiй Республiцi.

У Празi вiдбулася офiцiйна
церемонiя зустрiчi президентiв
Вiктора Ющенка та Вацлава Кла-
уса. Пiсля цього у Тронному залi
резиденцiї Президента Чехiї в
Празькому Градi вiдбулося вза-
ємне представлення офiцiйних
делегацiй. Пiсля завершення ук-
раїнсько-чеських переговорiв
пiд головуванням В. Ющенка та
В. Клауса вiдбулася церемонiя
пiдписання угоди мiж мiнiстер-
ствами оборони України та
Чеської Республiки щодо стра-
тегiчних авiацiйних перевезень.

В. Ющенко переконаний, що
домовленостi України та ЄС що-
до модернiзацiї української га-
зотранспортної системи є вели-
ким внеском в стабiлiзацiю ситу-
ацiї на енергетичному ринку. Як
передає УНIАН, про це вiн зая-
вив на спiльнiй з чеським коле-

гою прес-конференцiї за ре-
зультатами двостороннiх пере-
говорiв. Україна вiдповiдально
ставиться до забезпечення тран-

зиту газу, заявив глава Україн-
ської держави щодо мiжнарод-
ної iнвестицiйної конференцiї
в Брюсселi i пiдписаної за її

результатами Спiльної деклара-
цiї Україна—ЄС. Ця декларацiя
переслiдувала двi мети: Україна
прагне iнтегруватися в європей-
ський оптовий газовий ринок i
провести глибокi змiни у своєму
газовому секторi.

Програмою вiзиту передбаче-
но також зустрiчi з Прем’єр-мi-
нiстром країни Мiреком Топола-
неком, Головою Палати депута-
тiв Парламенту Пшемислом Со-
боткою та мером Праги Паве-
лом Бемом, повiдомляє прес-
служба Президента. Крiм того,
Президент виступить на Євро-
пейському банкiвському та фi-
нансовому форумi й зустрiнеть-
ся з Головою Палати депутатiв
Парламенту Чехiї Мiлославом
Влчеком. В. Ющенко вiзьме
участь у церемонiї вiдкриття в
столицi Чехiї пам’ятника Тарасо-
вi Шевченку та зустрiнеться з
представниками української
громади.

Докладнiше — у наступно-
му номерi.

Єдиний веб-портал органiв виконавчої влади

http://www.kmu.gov.ua
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З НAГOДИ ДНЯ
СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ
УКРAЇНИ

Шановнi друзi!
Щиро вiтаю спiвробiтникiв та ветеранiв Служби безпеки Укра-

їни з професiйним святом!
Служба безпеки — це надiйний щит країни, завдання якого —

захищати державний суверенiтет i конституцiйний лад держави,
оберiгати людей та суспiльний спокiй.

СБУ — це структура, яка виконує високу мiсiю: протидiє злочин-
ностi, займається антикорупцiйною дiяльнiстю, захищає права та
свободи людини. Але, якi б високi завдання не стояли перед дер-
жавною iнституцiєю, її ефективнiсть залежить вiд Вас — людей,
якi працюють в Службi безпеки. Я знаю, що в Службi безпеки
працюють висококвалiфiкованi фахiвцi, чеснi офiцери та справ-
жнi патрiоти, саме вони не дозволяють деяким полiтичним грав-
цям перетворити СБУ у полiтичне знаряддя.

Вiрю, що в СБУ працюють люди з великої лiтери, якi заради
державних iнтересiв та захисту прав громадянина здатнi на са-
мопожертву.

Щиро бажаю всiм Вам сили та енергiї, мiцного здоров’я, ро-
динного щастя!

Вiрю у Вас i в нашу Україну!
З повагою

Прем’єр-мiнiстр України Юлiя ТИМОШЕНКО

ПРИЙМАЛЬНЯ МВС 
ЇДЕ ДО ЛЮДЕЙ

Мiнiстр внутрiшнiх справ Юрiй Луценко пiд час робочої поїз-
дки у Харкiв презентував мобiльну приймальню МВС. Це пiлот-
ний проект, зазначив мiнiстр, i перша приймальня на колесах
курсуватиме саме Харкiвщиною. Прийом громадян вестиме до-
вiрена особа в регiонi — Борис Радько. Приймальня регулярно
виїжджатиме в райони i вестиме там прийом у мiсцевому викон-
комi або прямо в авто. Про її приїзд жителям мiст i сiл повiдом-
лятиметься заздалегiдь. До речi, авто оснащене юридичною бiб-
лiотечкою, комп’ютером, скринькою для прийому заяв громадян
тощо.

Юрiй Луценко пояснив, що основна мета органiзацiї мобiль-
них приймалень — надання можливостi жителям вiддалених на-
селених пунктiв звернутися зi своїми проблемами до мiнiстра,
зробити доступнiшим для людей керiвний склад МВС та його уп-
равлiнь.

— Кожного мiсяця на моє iм’я готуватиметься доповiдна запис-
ка з результатами дiяльностi приймальнi, — зазначив Юрiй Лу-
ценко.

Свiтлана ГАЛАУР, «Урядовий кур’єр»

МIНДОБРИВ 
ВИСТАЧИТЬ УСIМ

Заходи зi стабiлiзацiї ситуацiї та подолання кризових явищ у хi-
мiчнiй та металургiйнiй промисловостi, якi вживалися урядом,
починаючи з жовтня, зменшили собiвартiсть їхньої продукцiї на
1,3 млрд грн. Про це повiдомила прес-служба Мiнпромполiтики.

Так, зокрема, уряд встановив мораторiй на пiдвищення тари-
фiв за електроенергiю, вiдмiнив пiдвищення тарифiв на вантажо-
перевезення «Укрзалiзницею», лiквiдував повнiстю або знизив
цiльовi надбавки на природний газ, пришвидшив повернення
ПДВ експортерам металургiйної та хiмiчної продукцiї тощо. На-
разi Мiнпромполiтики разом з урядом обговорює питання щодо
подовження цих заходiв до кiнця 2009 року.

I хоч рiвень цiн на металопродукцiю залишається низьким, це
не заважає пiдприємствам пiдвищувати її добове виробництво.
Так, примiром, виробництво сталi у лютому 2009-го зросло до
82,8 тис. тонн (з 53,2 тис. тонн у листопадi 2008-го). Але цей по-
казник ще не досяг рiвня 2007 i 2008 рокiв (117,3 i 101,3 тис. тонн
вiдповiдно).

Щодо виробництва хiмiчної продукцiї, то у сiчнi воно дещо
знизилось через припинення газопостачання. У лютому газ почав
надходити, та потужностi хiмпiдприємств ще не повною мiрою
завантаженi. Разом з тим завдання уряду щодо забезпечення
мiндобривами аграрiїв пiд весняно-польовi роботи виконують-
ся. На початку березня хiмпiдприємства вiдвантажили 335 тис.
тонн амiачної селiтри, або 95 вiдсоткiв вiд норми графiка.

На думку Мiнпромполiтики, стабiлiзувати роботу галузi зможе
реалiзацiя постанови Кабмiну № 152, де передбачено механiзм
фiнансування Аграрного фонду для своєчасної закупiвлi мiндоб-
рив вiтчизняного виробництва.

Галина IЩЕНКО, «Урядовий кур`єр»

ТРАНСПОРТНИЙ ЗБIР 
ЧАСТИНАМИ?

Для зменшення фiнансового навантаження на фiзичних осiб-
пiдприємцiв, якi здiйснюють господарську дiяльнiсть, надаючи
послуги перевезення пасажирiв i вантажiв автомобiльним тран-
спортом, Мiнiстерство транспорту та зв’язку розробило проект
Закону «Про внесення змiн до статтi 5 Закону України «Про пода-
ток з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин
i механiзмiв».

Цi змiни дають можливiсть фiзичним особам-пiдприємцям, якi
надають такi послуги, сплачувати податок з власникiв транспор-
тних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв щоквар-
тально рiвними частинами до 15 числа мiсяця, що настає за звiт-
ним кварталом. I хоча сума податку при цьому залишається нез-
мiнною, пiдприємцю легше буде сплачувати її частинами.

Як повiдомили у прес-службi Мiнтрансу, проект закону зареєс-
тровано у парламентi 18 березня 2009 року. Попередньо його по-
годили з Мiнiстерством внутрiшнiх справ, Мiнiстерством еконо-
мiки, Мiнiстерством фiнансiв, Антимонопольним комiтетом,
Державним комiтетом з питань регуляторної полiтики та пiдпри-
ємництва, Державною податковою адмiнiстрацiєю.

ЄВРОПА РОБИТЬ СТАВКУ НА УКРАЇНСЬКУ ГТС

СПIЛЬНИЙ ВНЕСОК
В ЕНЕРГЕТИЧНУ БЕЗПЕКУ

У КЛЮЧI СЛОВ’ЯНСЬКОГО ПОРОЗУМIННЯ
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Прем’єр-мiнiстр Юлiя Тимошенко надiслала телеграму
спiвчуття Президентовi Сполучених Штатiв Америки Ба-
раку Обамi у зв’язку iз загибеллю людей в авiакатастрофi
поблизу мiста Б’ютт, штат Монтана, повiдомляє управлiн-
ня у зв’язках зi ЗМI Секретарiату Кабмiну. «У цi тяжкi для
американського народу години жалю i скорботи щиро
подiляю гiркоту понесених втрат. Вiд iменi народу України
та вiд себе особисто прошу передати слова спiвчуття i пiд-
тримки родинам загиблих та постраждалих», — iдеться в
телеграмi.

Нагадаємо, цими вихiдними одномоторний лiтак врi-
зався у кладовище поблизу аеропорту мiста Б’ютт. Жер-
твами трагедiї стали 14 американцiв, половина з них —
дiти.

Глава уряду РФ Володимир Путiн на прес-конференцiї
в Сочi розкритикував декларацiю по газовому ринку,
прийняту Україною i Євросоюзом 23 березня в Брюсселi.
Вiн зазначив, що Росiя може переглянути принципи вiд-
носин з ЄС, якщо її iнтереси iгноруватимуться й надалi. На
його думку, обговорювати питання збiльшення прокачу-
вання газу через територiю України без основного поста-
чальника (Росiї) просто несерйозно, цитує Бi-Бi-Сi. Путiн
вiдзначив, що головною запорукою успiху iнвестицiй в ук-
раїнську газову iнфраструктуру, як написано в деклара-
цiї, може бути лише обсяг прокачування газу.

Водночас вiн назвав позитивним те, що Євросоюз деда-
лi бiльше уваги придiляє проблемам транспортування га-
зу територiєю України i бажання поставити оператора на-
шої газотранспортної системи пiд контроль мiжнародних
правил.

Свiтова органiзацiя торгiвлi прогнозує, що в 2009 роцi
обсяги торгiвлi у свiтi скоротяться на 9 вiдсоткiв,що  стане
найбiльшим падiнням цього показника з часiв Другої свi-
тової вiйни. На думку СОТ, найболючiше глобальна еко-
номiчна криза вдарить по торгiвлi в розвинутих країнах,
що втратять десяту частину свого обiгу. У менш багатих
державах, згiдно з прогнозом, обсяги торгiвлi скоротять-
ся на 2-3 вiдсотки. Примiтною особливiстю нинiшньої
кризи, на думку ВТО, є її одночаснiсть у всiх країнах свiту.

Незважаючи на це, ВТО вже вiдзначає деякi позитивнi
ознаки у свiтовiй економiцi: так, у лютому цього року
вперше за кiлька мiсяцiв зросли обсяги експорту товарiв з
Китаю, Сiнгапуру, Тайваню i В’єтнаму, повiдомляє Бi-Бi-Сi.

Килим, прикрашений перлами i дорогоцiнним камiн-
ням, було продано на аукцiонi Sotheby’s у Катарi за 5
мiльйонiв 458 тисяч доларiв. За словами представникiв
Sоthеbу’s, вони очiкували, що килим пiде за набагато
бiльшу суму — деякi вважали, що за килим дадуть 20
мiльйонiв. Сам килим виготовлено у 1860-х роках, у його
переплетених квiткових вiзерунках переважають червонi
й синi кольори, передає Бi-Бi-Сi. Крiм двох мiльйонiв ма-
лесеньких натуральних перлин, зiбраних у теплих водах
Перської затоки, у килим уплетено також дiаманти i сотнi
iнших дорогоцiнних каменiв — сапфiрiв, рубiнiв i смараг-
дiв у золотiй оправi.

SOTHEBY’S ПРОДЕШЕВИВ
УНIКАЛЬНИЙ ВИРIБ

СОТ ОПРИЛЮДНИЛА 
НЕВТIШНИЙ ПРОГНОЗ

ЧИ ЗАЧIПАЄ БРЮССЕЛЬСЬКА
ДЕКЛАРАЦIЯ IНТЕРЕСИ 
РОСIЇ?

СЛОВА СПIВЧУТТЯ 
Й ПIДТРИМКИ

ПОСТАЧАЛЬНИКИ,
ТРАНЗИТЕРИ 
ТА СПОЖИВАЧI

Прем’єр-мiнiстр пiд-
креслила, що Україна, як i
Європейський Союз, має
чiткий намiр залучити Ро-
сiю як партнера до програ-
ми реконструкцiї та мо-
дернiзацiї. Вона перекона-
на, що в цьому процесi ма-
ють брати участь i поста-
чальники природного га-
зу, i споживачi, а також га-
зотранспортна система
України: «Я вiрю в те, що
цей проект буде успiш-
ним, вiрю, що двi сторони
докладуть усiх зусиль i ми
досягнемо успiху i резуль-
тату».

За словами Юлiї Тимо-
шенко, заява, пiдписана за
пiдсумками брюссельської
конференцiї, є вiдкритою
для iнших учасникiв. «Як-
що уважно прочитати
спiльну заяву, то вона вiд-
крита для всiх учасникiв
iнвестицiйного процесу, i
тому я переконана, коли
«Газпром», Росiйська Фе-
дерацiя мають намiри або
iнвестувати цей процес,
або залучити компанiї Ро-
сiї, якi можуть брати без-
посередню участь у здiй-
сненнi робiт з модернiзацiї
i реконструкцiї, ми будемо
це вiтати», —пiдкреслила
глава уряду.

Президент Європей-
ської комiсiї засвiдчив та-
кi плани та вiдзначив:
«Якщо Росiя захоче при-
єднатися, ми її радо прий-
мемо». За його словами,
конференцiя з питань мо-
дернiзацiї української
ГТС та пiдписання Спiль-
ної заяви за її результата-
ми є надзвичайно важли-
вою подiєю i важливим
сигналом для iнвесторiв,
банкiв та всiх зацiкавле-
них в ефективному вирi-
шеннi енергетичних пи-
тань. Iз цим погодилась i
Юлiя Тимошенко: брюс-
сельська  конференцiя та

спiльний документ сприя-
тимуть залученню iнвес-
тицiй для модернiзацiї ук-
раїнської ГТС. Глава уря-
ду також зазначила, що
проведення такого заходу
— це та подiя, яка знiме
недовiру, викликану газо-
вою кризою, повiдомляє
управлiння у зв’язках iз
ЗМI Секретарiату Кабмi-
ну.

Повертаючись до теми
сiчневої газової кризи,
Жозе Мануель Баррозу
наголосив, що Юлiя Ти-
мошенко вiдiграла над-
звичайно важливу та кон-
структивну роль пiд час її
врегулювання. Вiн подя-
кував Прем’єр-мiнiстру
України за її позицiю: «Ви
були найбiльш конструк-
тивним лiдером пiд час га-
зової кризи».

Юлiя Тимошенко на
брифiнгу не приховувала
задоволення результата-
ми конференцiї, адже у
цьому заходi взяли участь
компанiї та банки, якi спе-
цiалiзуються на енерге-
тичних питаннях. Крiм
того, Прем’єр-мiнiстр вiд-
значила прекрасну орга-
нiзацiю конференцiї та
подякувала за це персо-
нально Президенту Євро-
пейської комiсiї та його
командi, Комiсару з пи-
тань зовнiшнiх вiдносин i

європейської полiтики су-
сiдства Бенiтi Ферреро-
Вальднер.

НАДIЙНIСТЬ 
I НОВI СТАНДАРТИ

Президент України Вiк-
тор Ющенко у Брюсселi
провiв зустрiч iз представ-
никами мiжнародних фi-
нансових органiзацiй,
яким подякував за участь
у Мiжнароднiй донор-
ськiй конференцiї з пи-
тань модернiзацiї україн-
ської ГТС i вiдзначив, що
перспективи її викорис-
тання пов’язанi з iнтегра-
цiєю до європейського
енергетичного простору,
повiдомляє прес-служба
глави держави.

Коментуючи на брифiн-
гу пiдсумки роботи, вiн
сказав, що Мiжнародна iн-
вестицiйна конференцiя з
питань модернiзацiї газот-
ранспортної системи за-
вершила трирiчнi зовнiш-
ньополiтичнi зусилля Ук-
раїни. «Це проект пан’єв-
ропейський, його резуль-
тат є стратегiчним для єв-
ропейського газового рин-
ку, ролi й мiсiї України на
цьому ринку», — наголо-
сив глава Української дер-
жави.

За словами Вiктора
Ющенка, модернiзацiю та

реконструкцiю україн-
ської ГТС планується
здiйснювати шляхом реа-
лiзацiї конкретних iнвес-
тицiйних проектiв: Рекон-
струкцiя лiнiйної частини
газопроводiв з допомiж-
ними об’єктами; Модернi-
зацiя та реконструкцiя
систем лiнiйної телемеха-
нiки та зв’язку; Модернi-
зацiя та реконструкцiя
компресорних станцiй;
Модернiзацiя та рекон-
струкцiя пiдземних схо-
вищ газу; Реконструкцiя
та будiвництво нових га-
зовимiрювальних станцiй.

За попереднiми пiдра-
хунками, для цих завдань
українська сторона пла-
нує залучити 2,570 млрд
дол. При цьому, за слова-
ми Президента, бiльша
частина коштiв буде спря-
мована на реконструкцiю
трубопроводiв, 455 мiль-
йонiв — на реконструкцiю
пiдземних газових сховищ
та 63 млн — на рекон-
струкцiю газовимiрюваль-
них станцiй.

Президент України пiд-
креслив, що формат про-
ведення переговорiв виз-
начений бажанням пiдви-
щити надiйнiсть та стан-
дарти роботи ГТС. Вiн на-
голосив: iдеться про проб-
леми не постачання, а
транзиту газу. Зокрема
для того, щоб зняти усi
загрози i домисли щодо
ненадiйностi української
ГТС, це питання було iнi-
цiйоване перед Європей-
ським Союзом. Так само
було враховано i значнi
європейськi можливостi, в
тому числi фiнансовi, для
реформування ГТС. Крiм
того, Україна розглядає
iнтеграцiю ГТС до євро-
пейської газотранспортної
системи як один iз фунда-
ментальних пунктiв євро-
iнтеграцiйної зовнiшньої
полiтики.

При цьому Вiктор
Ющенко пiдкреслив, що
Україна вiдкрита для по-
дальших переговорiв у
будь-якому форматi та не
заперечує узгодження iн-
тересiв виробника, тран-
зитера i споживача у рам-
ках iнших iнвестицiйних
форумiв.

ПРОЕКТ ВIДКРИТИЙ 
ДЛЯ ВСIХ БАЖАЮЧИХ

В офiцiйнiй заявi вiд-
значено послаблення ам-
бiтностi програми пар-
тнерства у порiвняннi з
грудневими пропозицiя-
ми Єврокомiсiї за кiлько-

ма сферами, якi подавали-
ся як ключовi iнновацiї
цiєї концепцiї. На думку
МЗС, пiдмiна перспекти-
ви запровадження безвi-
зового режиму, як двосто-

роннього прiоритету, лi-
бералiзацiєю системи от-
римання вiз не вiдповiдає
iснуючому формату вiд-
носин мiж Україною та
ЄС, i може значно змен-
шити привабливiсть прог-
рами для iнших країн-
партнерiв.

Водночас у мiнiстерствi
задоволенi прагненням
Європейського Союзу
покращити якiсть вiдно-
син зi своїми сусiдами.

«Заслуговує на пiдтрим-
ку включення до Схiдно-
го партнерства пропози-
цiй України щодо полi-
тичної асоцiацiї та еконо-
мiчної iнтеграцiї як базо-
вих принципiв розбудови
вiдносин мiж Європей-
ським Союзом та країна-
ми-партнерами», — зазна-
чено у документi. У МЗС
переконанi, що спiвпраця
має спиратися на євро-
пейську iдентичнiсть пар-
тнерiв, що є ключовою
передумовою успiху цiєї
iнiцiативи.

Роман МАЛИК, 
«Урядовий кур’єр»

ЄС ЗАМIНИВ БЕЗВIЗОВИЙ 
РЕЖИМ ЛIБЕРАЛIЗАЦIЄЮ
У Мiнiстерствi закордонних справ занепокоєнi обме-
женням потенцiалу взаємодiї з Європейським Союзом
у вiзово-мiграцiйнiй сферi в рамках Схiдного партнер-
ства. Про це, оприлюднюючи Коментар МЗС щодо
вiдповiдного рiшення Європейської Ради, повiдомив
речник мiнiстерства  Василь Кирилич.

Україна виконає всi пункти спiльної заяви, пiдписаної за пiдсумками Мiжнародної
конференцiї з питань модернiзацiї української газотранспортної системи. Про це
Прем’єр-мiнiстр Юлiя Тимошенко заявила на брифiнгу в Брюсселi пiсля зустрiчi з
Президентом Єврокомiсiї Жозе Мануелем Баррозу. «Те, що заяву пiдписали уряд
України, Європейська комiсiя та свiтовi фiнансовi органiзацiї, свiдчить, що старт на
модернiзацiю української ГТС забезпечений органiзацiйно та фiнансово», — вiдзна-
чила глава вiтчизняного уряду.



Державне пiдприємство «Харкiв-
ський машинобудiвний завод «ФЕД»
продовжує нарощувати темпи вироб-
ництва, повiдомляє Укрiнформ. Сьогод-
нi вiн вважається одним iз лiдерiв з ви-
пуску агрегатiв для комплектацiї авiа-
цiйної технiки. На пiдприємствi актив-
но впроваджуються iнтегрованi ком-
плекснi технологiї, проводиться переос-
нащення заводу устаткуванням провiд-
них свiтових фiрм Австрiї, Англiї, Нi-
меччини, Швейцарiї, Японiї. Цех уком-
плектований новим обладнанням, яке
повнiстю комп’ютеризовано, процес ро-
боти на ньому автоматизований, що дає
не тiльки пiдвищення продуктивностi
працi на 20-30 вiдсоткiв, а й знижує тру-
домiсткiсть, збiльшує точнiсть виготов-
лення деталi. Така технiка висуває особ-
ливi вимоги до робiтника. На нових вер-
статах, як правило, працюють фахiвцi з
вищою освiтою. Людина, що обслуговує
сучасний верстат, має володiти вiдразу
чотирма професiями: бути i оператором,
i наладчиком, i технологом, i програмiс-
том.

У Києвi розпочав одно-
денну роботу Перший укра-
їнський бiзнес-самiт з проб-
лем змiни клiмату «Ставлен-
ня та готовнiсть до дiй». Iнi-
цiатором проведення цього
заходу виступило Представ-
ництво ООН в Українi та
мережа Глобального догово-
ру за пiдтримки Мiнiстер-
ства охорони навколишньо-
го середовища України, по-
вiдомляє Укрiнформ.

На офiцiйному вiдкриттi
самiту голова Представниц-
тва дитячого фонду ООН в
Українi Джеремi Хартлi на-
голосив, що проблема змiни
клiмату ще не перейшла у
катастрофiчну стадiю, однак
у недалекому майбутньому
планета може постати перед
страшними наслiдками та-
ких змiн.

Заступник мiнiстра охоро-
ни навколишнього природ-
ного середовища України
Дмитро Гурський висловив
сподiвання, що з часом вiт-
чизнянi пiдприємства актив-
нiше залучатимуться до еко-
логiчних проектiв, пов’яза-
них насамперед iз захистом

довкiлля. «Для досягнення
бажаної мети необхiдно
об’єднати потенцiал органiв
державної i мiсцевої влади,
бiзнесових структур i неуря-
дових органiзацiй», — сказав
посадовець.

Вiн пояснив, що левову
частку викидiв парникових
газiв дає енергетичний сек-
тор, тому без реальної змiни
системи виробництва i спо-
живання енергiї навряд чи
людству вдасться вирiшити
питання антропогенного
впливу на природу.

Пiд час самiту українськi i
європейськi захисники нав-
колишнього середовища та-
кож обговорюватимуть
роль бiзнесу у протидiї змiнi
клiмату на планетi. Очiку-
ється розгляд питань щодо
запровадження iнновацiй-
них природоохоронних бiз-

нес-моделей i державного
стимулювання екологiчної
вiдповiдальностi бiзнесу.

На жаль, нинi для бiль-
шостi українських пiдпри-
ємств проблема захисту
довкiлля не є прiоритетною.
Про це свiдчать результати
соцiологiчного дослiджен-
ня, проведеного компанiєю
GFK Ukraine у груднi мину-
лого року i в сiчнi, коли бу-
ло опитано керiвникiв 504
пiдприємств.

Спiвробiтниця GFK
Ukraine Тетяна Ситнiк по-
вiдомила, що для бiльшостi
компанiй найважливiшим
прiоритетом є прибутко-
вiсть. Далi у рейтингу важ-
ливостi — робота з клiєнта-
ми, вiдомiсть бренду i моти-
вацiя працiвникiв. «Захист
довкiлля бiльшiсть респон-
дентiв вважають лише час-

тиною корпоративної соцi-
альної вiдповiдальностi, а
не першочерговим завдан-
ням», — сказала соцiолог.

Хоча бiльшiсть пiдпри-
ємств не вважають пробле-
му змiни клiмату на планетi
найбiльш актуальною, про-
те практично всi здiйсню-
ють низку заходiв щодо охо-
рони навколишнього сере-
довища i здоров’я своїх пра-
цiвникiв. Так, найбiльше
опитаних висловилося, що
вони використовують енер-
гоефективнi засоби, зокре-
ма що належать до систем
освiтлення, опалення i кон-
дицiювання. А на деяких
пiдприємствах вiдбувається
навчання працiвникiв осно-
вам охорони довкiлля i ви-
користання екологiчно без-
печних технологiй та мате-
рiалiв.

УРЯДOВИЙ КУР’ЄР
25 березня 2009 року, 
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КУРСИ (OБЛIКOВI) БAНКIВСЬКИХ МЕТAЛIВ,

ПОСТАНОВА
вiд 11 березня 2009 р. № 238

Київ

Про пiдтримання лiквiдностi банкiв
Кабiнет Мiнiстрiв України i Нацiональний банк України 

ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:
1. Установити, що:
кредити банкам для пiдтримання їх лiквiдностi надаються вiд-

повiдно до нормативно-правових актiв Нацiонального банку Ук-
раїни;

Нацiональний банк України подає Кабiнетовi Мiнiстрiв Украї-
ни:

— щотижня iнформацiю про надання банкам кредитiв для пiд-
тримання їх лiквiдностi за формою, встановленою Мiнiстерством
фiнансiв за погодженням з Нацiональним банком України;

— матерiали дiагностичного обстеження банкiв, проведеного
вiдповiдно до Закону України «Про першочерговi заходи щодо
запобiгання негативним наслiдкам фiнансової кризи та про вне-
сення змiн до деяких законодавчих актiв України», у мiру над-
ходження їх до Нацiонального банку України.

2. Визнати такою, що втратила чиннiсть, постанову Кабiнету
Мiнiстрiв України i Нацiонального банку України вiд 29 сiчня
2009 р. № 44 «Про порядок рефiнансування банкiв у перiод фi-
нансово-економiчної кризи» (Офiцiйний вiсник України, 2009
р., № 8, ст. 243).

Прем’єр-мiнiстр України Ю. ТИМОШЕНКО
Перший заступник Голови Нацiонального банку України 

А. ШАПОВАЛОВ

ПОСТАНОВА
вiд 11 березня 2009 р. № 239

Київ

Про доповнення постанови Кабiнету
Мiнiстрiв України вiд 26 лютого 2009 р.

№ 150
Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Доповнити постановляючу частину постанови Кабiнету Мiнiс-

трiв України вiд 26 лютого 2009 р. № 150 «Про затвердження По-
рядку використання коштiв Стабiлiзацiйного фонду для попов-
нення статутних фондiв державних пiдприємств» (Офiцiйний вiс-
ник України, 2009 р., № 15, ст. 476) абзацом такого змiсту:

«Установити, що у разi пiдготовки розпорядження Кабiнету
Мiнiстрiв України про поповнення статутних фондiв державних
пiдприємств коштами Стабiлiзацiйного фонду з метою погашен-
ня заборгованостi iз заробiтної плати та перед бюджетами i дер-
жавними цiльовими фондами iз сплати податкiв i зборiв не пот-
ребується подання документiв, зазначених у пiдпунктi 5 пункту 4,
та не застосовуються вимоги абзацiв третього, четвертого та
шостого пiдпункту 2 пункту 5 Порядку, затвердженого цiєю пос-
тановою.».

Прем’єр-мiнiстр України Ю. ТИМОШЕНКО

ПЕНСIЇ — БЕЗ ЗАТРИМОК
Пенсiйний фонд працює в плановому режимi й стабiльно. Тож

пенсiонери можуть бути впевненi: пенсiї отримають вчасно i те-
пер, i в наступнi мiсяцi. Наприкiнцi березня розпочнеться друк вi-
домостей для виплати пенсiй у квiтнi, а з 2-го числа пiде фiнансу-
вання виплати пенсiй. Тобто з 4 квiтня пенсiонери, як i встановле-
но графiками, отримають квiтневi пенсiї. Це пiдкреслив минулої
п’ятницi заступник голови правлiння Пенсiйного фонду Вiктор
Колбун на брифiнгу перед початком урядової «гарячої» лiнiї.

Станом на 20 березня, сказав вiн, березневi пенсiї профiнансо-
вано на 95,7 вiдсотка мiсячної потреби на пенсiйне забезпечення.
На це витрачено майже 12,7 млрд грн. 

За його словами, внески до ПФ надiйшли з перевищенням
планових показникiв.

Вiдповiдаючи на запитання «УК» щодо затримок з виплатами
пенсiй через банки, Вiктор Колбун зауважив, що Пенсiйний фонд
постiйно контролює виплату пенсiй через банкiвськi установи та
«Укрпошту». Справдi, визнав вiн, кризова ситуацiя, яка досить
вiдчутно зачепила банкiвський сектор, вiдображається на спро-
можностi певної кiлькостi банкiв оперативно здiйснювати випла-
ти. Вiдповiдно були прийнятi рiшення припинити фiнансування
пенсiй через тi банки, якi або взагалi не намагаються виплачува-
ти пенсiї, або встановлюють значнi обмеження.

Валентина КОКIНА, «Урядовий кур’єр»

УВIЙДIТЬ 
ДО НАШОГО КАПIТАЛУ

Акцiонери банку «Фiнанси та Кредит» учора на загальних збо-
рах вирiшили передати державi та iнвесторам 50% +1 акцiя фi-
нустанови.

Про це йдеться в повiдомленнi прес-служби банку. Було прий-
нято низку стратегiчних рiшень щодо подальшої роботи банку.
Остаточне рiшення щодо входження держави в акцiонерний ка-
пiтал банку прийме Кабiнет Мiнiстрiв пiсля винесення вiдповiд-
ного висновку про необхiднiсть збiльшення його статутного капi-
талу Нацiональним банком.

«Питання входження держави у капiтал банку є важливим для
його успiшної роботи та реалiзацiї намiчених планiв. Це величез-
на довiра до нас з боку держави i визнання того, що стратегiя, об-
рана банком «Фiнанси та Кредит», вiрна», — сказав голова прав-
лiння банку Володимир Хливнюк.

ВАТ «Банк «Фiнанси та Кредит» засновано в 1990 роцi. За да-
ними банку, його найбiльшими акцiонерами є ЗАТ F&C Realty
(46,67%), ТОВ «Асканiя» (48,88%) i НАК «Нафтогаз України»(
0,63%).

Вiталiй ЧЕПIЖКО, «Урядовий кур’єр»

Податковою мiлiцiєю на те-
риторiї всiх регiонiв України
проводяться перевiрочнi за-
ходи з метою виявлення
фактiв несплати податкiв
при здiйсненнi операцiй з
природним газом.

За результатами вiдпра-
цювання вже встановлено,
що керiвники деяких облга-
зiв реалiзовували значнi об-
сяги природного газу не
напряму кiнцевим спожива-
чам (промисловим, кому-
нальним пiдприємствам,
бюджетним установам та

населенню), а здiйснювали
його продаж пiдприєм-
ствам-посередникам, а тi
вже збували газ кiнцевим
споживачам за значно зави-
щеною цiною. Отриманi ж
прибутки «вiдмивалися»
здебiльшого через так званi
«конвертацiйнi центри».

Разючi факти збуту газу
не за призначенням виявле-
но на сьогоднi на чотирьох
обл- та мiськгазах. Встанов-
лено, що ними реалiзовано
природного газу на загальну
суму майже 350 мiльйонiв
гривень. I все це одному га-
зотрейдеру! До речi, пiд час
його перевiрки працiвники

податкової мiлiцiї встанови-
ли, що керiвники цього пiд-
приємства у податковiй
звiтностi якимось чином
«забули» вiдобразити одну
з операцiй з реалiзацiї газу
на суму майже 40 мiльйонiв
гривень. Вiдносно них по-
рушено кримiнальну справу
за ухилення вiд сплати по-
даткiв в особливо великих
розмiрах.

Ще одна посередницька
структура дiяла в Черкась-
кому регiонi i не гребувала
навiть залякуванням своїх
потенцiйних клiєнтiв. Одно-
му з них посадовцi газотрей-
дера нав’язали контракт,

згiдно з яким споживач ра-
зом з вартiстю природного
газу мав сплатити за якiсь
iнформацiйнi послуги, цiна
яких сягала майже 60 вiд-
соткiв вiд вартостi газу.

Наразi встановлено 10 та-
ких газотрейдерiв, якi неза-
конно отримували надпри-
бутки на газових операцiях.
А податкова мiлiцiя продов-
жує вiдпрацювання злочин-
них схем ухилення вiд спла-
ти податкiв пiд час операцiй
з природним газом.

Володимир САПIЖАК, 
Головне управлiння

податкової мiлiцiї 
ДПА України

На початку березня курс
гривнi до долара укрiпився на
два вiдсотки, до євро — на сiм,
до росiйського рубля — на 5,6
вiдсотка. Нацбанк пов`язує це
зi зменшенням попиту на ва-
люту при збiльшеннi пропози-
цiї на неї завдяки проведенню
щотижневих цiльових валют-
них торгiв для погашення кре-
дитiв у доларах та євро фiз-
особами-клiєнтами банкiв.

Так, пiд час третього з початку
мiсяця аукцiону 53 банки ку-
пили у Нацбанку 38,312 млн
дол. США за курсом 7,8 грн за
долар i 16 банкiв — 0,772 млн
євро за курсом 10,66 грн за
євро.

Крiм того, у Нацбанку пере-
конанi, що зниження облiкової
ставки Нацбанку для протидiї
рецесiї та стимулювання еко-
номiки держави, збiльшення

грошової пропозицiї через ви-
куп активiв (i державних, i
приватних цiнних паперiв) на
зразок центробанкiв розвине-
них країн, буде шкiдливим для
України.

У Нацбанку переконанi, що
головним маяком виходу з
кризи має бути стабiльна нацi-
ональна грошова одиниця.
Досягти цього можна шляхом
жорсткої грошово-кредитної

полiтики, повернення довiри
до банкiв, проведення струк-
турних реформ, полiпшення
бiзнес-клiмату тощо. Серед ко-
рисних заходiв також рекапi-
талiзацiя фiнансово-кредитних
установ за участi держави, ви-
куп урядом або урядовими
агенцiями поганих активiв
банкiв, випуск боргових iн-
струментiв з гарантiєю Кабмiну
i, нарештi, розважлива бюд-
жетно-фiскальна полiтика,
заснована на прагматичних
пiдходах.

Галина IЩЕНКО, 
«Урядовий кур’єр»

I КЛIМАТ ЗБЕРЕГТИ, 
I ПРИБУТКИ ОТРИМАТИ

ЗАЛIЗ КIТ НА САЛО ТА Й КРИЧИТЬ: «МАЛО!»

«ФЕД» НAРOЩУЄ ТЕМПИ ВИРOБНИЦТВA

ЗНЯТТЯ ВАЛЮТНОГО ДЕФIЦИТУ 
ЗМIЦНИЛО ГРИВНЮ
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Про ратифiкацiю Угоди 
мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Румунiї 

про економiчне, промислове, наукове та технiчне
спiвробiтництво

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Угоду мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Румунiї про

економiчне, промислове, наукове та технiчне спiвробiтництво,
пiдписану 30 жовтня 2007 року в м. Бухарестi, ратифiкувати.

Президент України В. ЮЩЕНКО 

м. Київ 
18 лютого 2009 року 
№ 999-VI

Про ратифiкацiю Угоди 
мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом

Алжирської Народної Демократичної Республiки 
про охорону iнформацiї з обмеженим доступом
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Угоду мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Алжирської

Народної Демократичної Республiки про охорону iнформацiї з
обмеженим доступом, пiдписану 7 квiтня 2008 року в м. Алжи-
рi, ратифiкувати.

Президент України В. ЮЩЕНКО 

м. Київ 
18 лютого 2009 року 
№ 1004-VI

Про ратифiкацiю Конвенцiї мiж Урядом України 
i Урядом Королiвства Марокко про уникнення 

подвiйного оподаткування та запобiгання 
податковим ухиленням стосовно податкiв на доходи

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ :
Конвенцiю мiж Урядом України i Урядом Королiвства Марок-

ко про уникнення подвiйного оподаткування та запобiгання по-
датковим ухиленням стосовно податкiв на доходи, пiдписану 13
липня 2007 року в м. Києвi, ратифiкувати.

Президент України В. ЮЩЕНКО 

м. Київ 
18 лютого 2009 року 
№ 1005-VI

Про ратифiкацiю Угоди мiж Урядом України та
Урядом Королiвства Саудiвська Аравiя про сприяння

та взаємний захист iнвестицiй
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Угоду мiж Урядом України та Урядом Королiвства Саудiвська

Аравiя про сприяння та взаємний захист iнвестицiй, пiдписану
9 квiтня 2008 року в м. Рiяд, ратифiкувати.

Президент України В. ЮЩЕНКО 

м. Київ 
18 лютого 2009 року 
№ 1006-VI

Про прийняття Поправки до Угоди 
про збереження кажанiв в Європi

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Поправку до Угоди про збереження кажанiв в Європi, прий-

няту на Третiй сесiї Наради Сторiн Угоди (24-26 липня 2000 ро-
ку, м. Брiстоль), прийняти.

Президент України В. ЮЩЕНКО 

м. Київ 
18 лютого 2009 року 
№ 1007-VI

Про нагородження I. Тимченка 
орденом «За заслуги»

За значний особистий внесок у становлення i розбудову кон-
ституцiйного судочинства, багаторiчну сумлiнну працю у захис-
тi конституцiйних прав i свобод громадян та з нагоди 70-рiччя
вiд дня народження ПОСТАНОВЛЯЮ:

Нагородити орденом «За заслуги» III ступеня ТИМЧЕНКА Iва-
на Артемовича — суддю Конституцiйного Суду України у вiд-
ставцi, члена Академiї правових наук України, м. Київ.

Президент України В. ЮЩЕНКО 

м. Київ 
25 лютого 2009 року 
№ 103/2009

Про вiдзначення державними нагородами України
За вагомий особистий внесок у розвиток української культу-

ри i музичного мистецтва, високу професiйну майстернiсть та з
нагоди 70-рiччя Оперної студiї Нацiональної музичної академiї
України iменi П. I. Чайковського ПОСТАНОВЛЯЮ:

Нагородити орденом «За заслуги» III ступеня
ДОРОШКЕВИЧА Михайла Францовича — солiста-вокалiста

Нагородити орденом княгинi Ольги III ступеня
НIСТРАТОВУ Свiтлану Петрiвну — солiстку-вокалiстку

Присвоїти почеснi звання:
«ЗАСЛУЖЕНИЙ АРТИСТ УКРАЇНИ»

КМЕТЬ Наталiї Iванiвнi — артистцi оркестру, старшому викла-
дачевi кафедри струнно-смичкових iнструментiв 

ЧЕРНИШОВIЙ Вiолеттi Володимирiвнi — концертмейстеровi
кафедри оперної пiдготовки та музичної режисури

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ДIЯЧ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ»
ГОРБАТЕНКУ Льву Валентиновичу — доцентовi кафедри

оперної пiдготовки та музичної режисури
ШУТЬКУ Сергiю Миколайовичу — виконуючому обов’язки

доцента кафедри оперної пiдготовки та музичної режисури
«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦIВНИК КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ»

НIКОЛАЄВIЙ Нелi Степанiвнi — артистцi-iнспекторовi оркес-
тру.

Президент України В. ЮЩЕНКО
м. Київ
2 березня 2009 року 
№115/2009

Питання Академiї екологiчних наук України
З метою започаткування дiяльностi Академiї екологiчних наук

України ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Затвердити дiйсними членами-засновниками Академiї

екологiчних наук України Адаменка О. М., Бондаря О. I., Бiло-
руса О. Г., Гамора Ф. Д., Костишина С. С., Мiнаєва О. А., Пiв-
няка Г. Г., Ситника К. М., Солов’я В. В., Тарасенка В. С., Туни-
цю Ю. Ю., Федоркiна С. I., Фiлiпчука Г. Г., Щербака Ю. М.

2. Взяти до вiдома, що першi вибори до Академiї екологiчних
наук України проводяться за тимчасовим положенням про ви-
бори до Академiї екологiчних наук України, яке затверджується
дiйсними членами-засновниками Академiї.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ 
2 березня 2009 року 
№ 118/2009

Про вiдзначення державними нагородами України
За вагомий особистий внесок у соцiально-економiчний i

культурний розвиток України, активну громадську дiяльнiсть,
багаторiчну сумлiнну працю та з нагоди Мiжнародного жiночо-
го дня 8 Березня ПОСТАНОВЛЯЮ:

Нагородити орденом «За заслуги» III ступеня
ДIТКЕВИЧ Ольгу Георгiївну — заступника голови ради Київ-

ського iсторико-патрiотичного клубу «Пошук»
РЕВУ Свiтлану Леонiдiвну — керiвника головної служби Сек-

ретарiату Президента України
ШАМРАЙ Любов Миколаївну — голову Iзюмської районної

державної адмiнiстрацiї, Харкiвська область
Нагородити орденом княгинi Ольги I ступеня

ЛИСЕНКО Людмилу Олександрiвну — заступника директора
творчого об’єднання документальних та художнiх фiльмiв Нацi-
ональної телекомпанiї України, м. Київ

ПАХОЛОК Тамару Iванiвну — вiдповiдального секретаря Все-
українського товариства полiтичних в’язнiв i репресованих, 
м. Київ

Нагородити орденом княгинi Ольги II ступеня
ДЄЄВУ Надiю Миколаївну — заступника Мiнiстра оборони

України
КОЗIЯНЧУК Тамару Петрiвну — генерального директора дер-

жавного пiдприємства «Гарант-сервiс» Державного управлiння
справами

ПРИБЄГУ Нiну Дмитрiвну — директора державного пiдпри-
ємства «Державне спецiалiзоване видавництво «Мистецтво»,
м. Київ

ЧЕРЕВЧЕНКО Тетяну Михайлiвну — почесного директора, го-
ловного наукового спiвробiтника Нацiонального ботанiчного
саду iменi М. М. Гришка НАН України, доктора бiологiчних наук,
члена -кореспондента НАН України, професора, м. Київ

ЧОРНОБРОДСЬКУ-ГАЛЬПЕРIНУ Ганну Семенiвну — директо-
ра — художнього керiвника концертно-виставкової зали дер-
жавного пiдприємства «Одеський морський торговельний
порт»

Нагородити орденом княгинi Ольги III ступеня
БАБИЧ Вiру Дмитрiвну — голову профспiлкового комiтету ак-

цiонерного товариства «Черкаський шовковий комбiнат»
ВАНДIНУ Наталiю Юрiївну — оперуповноваженого Головного

управлiння по боротьбi з органiзованою злочиннiстю МВС Ук-
раїни, майора мiлiцiї

ВОЛОШИНУ Тетяну Василiвну — заступника начальника вiд-
дiлу Головного управлiння розвiдки Мiнiстерства оборони Ук-
раїни, полковника

ДЖУСЬКУ Валентину Анатолiївну — начальника вiддiлу слiд-
чого управлiння Головного управлiння МВС України в Автоном-
нiй Республiцi Крим, пiдполковника мiлiцiї

ДОВГОПОЛЮК Нiну Василiвну — заступника начальника уп-
равлiння охорони здоров’я та курортiв Вiнницької обласної
державної адмiнiстрацiї

ЗАБЄЛIНУ Ганну Олександрiвну — заступника начальника
вiддiлу Управлiння МВС України в Миколаївськiй областi, майо-
ра мiлiцiї

КАСАРДУ Валентину Iванiвну — директора комунального пiд-
приємства «Санаторiй матерi i дитини «Пролiсок», с. Грем’яче,
Волинська область

КОНДАКОВУ Валентину Григорiвну — лаборанта хiмiчного
аналiзу акцiонерного товариства «Український графiт», м. За-
порiжжя

КОРЕНЧУК Людмилу Павлiвну — члена ради Всеукраїнської
громадської органiзацiї «Дiя», м. Київ

КУДЕЛЮ Свiтлану Вiкторiвну — машинiста пiдiймальної ма-
шини вiдокремленого пiдроздiлу «Шахта iменi О. О. Сочинсько-
го», Донецька область

КУРБАЦЬКУ Нiну Iванiвну — голову Київської мiської громад-
ської органiзацiї «Жiнки Оболонi»

ЛЕВIНСЬКУ Свiтлану Iванiвну — завiдувача вiддiлення Львiв-
ського обласного госпiталю iнвалiдiв вiйни та репресованих
iменi Ю. Липи

ЛОЗИНСЬКУ Лесю Олександрiвну — заступника керiвника
департаменту — завiдувача вiддiлу головної служби Секретарi-
ату Президента України

ЛУЧАНIНОВУ Любов Олександрiвну — заступника голови —
керiвника апарату Харкiвської обласної державної адмiнiстрацiї

МАНЖУРУ Валентину Миколаївну — депутата Запорiзької об-
ласної ради

МАРЕНИЧ Антонiну Олександрiвну — народну артистку Укра-
їни, м. Луцьк, Волинська область

МОСТОВУ Наталю Гаврилiвну — голову Михайлiвської ра-
йонної державної адмiнiстрацiї, Запорiзька область

ОЛЯНСЬКУ Наталю Георгiївну — голову Волинської обласної
органiзацiї Всеукраїнської громадської органiзацiї «Дiя», м.
Луцьк

ПАДАЛКО Людмилу Iванiвну — головного лiкаря Днiпропет-
ровського мiського пологового будинку № 2

ПОРЕЧКIНУ Лiдiю Степанiвну — заступника керiвника голов-
ної служби Секретарiату Президента України

РАЙЗ Єву Михайлiвну — заступника голови Виноградiвської
районної державної адмiнiстрацiї, Закарпатська область

РАФАЛОВСЬКУ Олену Вiкторiвну — монтажницю апаратури
державної акцiонерної холдингової компанiї «Топаз», м. До-
нецьк

РОМАНЧУК Лiдiю Якiвну — члена ради Тернопiльської облас-
ної органiзацiї Спiлки полiтв’язнiв i репресованих України

РОТАРУ Аурелiю Михайлiвну — спiвачку, м. Київ
СКАЛЬСЬКУ Уляну Любомирiвну — члена правлiння Iвано-

Франкiвського обласного об’єднання Всеукраїнського това-
риства «Просвiта» iменi Тараса Шевченка

УКРАЇНСЬКУ Олену Павлiвну — машинiста крана акцiонерно-
го товариства «Марiупольський металургiйний комбiнат iменi
Iллiча», Донецька область

ФЕДАК Ростиславу Степанiвну — заступника голови Союзу
українок України, м. Львiв

ЧЕТВЕРТАК Iрину Миколаївну — голову Чернiгiвської мiської
ради ветеранiв

ШЕВЧУК Свiтлану Володимирiвну — завiдувача кафедри
культури української мови Нацiонального педагогiчного унiвер-
ситету iменi М. П. Драгоманова, м. Київ

ШОСТАК Людмилу Йосипiвну — голову Київської обласної
органiзацiї Всеукраїнського громадського об’єднання «Дiя»

ЩЕРБIНСЬКУ Аллу Михайлiвну — директора Українського
центру профiлактики i боротьби зi СПIДом Мiнiстерства охоро-
ни здоров’я України, м. Київ

ЯНЧЕВУ Лiану Миколаївну — першого проректора Харкiв-
ського державного унiверситету харчування та торгiвлi

Нагородити медаллю «За вiйськову службу Українi»
КИРИЛЮК Олену Русланiвну — заступника начальника вiддi-

лення Чопського прикордонного загону Державної прикордон-
ної служби України, капiтана

КОПАЧ Наталiю Наiмiвну — санiтарного iнструктора 8 армiй-
ського корпусу Сухопутних вiйськ Збройних Сил України, стар-
шого сержанта

СТЕФАНIВ Наталiю Дмитрiвну — начальника медичної служ-
би 6 гвардiйського армiйського корпусу Сухопутних вiйськ
Збройних Сил України, майора медичної служби

ЧЕКУСЬ Олену Василiвну — старшого телеграфiста 101 ок-
ремого полку зв’язку Повiтряних Сил Збройних Сил України,
старшого солдата

Нагородити медаллю «За бездоганну службу» III ступеня
МIЩУК Свiтлану Миколаївну — iнспектора групи державного

пожежного нагляду Головного управлiння Мiнiстерства України
з питань надзвичайних ситуацiй та у справах захисту населен-
ня вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи в Хмельницькiй об-
ластi, лейтенанта служби цивiльного захисту

РАТУШНУ Оксану Сергiївну — старшого оперуповноважено-
го головного управлiння МВС України, майора мiлiцiї

ЦIЦЕЙ Руслану Михайлiвну — заступника начальника управ-
лiння — начальника сектору Мiнiстерства України з питань над-
звичайних ситуацiй та у справах захисту населення вiд наслiд-
кiв Чорнобильської катастрофи в Закарпатськiй областi, капiта-
на служби цивiльного захисту

ЯКУБОВУ Iрину Сергiївну — офiцера вiддiлу фiнансово-еко-
номiчного управлiння Командування Вiйськово-Морських Сил
Збройних Сил України, майора

Нагородити медаллю «Захиснику Вiтчизни»
КРАВЧЕНКО Нону Григорiвну — iнспектора Сумського при-

кордонного загону Державної прикордонної служби України,
старшого сержанта

Нагородити медаллю «За працю i звитягу»
АЛIЄВУ Алiму — заступника керiвника служби — головного

бухгалтера Представництва Президента України в Автономнiй
Республiцi Крим

БОРДОВСЬКУ Нiну Федорiвну — начальника вiддiлу товарис-
тва «Черкасизалiзобетонбуд»

ВIТЕР Свiтлану Дмитрiвну — заступника головного iнженера
акцiонерного товариства «Луганський трубний завод»

КРАМАРЕНКО Людмилу Iванiвну — завiдуючу Чарiвнянським
фельдшерським пунктом, Кiровоградська область

САМОРОДНУ Любов Володимирiвну — доярку ферми № 1
товариства «Старт», Теофiпольський район, Хмельницька об-
ласть

САХНЕВИЧ Свiтлану Арсенiвну — завiдувача сектору управ-
лiння освiти i науки Житомирської обласної державної адмiнiс-
трацiї

ШАВОКIНУ Надiю Йосипiвну — апаратника-гiдрометалурга
товариства «Миколаївський глиноземний завод»

ШЕВЧЕНКО Олександру Теодорiвну — методиста Черкась-
кого медичного коледжу

ЯВОРСЬКУ Лiдiю Валентинiвну — головного економiста акцi-
онерного товариства «Хмельницькгаз»

Присвоїти почеснi звання:
«НАРОДНИЙ АРТИСТ УКРАЇНИ»

КОЛОДУБ Жаннi Юхимiвнi — композиторовi, професоровi
кафедри Нацiональної музичної академiї України iменi П. I. Чай-
ковського, м. Київ

НIЖЕРАДЗЕ Нiнi Георгiївнi — артистцi Нацiонального акаде-
мiчного театру росiйської драми iменi Лесi Українки, м. Київ

ОГАНЕЗОВIЙ-ГРИГОРЕНКО Ользi Вадимiвнi — солiстцi-вока-
лiстцi Одеського академiчного театру музичної комедiї iменi 
М. Водяного

«ЗАСЛУЖЕНИЙ АРТИСТ УКРАЇНИ»
ГИРИЧ Анжелiцi Iванiвнi — артистцi Київського академiчного

театру юного глядача на Липках
ЗАХАРЕВИЧ Оленi Григорiвнi — ведучiй програм головної ре-

дакцiї «Новини дня» Нацiональної радiокомпанiї України, м. Київ
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КАРПI Наталiї Семенiвнi — художньому керiвниковi продю-
серського центру «Нiка», м. Львiв

КIЧЕРСЬКIЙ Маринi Григорiвнi — виконуючому обов’язки до-
цента кафедри Одеської державної музичної академiї iменi А. В.
Нежданової

«ЗАСЛУЖЕНИЙ АРХIТЕКТОР УКРАЇНИ»
ЮРЧИШИН Галинi Миколаївнi — доцентовi кафедри Косiв-

ського iнституту прикладного та декоративного мистецтва, Iва-
но-Франкiвська область

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ВЧИТЕЛЬ УКРАЇНИ»
БIРЮК Ользi Григорiвнi — учительцi гiмназiї № 315 Дарниць-

кого району мiста Києва
ДАНИЛОВIЙ Оленi Павлiвнi — учительцi загальноосвiтньої

школи I-III ступенiв № 1 мiста Нова Каховка, Херсонська об-
ласть

IВАНИЦЬКIЙ Степанидi Федотiвнi — учительцi гiмназiї № 191
iменi П. Г. Тичини, м. Київ

КОМОРНIЙ Ларисi Мирославiвнi — заступниковi директора,
учительцi середньої спецiалiзованої загальноосвiтньої школи
№ 5 iменi Iванни та Iллi Кокорудзiв, м. Львiв

КОСТЮЧЕНКО Любовi Iванiвнi — учительцi Баницького нав-
чально-виховного комплексу: загальноосвiтня школа I-III ступе-
нiв «Дошкiльний навчальний заклад «Барвiнок», Сумська об-
ласть

ПАРХОМЕНКО Людмилi Василiвнi — учительцi комунального
закладу «Навчально-виховне об’єднання «Спецiалiзований за-
гальноосвiтнiй навчальний заклад I ступеня «Гармонiя» —гiмна-
зiя iменi Тараса Шевченка — центр позашкiльного виховання
«Контакт», м. Кiровоград

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ДIЯЧ НАУКИ I ТЕХНIКИ УКРАЇНИ»
ТЕРЕЩЕНКО Валентинi Павлiвнi — завiдувачевi лабораторiї

Iнституту сорбцiї та проблем ендоекологiї НАН України, доктору
медичних наук, професору, м. Київ

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ЕКОНОМIСТ УКРАЇНИ»
КРЕЩЕНКО Iринi Володимирiвнi — заступниковi начальника

управлiння Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв України
КРИШЕНЬ Оленi Вiкторiвнi — начальниковi управлiння Днiп-

ропетровської обласної державної адмiнiстрацiї
УСИК Валентинi Сергiївнi — головi Переяслав-Хмельницької

районної державної адмiнiстрацiї, Київська область
«ЗАСЛУЖЕНИЙ ЖУРНАЛIСТ УКРАЇНИ»

ГЕТЬМАНЧУК Альонi Анатолiївнi — головному редакторовi
журналу «Главред», м. Київ

КАТЕРИНЧУК Наталiї Йосипiвнi — керiвниковi департаменту
iнформацiйного та суспiльного мовлення телестудiї « 1+1», м.
Київ

КОЗАК Iринi Анатолiївнi — власному кореспондентовi газети
«Голос України» по Хмельницькiй областi

МОШНЯЗI Людмилi Iванiвнi — завiдувачевi вiддiлу редакцiї
Рiвненської обласної газети «Вiльне слово»

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ЛIКАР УКРАЇНИ»
ГЛУХОТЬКО Людмилi Олександрiвнi — лiкаревi товариства

«Медгарант», м. Київ
ГУНЬКОВIЙ Валентинi Василiвнi — головному лiкаревi Ро-

менської центральної районної лiкарнi, Сумська область
КЛИМЕНКО Валентинi Iванiвнi — лiкаревi-пульмонологу, за-

вiдувачевi вiддiлення комунального закладу «Київська обласна
дитяча лiкарня»

ЛЕСИК Галинi Iванiвнi — головному лiкаревi Iнституту стома-
тологiї Нацiональної медичної академiї пiслядипломної освiти
iменi П. Л. Шупика, м. Київ

ПАЛАМАР Ларисi Георгiївнi — директоровi Чернiвецького об-
ласного центру медико-соцiальної реабiлiтацiї дiтей з органiч-
ним ураженням нервової системи

ПРОКОПIВ Марiї Мирославiвнi — доцентовi кафедри Нацiо-
нального медичного унiверситету iменi О. О. Богомольця, м.
Київ

РУДЕНКО Марiї Миколаївнi — провiдному науковому спiвро-
бiтниковi державної установи «Нацiональний iнститут серцево-
судинної хiрургiї iменi М. М. Амосова», м. Київ

СIРIЙ Нiнi Олександрiвнi — заступниковi головного лiкаря
Чернiгiвської мiської лiкарнi № 1

ШЕПТУСI Людмилi Петрiвнi — лiкаревi, завiдувачевi полого-
во-гiнекологiчного вiддiлення Балтської центральної районної
лiкарнi, Одеська область

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ДIЯЧ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ»
ГЕРЕЗI Марiї Михайлiвнi — завiдувачевi кафедри Львiвської

нацiональної музичної академiї iменi М. В. Лисенка
«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦIВНИК КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ»

БРАТЧУК Галинi Йосипiвнi — педагогiчному керiвниковi секцiї
Київського територiального вiддiлення Малої академiї наук Ук-
раїни при Київському палацi дiтей та юнацтва

КУРМАНСЬКIЙ Любовi Миколаївнi — викладачевi Коломий-
ського педагогiчного коледжу Прикарпатського нацiонального
унiверситету iменi Василя Стефаника, Iвано-Франкiвська об-
ласть

МЕДВЕДЧУК Ганнi Минiвнi — директоровi Овруцької цен-
тральної районної бiблiотеки iменi А. С. Малишка, Житомир-
ська область

РАЗIНКОВIЙ Ларисi Борисiвнi — завiдувачевi вiддiлу Львiв-
ської галереї мистецтв

СУЛIНIЙ Валентинi Федорiвнi — президентовi Асоцiацiї нiм-
цiв України, м. Київ

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦIВНИК ОСВIТИ УКРАЇНИ»
ДОРОШ Надiї Устимiвнi — старшому логопеду Рiвненського

мiського будинку дитини
ЗАБЛОЦЬКIЙ Наталiї Тихонiвнi — директоровi Стахановської

гiмназiї № 7, Луганська область
ПОТОРIЙ Марiї Василiвнi — професоровi кафедри Ужгород-

ського нацiонального унiверситету, Закарпатська область
РУДЕНКО Ользi Данилiвнi — директоровi спецiалiзованої

школи № 20 — загальноосвiтнього навчального закладу I-III
ступенiв, м. Київ

СТЕПУРI Аллi Олегiвнi — директоровi Бiлоцеркiвського ко-
леджу сервiсу та дизайну, Київська область

ШЛАПАК Аллi Василiвнi — депутатовi Київської мiської ради,
директору Центру освiтньо-культурного розвитку

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦIВНИК ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»
ГАЛАЧЕНКО Вiкторiї Вiталiївнi — лiкаревi-методисту дочiр-

нього пiдприємства «Клiнiчний санаторiй «Авангард», Вiнниць-
ка область

ДОНЧЕНКО Тетянi Миколаївнi — завiдувачевi вiддiлу головної
служби Секретарiату Президента України

НАГОРНIЙ Лiдiї Iванiвнi — медичнiй сестрi державної устано-
ви «Нацiональний iнститут серцево-судинної хiрургiї iменi М. М.
Амосова», м. Київ

ПЕТРЯЄВIЙ Оленi Борисiвнi — заступниковi голови Донець-
кої обласної державної адмiнiстрацiї

СТАРЧI Тетянi Михайлiвнi — начальниковi вiддiлу департа-
менту Мiнiстерства охорони здоров’я України

СТАХОРСЬКIЙ Лiдiї Анатолiївнi — сестрi медичнiй стоматоло-
гiчної полiклiнiки Жовтневої центральної районної лiкарнi Мико-
лаївської областi

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦIВНИК ПРОМИСЛОВОСТI УКРАЇНИ»
КЛIЩ Вiкторiї Iванiвнi — головi наглядової ради акцiонерного

товариства «Рава-Руський маслозавод», Львiвська область
МАРЯШ Надiї Романiвнi — начальниковi дiльницi акцiонерно-

го товариства «Тернопiльгаз»
МIРОШНИК Iринi Миколаївнi — головi наглядової ради акцiо-

нерного товариства «Укрпластик», м. Київ

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦIВНИК СIЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
УКРАЇНИ»

ДАНИЛЕНКО Валентинi Петрiвнi — генеральному директоро-
вi сiльськогосподарського товариства «Агросвiт», Київська об-
ласть

ЛУЦЕНКО Катеринi Василiвнi — директоровi приватно-орен-
дного пiдприємства «Агрофiрма «Злагода», Запорiзька область

СIРМАН Марiї Михайлiвнi — завiдувачу цеху сiльськогоспо-
дарського товариства «При пруття», Кiцманський район, Чернi-
вецька область

ШЕСТАК Свiтланi Володимирiвнi — птахiвницi товариства
«Амвросiївська птахофабрика», Донецька область

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦIВНИК ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
УКРАЇНИ»

ЧЕПУР Любовi Григорiвнi — провiдному лiкаревi-епiзоотоло-
гу Федорiвської дiльничної лiкарнi Карлiвської районної дер-
жавної лiкарнi ветеринарної медицини, Полтавська область

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ЮРИСТ УКРАЇНИ»
БАБАКОВIЙ Людмилi Миколаївнi — суддi Харкiвського апеля-

цiйного господарського суду
БАРАНОВIЙ Тетянi Iванiвнi — заступниковi директора депар-

таменту Мiнiстерства юстицiї України
БАЦУЦI Тетянi Миколаївнi — головi Хмельницького мiськра-

йонного суду Хмельницької областi
ДАНИЛОВIЙ Тетянi Борисiвнi — суддi Вищого господарсько-

го суду України
КОСТЕНКО Тетянi Федорiвнi — суддi Вищого господарського

суду України
ЛУТКОВСЬКIЙ Валерiї Володимирiвнi — заступниковi Мiнiс-

тра юстицiї України
ОРЛОВIЙ Елеонорi Вiкторiвнi — заступниковi керiвника апа-

рату — начальниковi юридичного вiддiлу апарату Рiвненської
обласної державної адмiнiстрацiї

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦIВНИК СОЦIАЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ»
БРЕДУН Людмилi Григорiвнi — директоровi Лозiвськогр

мiського центру соцiальних служб для сiм’ї, дiтей та молодi,
Харкiвська область

ВОЛКОВIЙ Антонiнi Iванiвнi — заступниковi начальника уп-
равлiння — начальнику вiддiлу виконавчого органу Київради
(Київської мiської державної адмiнiстрацiї)

ЄРОШЕНКО Маринi Юлiївнi — заступниковi начальника го-
ловного управлiння Пенсiйного фонду України у Вiнницькiй об-
ластi

КОЛIСНИК Олександрi Олексiївнi — головi Магдалинiвської
районної державної адмiнiстрацiї, Днiпропетровська область

КОЛОБОВIЙ Ярославi Валерiївнi — заступниковi виконавчого
директора Всеукраїнського центру «Волонтер», м. Київ

КОРНIЄНКО Людмилi Василiвнi — начальниковi головного
управлiння Полтавської обласної державної адмiнiстрацiї

КРУПЦОВIЙ Людмилi Миколаївнi — заступниковi начальника
управлiння — начальнику вiддiлу управлiння Пенсiйного фонду
України в Балаклавському районi мiста Севастополя

ЛАЗАРЄВIЙ Зiнаїдi Тимофiївнi — начальниковi головного уп-
равлiння Пенсiйного фонду України в Херсонськiй областi

ЛЯПIНIЙ Людмилi Борисiвнi — заступниковi начальника го-
ловного управлiння — начальнику управлiння головного управ-
лiння працi та соцiального захисту населення Закарпатської об-
ласної державної адмiнiстрацiї

ТАРАН Лесi Йосипiвнi — директоровi науково-аналiтичного
центру «Проект «Україна», м. Київ

ЯКУБОВСЬКIЙ Аллi Всеволодiвнi — заступниковi начальника
управлiння — начальнику вiддiлу головного управлiння Пенсiй-
ного фонду України в Тернопiльськiй областi

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦIВНИК СФЕРИ ПОСЛУГ УКРАЇНИ»
ОСТАПИШИН Зеновiї Василiвнi — начальниковi Центру пош-

тового зв’язку № 2, м. Бучач, Тернопiльська область
ЧАЙЦI Оленi Дмитрiвнi — головi представництва Державного

комiтету України з питань регуляторної полiтики та пiдприєм-
ництва у Днiпропетровськiй областi

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦIВНИК ФIЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ I СПОРТУ
УКРАЇНИ»

БЕНЬ Людмилi Юхимiвнi — тренеровi-викладачу Луганського
обласного центру олiмпiйської пiдготовки спортсменiв «Олiмп-
спорт»

«ЗАСЛУЖЕНИЙ МАЙСТЕР НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТI УКРАЇНИ»
ЗАКОРКО Ользi Iванiвнi — майстринi художньої вишивки, м.

Лубни, Полтавська область.
Президент України В. ЮЩЕНКО

м. Київ 
5 березня 2009 року 
№121/2009

Про Диплом та Почесний знак лауреата
Нацiональної премiї України 

iменi Тараса Шевченка
1. Затвердити описи Диплома та Почесного знака лауреата

Нацiональної премiї України iменi Тараса Шевченка (додають-
ся).

2. Внести до пункту 12 Положення про Нацiональну премiю
України iменi Тараса Шевченка, затвердженого Указом Прези-
дента України вiд 14 листопада 2005 року № 1599, змiни, вик-
лавши його в такiй редакцiї:

«12. Особам, удостоєним Нацiональної премiї, присвоюється
звання лауреата Нацiональної премiї України iменi Тараса Шев-
ченка i вручаються Диплом та Почесний знак лауреата.

Описи Диплома та Почесного знака лауреата Нацiональної
премiї затверджує Президент України.

Почесний знак лауреата Нацiональної премiї носять з право-
го боку грудей».

3. Цей Указ набирає чинностi з дня його опублiкування.
Президент України В. ЮЩЕНКО 

м. Київ 
6 березня 2009 року 
№ 126/2009

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України

вiд 6 березня 2009 року № 126/2009

ОПИС
Диплома лауреата Нацiональної премiї України 

iменi Тараса Шевченка

Диплом лауреата Нацiональної премiї України iменi Тараса
Шевченка (далi — Диплом) являє собою папку темно-синього
кольору, на лицьовому боцi якої вмiщено зображення малого
Державного Герба України та розташовано напис «Диплом ла-
уреата Нацiональної премiї України iменi Тараса Шевченка». По
периметру папка облямована лиштвою з тисненим зображен-
ням лаврового листя.

Розмiр папки 220 х 317 мм.
Внутрiшнi сторони Диплома мають вклейки зi срiблястого

картону розмiром 210 х 310 мм. По периметру вклейки прикра-
шенi орнаментом iз лаврового листя золотавого кольору.

На лiвiй вклейцi вмiщено зображення автопортрета Тараса
Шевченка в молодому вiцi в обрамленнi рослинного орнамен-
ту.

На правiй вклейцi у верхнiй частинi — зображення малого
Державного Герба України i надрукований пiд ним на тлi фоно-
вого зображення Почесного знака лауреата Нацiональної пре-
мiї України iменi Тараса Шевченка текст темно-краповою фар-
бою: «Нацiональна премiя України iменi Тараса Шевченка» у чо-
тири рядки, пiд ним чорною фарбою — «Указом Президента Ук-
раїни « (вказуються дата видання i номер Указу) у два рядки,
нижче темно-краповою фарбою — «присуджена» та прiзвище,
iм’я, по батьковi лауреата в родовому вiдмiнку iз зазначенням
номiнацiї, в якiй присуджено премiю.

У нижньому лiвому кутi правої вклейки напис чорною фар-
бою: «Голова Комiтету з Нацiональної премiї України iменi Тара-
са Шевченка». Праворуч — вiльне мiсце для пiдпису голови Ко-
мiтету та печатки.

Глава Секретарiату Президента України 
В. БАЛОГА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України

вiд 6 березня 2009 року № 126/2009

ОПИС
Почесного знака лауреата Нацiональної премiї України

iменi Тараса Шевченка
Почесний знак лауреата Нацiональної премiї України iменi

Тараса Шевченка (далi — Почесний знак) виготовляється з
жовтого металу i має форму круглої медалi з барельєфним зоб-
раженням Тараса Шевченка (автопортрет у молодому вiцi), об-
рамленим подвiйними пружками i просiчним вiнком рослинно-
го орнаменту.

Усi зображення i написи рельєфнi.
Дiаметр медалi — 32 мм.
На зворотному боцi медалi по колу написи: у верхнiй частинi

— «Нацiональна премiя України», у нижнiй — «iменi Тараса Шев-
ченка» i вигравiруваний порядковий номер Почесного знака.

Медаль за допомогою кiльця з вушком з’єднується з фiгур-
ною колодкою у формi банта, обтягнутою стрiчкою синього i
жовтого кольорiв. У центрi колодки розмiщено зображення
Знака Княжої Держави Володимира Великого на тлi зображень
гiлок калини та пензля i пера.

Розмiр колодки — 24 х 18 мм.
На зворотному боцi колодки — застiбка для прикрiплення

Почесного знака до одягу.
Глава Секретарiату Президента України 

В. БАЛОГА

Про нагородження О. Прилiпки 
орденом князя Ярослава Мудрого

За визначний особистий внесок у розвиток агропромислово-
го виробництва, впровадження прогресивних технологiй та пе-
редових форм господарювання, багаторiчну самовiддану пра-
цю ПОСТАНОВЛЯЮ:

Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня
ПРИЛIПКУ Олексiя Васильовича — генерального директора
державного пiдприємства «Науково-дослiдний, виробничий
агрокомбiнат «Пуща-Водиця», Київська область.

Президент України В. ЮЩЕНКО 
м. Київ 
6 березня 2009 року 
№ 128/2009

Про вiдзначення державними нагородами України
працiвникiв пiдприємств, установ, органiзацiй

Харкiвської областi
За значний особистий внесок у забезпечення евакуацiї насе-

лення i проведення ремонтно-вiдновлювальних робiт у мiстi
Лозова та Лозiвському районi Харкiвської областi пiд час лiквi-
дацiї надзвичайної ситуацiї на складах вiйськової частини 
А-0829, високу професiйну майстернiсть ПОСТАНОВЛЯЮ:

Нагородити орденом «За заслуги» III ступеня
АРТЕМЕНКА Вiктора Васильовича — начальника локомотив-

ного депо Лозова статутного територiально-галузевого об’єд-
нання «Пiвденна залiзниця»

ЖОВТОГО Iвана Юрiйовича — головного лiкаря Лозiвської
центральної районної лiкарнi

ЗВЄРЄВА Вiктора Олександровича — заступника голови
штабу з лiквiдацiї надзвичайної ситуацiї, заступника голови
Харкiвської обласної державної адмiнiстрацiї

ЛИТВИНОВА Сергiя Васильовича — Лозiвського мiського го-
лову

Нагородити орденом «За мужнiсть» III ступеня
ПОНОМАРЯ Миколу Григоровича — начальника Лозiвського

мiського вiддiлу Головного управлiння МВС України в Харкiв-
ськiй областi

РОСОХУ Володимира Омеляновича — заступника голови
штабу з лiквiдацiї надзвичайної ситуацiї, начальника Головного
управлiння з питань надзвичайних ситуацiй Харкiвської облас-
ної державної адмiнiстрацiї

СИДОРЕНКА В’ячеслава Леонiдовича — начальника змiни
окремого посту державної пожежної охорони села Краснопав-
лiвка Лозiвського районного управлiння Головного управлiння
МНС України в Харкiвськiй областi

Нагородити медаллю «За працю i звитягу»
ЛIЙЧЕНКА Олександра Миколайовича — завiдувача Красно-

павлiвського полiклiнiчного вiддiлення Лозiвської центральної
районної лiкарнi

ОЧЕРЕТЬКА Володимира Михайловича — сторожа Катери-
нiвського дошкiльного навчального закладу Лозiвського райо-
ну

СКРИПНИКА Iвана Михайловича — водiя станцiї швидкої до-
помоги Лозiвської мiської лiкарнi

ТЯГЛА Олександра Васильовича — водiя приватно-орендно-
го сiльськогосподарського пiдприємства «Агросвiт» Лозiвсько-
го району

ЧАБАНА Андрiя Андрiйовича — Катеринiвського сiльського
голову Лозiвського району

ШУКАЛЮКОВА Юрiя Львовича — директора Катеринiвської
загальноосвiтньої школи I-III ступенiв Лозiвського району

ЯВОРIНА Юрiя Володимировича — пiдприємця, м. Лозова
ЯНКЕВИЧА Олександра Генрiховича — начальника управлiн-

ня житлово-комунального господарства та будiвництва Лозiв-
ської мiської ради.

Президент України В. ЮЩЕНКО 
м. Київ 
6 березня 2009 року 
№ 132/2009
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УРЯДOВИЙ КУР’ЄР
25 березня 2009 року, 
середа, № 53

Про нагородження орденом «За заслуги»
За багатолiтню плiдну церковну дiяльнiсть, утвердження iдеалiв

духовностi, милосердя i злагоди в суспiльствi ПОСТАНОВЛЯЮ:
Нагородити орденом «За заслуги» I ступеня предстоятеля

Української автокефальної православної церкви, митрополита
Київського i всiєї України МЕФОДIЯ (КУДРЯКОВА Валерiя Ан-
дрiйовича).

Президент України В. ЮЩЕНКО 
м. Київ 
10 березня 2009 року 
№ 140/2009

Про надання Українському центру народної
культури «Музей Iвана Гончара» статусу

нацiонального
Ураховуючи значення Українського центру народної культури

«Музей Iвана Гончара» у справi збереження, вивчення i пропагу-
вання традицiйної народної культури в Українi та за кордоном, а
також його провiдну роль у вiдродженнi та розвитку нацiонально-
культурних традицiй Українського народу, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Надати Українському центру народної культури «Музей Iвана
Гончара» статус нацiонального i надалi iменувати його —Нацiо-
нальний центр народної культури «Музей Iвана Гончара».

Президент України В. ЮЩЕНКО 
м. Київ 
11 березня 2009 року 
№ 150/2009

Про призначення довiчної державної стипендiї
Зрiбняку Б. I.

Вiдповiдно до Указу Президента України вiд 17 травня 2000
року № 689 (зi змiнами, внесеними Указами вiд 25 жовтня 2003
року № 1212, вiд 10 жовтня 2005 року № 1431, вiд 9 червня 2006
року № 507 та вiд 11 квiтня 2008 року № 327) призначити довiч-
ну державну стипендiю учасниковi бойових дiй у перiод Великої
Вiтчизняної вiйни 1941 — 1945 рокiв ЗРIБНЯКУ Борису Iванови-
чу.

Президент України В. ЮЩЕНКО
м. Київ
3 березня 2009 року
№ 37/2009-рп

ПОСТАНОВА
вiд 25 лютого 2009 р. № 156

Київ
Про затвердження Державної цiльової соцiальної

програми розвитку цивiльного захисту 
на 2009-2013 роки

Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Державну цiльову соцiальну програму розвит-

ку цивiльного захисту на 2009-2013 роки, що додається.
2. Мiнiстерству з питань надзвичайних ситуацiй та у справах

захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи,
iншим центральним i мiсцевим органам виконавчої влади здiй-
снювати фiнансування завдань i заходiв, визначених Програ-
мою, що затверджена цiєю постановою, у межах призначень,
передбачених у державному та мiсцевих бюджетах на вiдповiд-
ний рiк.

3. Радi мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласним, Ки-
ївськiй та Севастопольськiй мiським державним адмiнiстрацiям
розробити та затвердити регiональнi програми i плани заходiв
iз забезпечення цивiльного захисту.

Прем’єр-мiнiстр України Ю. ТИМОШЕНКО
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 25 лютого 2009 р. №156

ДЕРЖАВНА
цiльова соцiальна програма розвитку цивiльного

захисту на 2009 — 2013 роки
Загальна частина

У сферi цивiльного захисту передбачено, згiдно iз законо-
давством, одночасне функцiонування системи Цивiльної обо-
рони України, єдиної державної системи запобiгання i реагу-
вання на надзвичайнi ситуацiї техногенного та природного ха-
рактеру, а також єдиної системи цивiльного захисту, створення
якої не завершено.

Проте функцiональнi пiдсистеми єдиної системи цивiльного
захисту не сформовано i не пiдготовлено до виконання покла-
дених на них завдань. Матерiально-технiчне оснащення органiв
управлiння та сил цивiльного захисту не вiдповiдає сучасним
вимогам. Понад 80 вiдсоткiв одиниць технiки, якою оснащенi
пiдроздiли оперативно-рятувальної служби цивiльного захисту
МНС, експлуатуються бiльш як 20 — 30 рокiв. Наявнiсть сучас-
них видiв технiки та засобiв оперативного реагування стано-
вить лише 3 вiдсотки, а iндивiдуального спорядження та засо-
бiв захисту — 20 вiдсоткiв потреби.

Щороку збiльшується кiлькiсть пожеж та загиблих людей.
Протягом 2008 року зареєстровано близько 47 тис. пожеж,
збитки вiд яких становлять майже 432 млн. гривень.

Не органiзовано належним чином роботу iз забезпечення по-
жежної безпеки в сiльськiй мiсцевостi, де щороку виникає май-
же третина кiлькостi усiх пожеж, а гасiння їх значно ускладню-
ється через затримку з прибуттям до мiсця пожежi державних
пожежно-рятувальних пiдроздiлiв.

На сьогоднi у державi функцiонує 883 пiдроздiли мiсцевої по-
жежної охорони (за нормативною потребою — 3171), на балан-
сi яких перебуває 1033 одиницi пожежної технiки, що вичерпа-
ла свiй ресурс.

До зниження рiвня безпеки населення призводить збiльшен-
ня кiлькостi:

геологiчних процесiв, зокрема зсувних, на територiї майже
200 мiст i селищ мiського типу та майже 1 тис. сiльських насе-
лених пунктiв;

гiдрогеологiчних явищ, зокрема пiдтоплень, у зонi впливу
яких перебуває бiльш як 1 тис. населених пунктiв;

гiдрометеорологiчних явищ — урагани, смерчi, буревiї, силь-
нi опади, град, обледенiння, спека, посуха, що спостерiгаються
в усiх регiонах.

На даний час функцiонує 16735 потенцiйно небезпечних пiд-
приємств та iнших об’єктiв, аварiї на 955 з них можуть призвес-
ти до виникнення надзвичайної ситуацiї державного та регiо-
нального рiвня. Вiдсутня надiйна система оповiщення та iнфор-
мування населення про надзвичайнi ситуацiї. Не створено сис-
тему екстреної допомоги населенню, зокрема державну дис-
петчерську службу за єдиним телефонним номером «112» (да-
лi — система-112), необхiдну насамперед у зв’язку з проведен-
ням в Українi фiнальної частини чемпiонату Європи 2012 року з
футболу.

У 2000 — 2008 роках проблеми у сферi цивiльного захисту
розв’язувалися у межах 13 державних та регiональних програм
соцiально-економiчного розвитку, бiльшiсть з яких не виконано
у повному обсязi через обмеженiсть фiнансування.

Мета Програми

Метою Програми є створення єдиної системи цивiльного за-
хисту та ефективних сил цивiльного захисту для зменшення ри-
зику виникнення надзвичайних ситуацiй та досягнення гаран-
тованого рiвня захисту населення i територiй вiд їх наслiдкiв.

Шляхи i способи розв’язання проблеми

Розв’язати проблему можливо за двома варiантами, якi пе-
редбачають:

перший — створення єдиної системи цивiльного захисту iз
збереженням єдиної державної системи запобiгання i реагу-
вання на надзвичайнi ситуацiї техногенного та природного ха-
рактеру.

Розв’язання проблеми за першим варiантом може призвес-
ти до дублювання повноважень i функцiй органiв виконавчої
влади усiх рiвнiв у сферi цивiльного захисту, створення пара-
лельних функцiональних i територiальних пiдсистем, утворення
додаткових сил цивiльного захисту, призначених для вирiшен-
ня завдань iз захисту населення i територiй вiд надзвичайних
ситуацiй.

У разi реалiзацiї зазначеного варiанта пiдвищення ефектив-
ностi здiйснення заходiв щодо захисту населення i територiй
вiд надзвичайних ситуацiй не буде досягнуто;

другий, оптимальний — створення єдиної системи цивiльно-
го захисту на основi системи Цивiльної оборони України та єди-
ної державної системи запобiгання i реагування на надзвичай-
нi ситуацiї техногенного та природного характеру.

Розв’язання проблеми за другим варiантом сприятиме:
створенню:
— єдиної системи управлiння процесами цивiльного захисту

з виключенням дублювання управлiнських функцiй на регiо-
нальному рiвнi;

— ефективних сил цивiльного захисту;
— сучасних центрiв управлiння пiд час надзвичайних ситуа-

цiй;
— локальних систем виявлення загрози виникнення надзви-

чайних ситуацiй на об’єктах пiдвищеної небезпеки i локальних
систем оповiщення населення у зонах можливого ураження та
персоналу зазначених об’єктiв у разi виникнення аварiї;

вiдновленню дiяльностi пiдроздiлiв мiсцевої пожежної охоро-
ни i добровiльних протипожежних формувань;

забезпеченню матерiально-технiчного переоснащення орга-
нiв управлiння та сил цивiльного захисту енергоефективним
обладнанням;

формуванню єдиного державного реєстру сил та засобiв ци-
вiльного захисту;

удосконаленню системи пiдготовки високопрофесiйних фа-
хiвцiв з питань цивiльного захисту.

Виконання Програми здiйснюється двома етапами.
На першому етапi (2009 — 2010 роки) передбачається:
удосконалити:
— нормативно-правову базу, спрямовану на створення єди-

ної системи цивiльного захисту;
— систему управлiння процесами цивiльного захисту та

структури сил цивiльного захисту, зокрема шляхом утворення
сил швидкого реагування;

— механiзм взаємодiї центральних та мiсцевих органiв вико-
навчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств,
установ та органiзацiй у процесi здiйснення заходiв цивiльного
захисту;

— структуру та забезпечити належний рiвень оснащеностi
спецiалiзованих аварiйно-вiдновлювальних формувань цен-
тральних органiв виконавчої влади, об’єктiв пiдвищеної небез-
пеки, аварiйно-рятувальних i аварiйно-вiдновлювальних служб
(формувань) регiонального i мiсцевого пiдпорядкування, гро-
мадських органiзацiй;

створити:
— єдину систему цивiльного захисту;
— систему-112 у мiстах проведення фiнальної частини чемпi-

онату Європи 2012 року з футболу;
— за територiально-виробничим принципом у регiонах i на

пiдприємствах позаштатнi (невоєнiзованi) формування, спецiа-
лiзованi служби цивiльного захисту;

визначити повноваження центральних та мiсцевих органiв
виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування у сферi
цивiльного захисту;

вiдновити дiяльнiсть та доукомплектувати пiдроздiли МНС
аварiйно-рятувальною, iнженерною та спецiальною пожежною
технiкою, засобами рятування, iндивiдуального спорядження
та захисту, спецiальним обладнанням i приладами, граничнi
строки експлуатацiї яких закiнчуються у 2009 роцi;

забезпечити утримання, збереження та розвиток фонду за-
хисних споруд цивiльного захисту (цивiльної оборони);

вiдновити дiяльнiсть мiнiмально необхiдної кiлькостi пiдроз-
дiлiв мiсцевої пожежної охорони та створити умови для форму-
вання добровiльних протипожежних формувань;

здiйснити заходи щодо забезпечення сучасними технiчними
засобами виконання робiт з проведення гiдрометеорологiчно-
го спостереження;

розробити i виконати галузевi та регiональнi програми, пла-
ни заходiв, спрямованi на вирiшення проблемних питань у сфе-
рi цивiльного захисту;

виконати науково-дослiднi та дослiдно-конструкторськi ро-
боти з пiдвищення ефективностi заходiв цивiльного захисту;

оптимiзувати систему iндикацiї бiологiчних патогенних аген-
тiв та санiтарно-протиепiдемiчного забезпечення населення у
разi виникнення надзвичайної ситуацiї техногенного та природ-
ного характеру;

розробити та виконати державнi програми забезпечення ме-
дичних закладiв автомобiлями швидкої медичної допомоги, на-
самперед тих, що обслуговують сiльське населення, та матерi-
ально-технiчного забезпечення аварiйно-рятувальних i аварiй-
но-вiдновлювальних служб (формувань) та служб i сил цивiль-
ного захисту центральних органiв виконавчої влади, регiонiв
(мiст i районiв), об’єктiв пiдвищеної небезпеки;

упровадити ефективний органiзацiйно-фiнансовий механiзм
запобiгання виникненню надзвичайних ситуацiй, захисту насе-
лення i територiй вiд їх наслiдкiв.

На другому етапi (2011 — 2013 роки) передбачається:
удосконалити:
— єдину систему цивiльного захисту;

— мережу навчально-методичних центрiв комплексної пiдго-
товки i перепiдготовки фахiвцiв з питань цивiльного захисту (з
урахуванням вiдповiдної спецiалiзацiї);

створити:
— у складi МНС сучаснi центри управлiння пiд час надзвичай-

них ситуацiй;
— сили цивiльного захисту швидкого реагування та систему-

112;
— локальнi системи виявлення загрози виникнення надзви-

чайних ситуацiй на об’єктах пiдвищеної небезпеки i локальнi
системи оповiщення населення у зонах можливого ураження та
персоналу зазначених об’єктiв у разi виникнення аварiї;

— систему монiторингу, прогнозування i запобiгання надзви-
чайним ситуацiям, постiйно дiючi центральнi, регiональнi та
мiсцевi координуючi органи;

— банк даних про потенцiйну загрозу виникнення надзвичай-
них ситуацiй транскордонного характеру;

— спецiальний пiдроздiл у складi МНС для проведення дер-
жавної експертизи проектiв рiшень з питань цивiльного захисту
та техногенної безпеки;

— авiацiйнi пiдроздiли, оснащенi медичним обладнанням для
надання невiдкладної медичної допомоги i транспортування
хворих та постраждалих до лiкувальних закладiв;

— електронну базу даних, навчально-методичнi та iншi мате-
рiали для органiзацiї дистанцiйного навчання та консультуван-
ня з питань цивiльного захисту;

здiйснити матерiально-технiчне забезпечення Державної
служби медицини катастроф i Держсанепiдемслужби;

завершити роботу з оновлення в пiдроздiлах оперативно-ря-
тувальної служби цивiльного захисту МНС аварiйно-рятуваль-
ної, iнженерної та спецiальної пожежної технiки, засобiв ряту-
вання, iндивiдуального спорядження та захисту, спецiального
обладнання та приладiв, граничнi строки експлуатацiї яких за-
кiнчуються в 2012 роцi; створити резерв зазначеної технiки та
обладнання;

переоснастити та дооснастити:
— авiацiйнi пiдроздiли МНС сучасною технiкою багатоцiльо-

вого призначення для здiйснення заходiв цивiльного захисту з
урахуванням вимог мiжнародних стандартiв;

— Державну спецiалiзовану аварiйно-рятувальну службу на
водних об’єктах сучасною спецiальною технiкою та обладнан-
ням;

— Державну спецiалiзовану аварiйно-рятувальну службу по-
шуку та рятування туристiв сучасним спецiальним альпiнiс-
тським i аварiйно-рятувальним обладнанням, засобами пере-
сування, малої механiзацiї та зв’язку;

— Державну спецiальну (воєнiзовану) гiрничорятувальну
(аварiйно-рятувальну) службу сучасною автомобiльною та iн-
женерною технiкою, спецiальним хiмiчним та пожежним облад-
нанням;

— державне пiдприємство «Мобiльний рятувальний центр
МНС» iнженерною технiкою, засобами малої механiзацiї та
зв’язку, радiацiйного i хiмiчного захисту, спецiальними прила-
дами та обладнанням, робототехнiкою, автотранспортними за-
собами i засобами життєзабезпечення постраждалих;

— мобiльний госпiталь МНС сучасною медичною технiкою та
обладнанням;

— гiдрометеорологiчну службу, зокрема мережi метеороло-
гiчного, авiаметеорологiчного, аерологiчного, гiдрологiчного
(рiчкового i морського) спостереження, автоматизованими
технiчними комплексами, приладами та обладнанням;

— мережу метеорологiчного радiолокацiйного спостережен-
ня допплерiвськими метеолокаторами та iншi прогностичнi
центри Держгiдромету сучасними програмно-апаратними за-
собами цифрового моделювання i прогнозування погоди i вод-
ного режиму;

вiдновити дiяльнiсть пiдроздiлiв мiсцевої пожежної охорони
та утворити добровiльнi протипожежнi формування;

органiзувати навчання за напрямами освiтньої квалiфiкацiї
«Цивiльний захист» i «Охорона працi».

Прогнознi обсяги i джерела фiнансування Програми наведе-
нi у додатку 1.

Завдання i заходи
Завдання i заходи з виконання Програми визначенi 

у додатку 2.
Очiкуванi результати, ефективнiсть Програми

Виконання Програми дасть змогу:
створити оптимальну i ефективну єдину систему цивiльного

захисту;
забезпечити належний рiвень безпеки населення i захисту

територiй, об’єктiв пiдвищеної небезпеки вiд загрози виник-
нення надзвичайних ситуацiй техногенного та природного ха-
рактеру;

пiдвищити ефективнiсть функцiонування сил цивiльного за-
хисту та системи монiторингу, прогнозування i запобiгання
надзвичайним ситуацiям;

зменшити ризик виникнення надзвичайних ситуацiй та до-
сягти гарантований рiвень захисту населення i територiй вiд їх
наслiдкiв;

пiдвищити ефективнiсть використання коштiв для здiйснення
заходiв цивiльного захисту;

зменшити кiлькiсть постраждалого населення та загиблих
людей вiд надзвичайних ситуацiй.

Очiкуванi результати виконання Програми наведено 
у додатку 3.

Обсяги та джерела фiнансування

Орiєнтовний обсяг фiнансування Програми становить 
10 574,55 млн. гривень, з них за рахунок державного бюджету
— 8 138,85 млн., мiсцевих бюджетiв — 1 958,2 млн., iнших дже-
рел — 477,5 млн. гривень.

Обсяг фiнансування Програми уточнюється пiд час складан-
ня проекту державного та мiсцевих бюджетiв на вiдповiдний рiк
у межах видаткiв, передбачених головним розпорядникам кош-
тiв, вiдповiдальним за виконання окремих завдань i заходiв
Програми та в цiлому за Програмою.

Додаток 1
до Програми

ПАСПОРТ
Державної цiльової соцiальної програми розвитку 

цивiльного захисту на 2009-2013 роки
1. Концепцiя Програми схвалена розпорядженням Кабiнету

Мiнiстрiв України вiд 20 серпня 2008 р. №1156.
2. Програма затверджена постановою Кабiнету Мiнiстрiв Ук-

раїни вiд 25 лютого 2009 р. №156.
3. Державний замовник-координатор — МНС.
4. Керiвник Програми — Мiнiстр з питань надзвичайних ситу-

ацiй та у справах захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобиль-
ської катастрофи.

5. Виконавцi заходiв Програми — МНС, МВС, МОЗ, Мiнпри-
роди, Мiнпаливенерго, Мiнпромполiтики, Мiнтрансзв’язку,
Мiнрегiонбуд, Мiнжитлокомунгосп, Держкомлiсгосп, Держгiр-
промнагляд, Нацiональна академiя наук, Рада мiнiстрiв Авто-
номної Республiки Крим, обласнi, Київська та Севастопольська
мiськi держадмiнiстрацiї, органи мiсцевого самоврядування,
заклади освiти та науковi установи МНС, об’єкти пiдвищеної
небезпеки.

6. Строк виконання: 2009 — 2013 роки.
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7. Прогнознi обсяги та джерела фiнансування
Джерела Oсяг 

У тому числi за рокамифiнан- фiнан-
сування сування,

млн. 
гривень 2009 2010 2011 2012 2013

Державний 8 138,85  1008,492 1646,048 1670,621 1763,119 2050,57
бюджет
Мiсцевi  1958,2 1,245 1,445 652,17 651,97 651,37
бюджети
Iншi 477,5 159 159 159,5
джерела
Усього 10 574,55 1168,737 1806,493 2482,291 2415,089 2701,94

ПОСТАНОВА
вiд 5 березня 2009 р. № 158

Київ
Про затвердження Порядку використання коштiв,

передбачених у державному бюджетi 
для фiнансової пiдтримки Спортивного комiтету
Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Порядок використання коштiв, передбачених у

державному бюджетi для фiнансової пiдтримки Спортивного
комiтету, що додається.

Прем’єр-мiнiстр України Ю. ТИМОШЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України

вiд 5 березня 2009 р. № 158

ПОРЯДОК
використання коштiв, передбачених у державному

бюджетi для фiнансової пiдтримки Спортивного комiтету

1. Цей Порядок визначає механiзм використання коштiв, пе-
редбачених у державному бюджетi Мiнсiм’ямолодьспорту за
програмою «Фiнансова пiдтримка Спортивного комiтету Украї-
ни» (далi — бюджетнi кошти).

2. Бюджетнi кошти спрямовуються Спортивному комiтетовi
(далi — Комiтет) на:

1) утримання Комiтету (придбання малоцiнних предметiв,
матерiалiв, iнвентарю, передплата перiодичних друкованих ви-
дань, видатки, пов’язанi iз службовими вiдрядженнями по те-
риторiї України, орендою примiщень, оплата транспортних пос-
луг та утримання транспортних засобiв, поточного ремонту
примiщень i технiчного обслуговування обладнання, послуг
поштового, телеграфного та телефонного зв’язку, електронної
пошти, комунальних послуг i енергоносiїв, банкiвських послуг,
послуг з обробки iнформацiї, страхування примiщень, охорони,
зокрема обслуговування охоронної та пожежної сигналiзацiї,
встановлення i обслуговування програмного забезпечення,
послуг з перезарядки картриджiв, тонерiв, плата за участь пра-
цiвникiв у короткострокових навчальних семiнарах, обов’язковi
платежi до бюджету);

2) проведення заходiв з:
розвитку неолiмпiйського руху та видiв спорту, не включених

до програми Олiмпiйських iгор, удосконалення системи пiдго-
товки спортсменiв до змагань рiзного рiвня (проведення семi-
нарiв, конференцiй i форумiв, iнших заходiв загальнодержавно-
го та мiжнародного рiвня, передбачених календарним планом
заходiв Комiтету на поточний рiк, видання методичної лiтерату-
ри) та забезпечення участi в них (оплата проїзду, добових, про-
живання, страхування учасникiв заходiв, оформлення вiз, орен-
ди примiщень та обладнання, транспортних послуг, придбання
та виготовлення сувенiрної i полiграфiчної продукцiї тощо,
пов’язаних iз проведенням зазначених заходiв);

популяризацiї неолiмпiйських видiв спорту та залучення до
занять ними населення (висвiтлення в засобах масової iнфор-
мацiї дiяльностi Комiтету, стану пiдготовки спортсменiв, обслу-
говування веб-сайту, проведення масових спортивних заходiв,
передбачених календарним планом заходiв Комiтету на вiдпо-
вiдний рiк).

3. Розподiл бюджетних коштiв за визначеними в пунктi 2 цьо-
го Порядку напрямами проводиться Мiнсiм’ямолодьспортом
на пiдставi поданого Комiтетом обгрунтування потреби в кош-
тах i детальних розрахункiв витрат, визначених з урахуванням
установлених норм та нормативiв, дiючих цiн i тарифiв, регла-
ментних документiв мiжнародних спортивних органiзацiй, а та-
кож можливостi здiйснення вiдповiдних видаткiв за рахунок
надходжень з iнших джерел.

4. Календарний план заходiв Комiтету на поточний рiк та по-
ложення про їх проведення затверджуються Комiтетом за по-
годженням з Мiнсiм’ямолодьспортом.

5. Операцiї з бюджетними коштами проводяться вiдповiдно
до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками
та операцiями з надання та повернення кредитiв, наданих за
рахунок коштiв державного бюджету, що затверджений Дер-
жавним казначейством.

6. Закупiвля товарiв i послуг за бюджетнi кошти здiйснюється
Комiтетом в установленому законодавством порядку.

У договорах про закупiвлю товарiв i послуг обов’язково пе-
редбачаються умови щодо:

заборони збiльшення їх вартостi, крiм непередбачуваних ви-
падкiв, зокрема тих, що пов’язанi iз змiною курсу валюти;

недопущення включення до собiвартостi послуг витрат, якi
безпосередньо не пов’язанi з їх наданням, або необгрунтова-
ного завищення їх вартостi;

коригування визначеної в договорi суми та зобов’язань сто-
рiн у разi зменшення бюджетних призначень за програмою «Фi-
нансова пiдтримка Спортивного комiтету України» пiд час уточ-
нення показникiв державного бюджету.

Комiтет укладає договори про надання послуг з органiзацiї i
проведення заходiв безпосередньо з їх надавачами, а догово-
ри про оренду примiщень, оренду (експлуатацiю) обладнання
та оргтехнiки — безпосередньо з їх власниками (балансоутри-
мувачами).

7. Не допускається спрямування бюджетних коштiв на:
виконання програм i проведення заходiв, метою яких є отри-

мання прибутку;
придбання для проведення заходiв загальнодержавного та

мiжнародного рiвня товарiв i послуг, використання яких безпо-
середньо не пов’язане з органiзацiєю таких заходiв та участю в
них;

здiйснення видаткiв, що фiнансуються за рахунок iнших бюд-
жетних програм;

оплату посередницьких послуг.
8. Складення та подання фiнансової звiтностi про викорис-

тання бюджетних коштiв, а також контроль за їх цiльовим та
ефективним витрачанням здiйснюються в установленому зако-
нодавством порядку.

ПОСТАНОВА
вiд 5 березня 2009 р. № 159

Київ
Про затвердження Порядку використання коштiв,

передбачених у державному бюджетi 
для фiнансової пiдтримки 

Нацiонального олiмпiйського комiтету
Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Порядок використання коштiв, передбачених у

державному бюджетi для фiнансової пiдтримки Нацiонального
олiмпiйського комiтету, що додається.

Прем’єр-мiнiстр України Ю. ТИМОШЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України

вiд 5 березня 2009 р. № 159
ПОРЯДОК

використання коштiв, передбачених у державному
бюджетi для фiнансової пiдтримки Нацiонального 

олiмпiйського комiтету
1. Цей Порядок визначає механiзм використання коштiв, пе-

редбачених у державному бюджетi Мiнсiм’ямолодьспорту за
програмою «Фiнансова пiдтримка Нацiонального олiмпiйського
комiтету України» (далi — бюджетнi кошти).

2. Бюджетнi кошти спрямовуються Нацiональному олiмпiй-
ському комiтетовi (далi — Комiтет) на:

1) утримання Комiтету (придбання малоцiнних предметiв,
матерiалiв, iнвентарю, передплата перiодичних друкованих ви-
дань, видатки, пов’язанi iз службовими вiдрядженнями по те-
риторiї України, орендою примiщень, оплата транспортних пос-
луг та утримання транспортних засобiв, поточного ремонту
примiщень i технiчного обслуговування обладнання, послуг
поштового, телеграфного та телефонного зв’язку, електронної
пошти, комунальних послуг i енергоносiїв, банкiвських послуг,
послуг з обробки iнформацiї, страхування примiщень, охорони,
зокрема обслуговування охоронної та пожежної сигналiзацiї,
встановлення i обслуговування програмного забезпечення,
послуг з перезарядки картриджiв, тонерiв, плата за участь пра-
цiвникiв у короткострокових навчальних семiнарах, обов’язковi
платежi до бюджету);

2) проведення заходiв iз забезпечення розвитку i популяри-
зацiї олiмпiйського руху i спорту в Українi, зокрема з пiдготовки
до участi в Олiмпiйських iграх (проведення семiнарiв, конфе-
ренцiй, форумiв, iнших заходiв загальнодержавного та мiжна-
родного рiвня, передбачених календарним планом заходiв Ко-
мiтету на поточний рiк, придбання та виготовлення сувенiрної i
полiграфiчної продукцiї, видання методичної лiтератури, вис-
вiтлення у засобах масової iнформацiї дiяльностi Комiтету) та
забезпечення участi в них (оплата проїзду, добових, проживан-
ня, страхування учасникiв заходiв, оформлення вiз, оренди
примiщень та обладнання, транспортних послуг тощо).

3. Розподiл бюджетних коштiв за визначеними у пунктi 2 цьо-
го Порядку напрямами проводиться Мiнсiм’ямолодьспортом
на пiдставi поданого Комiтетом обгрунтування потреби в кош-
тах i детальних розрахункiв витрат, визначених з урахуванням
установлених норм та нормативiв, дiючих цiн i тарифiв, кален-
дарного плану заходiв Комiтету, регламентних документiв мiж-
народних спортивних органiзацiй, а також можливостi здiй-
снення вiдповiдних видаткiв за рахунок надходжень з iнших
джерел.

4. Календарний план заходiв Комiтету на поточний рiк та по-
ложення про їх проведення затверджуються Комiтетом за по-
годженням з Мiнсiм’ямолодьспортом.

5. Операцiї, пов’язанi з використанням бюджетних коштiв,
проводяться вiдповiдно до Порядку обслуговування державно-
го бюджету за видатками та операцiями з надання та повернен-
ня кредитiв, наданих за рахунок коштiв державного бюджету,
що затверджений Державним казначейством.

6. Закупiвля товарiв i послуг за бюджетнi кошти здiйснюється
Комiтетом в установленому законодавством порядку.

У договорах про закупiвлю товарiв i послуг обов’язково пе-
редбачаються умови щодо:

заборони збiльшення їх вартостi, крiм непередбачуваних ви-
падкiв, зокрема тих, що пов’язанi iз змiною курсу валюти;

недопущення включення до собiвартостi послуг витрат, якi
безпосередньо не пов’язанi з їх наданням, або необгрунтова-
ного завищення їх вартостi;

коригування визначеної у договорi суми та зобов’язань сто-
рiн у разi зменшення бюджетних призначень за програмою «Фi-
нансова пiдтримка Нацiонального олiмпiйського комiтету Укра-
їни» пiд час уточнення показникiв державного бюджету.

Комiтет укладає договори про надання послуг з органiзацiї i
проведення заходiв безпосередньо з їх надавачами, а догово-
ри про оренду примiщень, оренду (експлуатацiю) обладнання
та оргтехнiки — безпосередньо з їх власниками (балансоутри-
мувачами).

7. Не допускається спрямування бюджетних коштiв на:
виконання програм i проведення заходiв, метою яких є отри-

мання прибутку;
придбання для проведення заходiв загальнодержавного та

мiжнародного рiвня товарiв i послуг, використання яких безпо-
середньо не пов’язане з органiзацiєю таких заходiв та участю в
них;

здiйснення видаткiв, що фiнансуються за рахунок iнших бюд-
жетних програм;

оплату посередницьких послуг.
8. Складення та подання фiнансової звiтностi про викорис-

тання бюджетних коштiв, а також контроль за їх цiльовим i
ефективним витрачанням здiйснюються в установленому зако-
нодавством порядку.

ПОСТАНОВА
вiд 5 березня 2009 р. № 161

Київ
Про внесення змiн до деяких 

постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України змiни, що до-

даються.
Прем’єр-мiнiстр України Ю. ТИМОШЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України

вiд 5 березня 2009 р. № 161
ЗМIНИ,

що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
1. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 лютого 1994 р.

№ 102 «Про розмiр плати за видачу свiдоцтва про право на за-

няття нотарiальною дiяльнiстю» (ЗП України, 1994 р., № 6, 
ст. 151; 1996 р., № 13, ст. 361; Офiцiйний вiсник України, 1998 р.,
№ 42, ст. 1551; 2000 р., № 12, ст. 457):

1) у назвi постанови слово «заняття» замiнити словом «зай-
няття»;

2) пункт 1 викласти у такiй редакцiї:
«1. Установити плату за видачу свiдоцтва про право на зай-

няття нотарiальною дiяльнiстю в розмiрi десяти неоподаткову-
ваних мiнiмумiв доходiв громадян, а за видачу повторного свi-
доцтва про право на зайняття нотарiальною дiяльнiстю — в роз-
мiрi 50 вiдсоткiв цiєї суми.

Плата за видачу свiдоцтва про право на зайняття нотарiаль-
ною дiяльнiстю та за видачу повторного свiдоцтва зараховуєть-
ся до Державного бюджету України.

Виданi ранiше Мiнiстерством юстицiї дублiкати свiдоцтв про
право на заняття нотарiальною дiяльнiстю на замiну втрачених
або пошкоджених є чинними та замiнi на повторнi свiдоцтва не
пiдлягають.»;

3) пункт 2 виключити.
2. У Порядку посвiдчення заповiтiв i довiреностей, що прирiв-

нюються до нотарiально посвiдчених, затвердженому постано-
вою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 червня 1994 р. № 419 (ЗП
України, 1994 р., № 10, ст. 249; Офiцiйний вiсник України, 
2006 р., № 27, ст. 1966):

1) у пунктi 1:
слово «фiзичних» виключити;
абзац третiй викласти в такiй редакцiї:
«командири (начальники) вiйськових частин, з’єднань, уста-

нов, вiйськово-навчальних закладiв — заповiти i довiреностi
вiйськовослужбовцiв, а в пунктах дислокацiї вiйськових частин,
з’єднань, установ, вiйськово-навчальних закладiв, де немає
нотарiуса чи посадової особи органу мiсцевого самоврядуван-
ня, що вчиняють нотарiальнi дiї, —заповiти i довiреностi працiв-
никiв, членiв їх сiмей i членiв сiмей вiйськовослужбовцiв;»;

2) пункт 3 викласти в такiй редакцiї:
«3. Посадовi, службовi особи при посвiдченнi заповiтiв i довi-

реностей зобов’язанi зберiгати нотарiальну таємницю та не
розголошувати вiдомостi, отриманi пiд час їх посвiдчення.

Обов’язок дотримання нотарiальної таємницi поширюється
на осiб, яким про посвiдчення заповiту та довiреностi стало вi-
домо у зв’язку з виконанням ними службових обов’язкiв чи iн-
шої роботи, на осiб, залучених для їх посвiдчення як свiдкiв, та
на iнших осiб, яким стали вiдомi вiдомостi, що становлять пред-
мет нотарiальної таємницi.

Особи, виннi в порушеннi нотарiальної таємницi, несуть вiд-
повiдальнiсть у порядку, встановленому законом.

Довiдки про посвiдченi заповiти i довiреностi видаються по-
садовою, службовою особою виключно фiзичним особам, за
дорученням яких або щодо яких вчинялися дiї, що прирiвню-
ються до нотарiально посвiдчених. У разi смертi особи чи виз-
нання її померлою довiдки про посвiдченi заповiти i довiреностi
видаються спадкоємцям померлого.

Довiдки про посвiдченi заповiти i довiреностi надаються по-
садовою, службовою особою протягом десяти робочих днiв на
обгрунтовану письмову вимогу суду, прокуратури, органiв дiз-
нання i досудового слiдства у зв’язку з цивiльними, господар-
ськими, адмiнiстративними або кримiнальними справами,
справами про адмiнiстративнi правопорушення, що перебува-
ють у провадженнi цих органiв, з обов’язковим зазначенням
номера справи та прикладенням гербової печатки вiдповiдного
органу.

Довiдки про наявнiсть складеного заповiту, за винятком за-
повiдача, видаються тiльки пiсля смертi заповiдача за умови
подання свiдоцтва (нотарiально засвiдченої копiї) про його
смерть.»;

3) у пунктi 4:
у пiдпунктi 1 слова «що випливають iз заповiтiв та довiренос-

тей» замiнити словами «попереджають про наслiдки їх посвiд-
чення для того, щоб юридична необiзнанiсть не могла бути ви-
користана їм на шкоду»;

у пiдпунктi 2 слова «i дiйсним намiрам осiб, що звернулися за
їх посвiдченням» виключити;

доповнити пункт пiдпунктом 21 такого змiсту:
«21) встановлюють дiйснi намiри особи (правильне розумiння

нею значення, умов правочину та його правових наслiдкiв), що
звернулася за посвiдченням заповiту чи довiреностi, до їх пос-
вiдчення, а також вiдсутнiсть у неї будь-яких заперечень щодо
кожної з умов правочину;»;

4) пункт 5 пiсля абзацу шостого доповнити новим абзацом
такого змiсту:

«Визначення обсягу цивiльної дiєздатностi фiзичної особи
здiйснюється за паспортом або iншими документами, перед-
баченими пунктом 6 цього Порядку (крiм посвiдчення водiя,
особи моряка, iнвалiда чи учасника Великої Вiтчизняної вiйни,
посвiдчення, виданого за мiсцем роботи фiзичної особи), якi
унеможливлюють виникнення будь-яких сумнiвiв щодо обсягу
цивiльної дiєздатностi фiзичної особи, що звернулася за пос-
вiдченням заповiту чи довiреностi.».

У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;
5) у пунктi 6:
в абзацi першому слова «особу заявника, що звернувся» та

«його» замiнити вiдповiдно словами «особу, що звернулася» та
«її»;

в абзацах другому i восьмому слово «заявника» виключити;
в абзацi шостому слова «особи заявника, що звернувся» за-

мiнити словами «особи, що звернулася»;
6) абзац другий i шостий пункту 7 викласти в такiй редакцiї:
«У разi коли фiзична особа внаслiдок фiзичної вади або хво-

роби не може власноручно пiдписати заповiт чи довiренiсть, за
її дорученням в її присутностi та в присутностi посадової, служ-
бової особи такий документ може пiдписати iнша фiзична осо-
ба. Про причини, з яких особа, вiд iменi якої посвiдчується за-
повiт чи довiренiсть, не пiдписала документ, зазначається у
посвiдчувальному написi.»;

«Посадова, службова особа встановлює особу, вiд iменi якої
посвiдчується заповiт чи довiренiсть, а також особу, яка бере
участь у вчиненнi правочину вiд її iменi.»;

7) пункт 10 викласти в такiй редакцiї:
«10. Посвiдченi заповiти i довiреностi реєструються посадо-

вими, службовими особами, крiм капiтанiв морських або рiчко-
вих суден, що плавають пiд прапором України, начальникiв по-
шукових або iнших експедицiй, в реєстрi для реєстрацiї заповi-
тiв i довiреностей, що прирiвнюються до нотарiально посвiдче-
них (далi — реєстр), форма якого встановлюється Мiн’юстом.

Кожний заповiт чи довiренiсть реєструються пiд окремим по-
рядковим номером. Номер, пiд яким зареєстровано заповiт чи
довiренiсть, зазначається в посвiдчувальному написi.

Реєстр повинен бути прошнурований, аркушi пронумерова-
нi.

Реєстрацiя заповiтiв i довiреностей провадиться посадовою,
службовою особою тiльки пiсля пiдписання нею та скрiплення
печаткою посвiдчувального напису на документi.

Запис у реєстрi робиться чiтко, розбiрливо, iз заповненням
усiх граф, передбачених за встановленою формою. Не допус-
каються пiдчистки, дописки, iншi незастереженi виправлення
та запис олiвцем.

Запис у реєстрi є доказом посвiдчення заповiту чи довiре-
ностi.»;

8) у пунктi 12:
в абзацi другому слово «закону» замiнити словом «законо-

давству»;
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пiсля абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого
змiсту:

«у неї є сумнiви у тому, що фiзична особа, яка звернулася за
вчиненням нотарiальної дiї, усвiдомлює значення, змiст, право-
вi наслiдки цiєї дiї або ця особа дiє пiд впливом насильства;».

У зв’язку з цим абзаци п’ятий i шостий вважати вiдповiдно
абзацами шостим i сьомим;

9) в абзацi п’ятому пункту 16 слова «фiзичної вади, хвороби»
замiнити словами «фiзичної вади або хвороби», а слова «або з
iнших поважних причин» виключити;

10) у пунктi 18:
в абзацi четвертому слова «нотарiус або» виключити;
в абзацi сьомому слова «фiзичної вади, хвороби» замiнити

словами «фiзичної вади або хвороби», а слова «або з iнших по-
важних причин» виключити;

11) в абзацi сьомому пункту 21 слово «спадкоємства» замi-
нити словами «на спадкування»;

12) у пунктi 22 слово «назва» замiнити словами «повне най-
менування»;

13) у пунктi 23:
в абзацах другому i третьому слова «чи до державної нотарi-

альної контори» виключити;
в абзацi четвертому слова «державного нотарiального архiву

м. Києва» замiнити словами «Київського державного нотарiаль-
ного архiву».

3. У Положеннi про Мiнiстерство юстицiї України, затвердже-
ному постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 листопада
2006 р. № 1577 (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., № 45, ст.
3020):

пiдпункт 24 пункту 4 викласти в такiй редакцiї:
«24) органiзовує роботу установ нотарiату, перевiряє їх дi-

яльнiсть i вживає заходiв до її полiпшення, здiйснює керiвниц-
тво державними нотарiальними конторами та перевiрку органi-
зацiї нотарiальної дiяльностi державних i приватних нотарiусiв
та виконання ними правил нотарiального дiловодства, видає та
анулює свiдоцтва про право на зайняття нотарiальною дiяльнiс-
тю, забезпечує реєстрацiю приватної нотарiальної дiяльностi,
органiзовує виготовлення та контролює використання спецi-
альних бланкiв нотарiальних документiв, веде журнал реєстра-
цiї виданих свiдоцтв про право на зайняття нотарiальною дiяль-
нiстю, затверджує зразки печатки державної нотарiальної кон-
тори та печатки приватного нотарiуса, погоджує визначену Го-
ловним управлiнням юстицiї Мiнiстерства юстицiї України в Ав-
тономнiй Республiцi Крим, головними управлiннями юстицiї в
областях, мм. Києвi та Севастополi кiлькiсть посад стажистiв;»;

у текстi Положення слова «головнi управлiння юстицiї Мiн’юс-
ту в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мм. Києвi та Севас-
тополi» в усiх вiдмiнках замiнити словами «Головне управлiння
юстицiї Мiнiстерства юстицiї України в Автономнiй Республiцi
Крим, головнi управлiння юстицiї в областях, мм. Києвi та Се-
вастополi» у вiдповiдному вiдмiнку.

4. У Положеннi про Вищу квалiфiкацiйну комiсiю нотарiату,
затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8
грудня 2006 р. № 1689 (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., №
50, ст. 3314):

в абзацi третьому пунктiв 4 i 24 слово «повторного» виключи-
ти;

у текстi Положення слова «головних управлiнь юстицiї Мiнiс-
терства юстицiї в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мм.
Києвi та Севастополi» в усiх вiдмiнках замiнити словами «Голов-
не управлiння юстицiї Мiнiстерства юстицiї України в Автоном-
нiй Республiцi Крим, головнi управлiння юстицiї в областях, 
мм. Києвi та Севастополi» у вiдповiдному вiдмiнку.

ПОСТАНОВА
вiд 5 березня 2009 р. № 162

Київ
Про внесення змiн до постанови 

Кабiнету Мiнiстрiв України 
вiд 20 грудня 1997 р. № 1442

Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 грудня

1997 р. № 1442 «Про затвердження Правил роздрiбної торгiвлi
нафтопродуктами» (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., № 2, ст.
51, № 10, ст. 382; 2001 р., № 17, ст. 756; 2002 р., № 23, ст. 1116,
№ 34, ст. 1588; 2005 р., № 34, ст. 2061) змiни, що додаються.

Прем’єр-мiнiстр України Ю. ТИМОШЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України

вiд 5 березня 2009 р. № 162
ЗМIНИ,

що вносяться до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 20 грудня 1997 р. № 1442

1. У постановi:
1) у вступнiй частинi цифри «22» замiнити цифрами «20»;
2) у пунктi 2 слова «Мiнiстерству економiки та з питань євро-

пейської iнтеграцiї», «Мiнiстерству екологiї та природних ресур-
сiв, Державному комiтетовi стандартизацiї, метрологiї та сер-
тифiкацiї» замiнити вiдповiдно словами «Мiнiстерству економi-
ки», «Мiнiстерству охорони навколишнього природного сере-
довища, Державному комiтету з питань технiчного регулюван-
ня та споживчої полiтики».

2. У Правилах роздрiбної торгiвлi нафтопродуктами, затвер-
джених зазначеною постановою:

1) в абзацi першому пункту 1 слово «товарiв» замiнити сло-
вом «нафтопродуктiв»;

2) в абзацi першому пункту 2 слова «АЗС», «заправки тран-
спортних засобiв моторним пальним» та «цих товарiв» замiнити
вiдповiдно словами «далi — АЗС», «вiдпуску споживачам наф-
топродуктiв» та «нафтопродуктiв»;

3) у пунктi 3:
в абзацах другому i четвертому слова «пальнороздавальна

колонка» в усiх вiдмiнках i формах числа замiнити словами «па-
ливороздавальна колонка» у вiдповiдному вiдмiнку i числi;

в абзацi третьому слово «видачi» замiнити словом «вiдпуску»;
в абзацi восьмому слово «Мiнекоресурсiв» замiнити словом

«Мiнприроди»;
4) абзац другий пункту 5 викласти в такiй редакцiї:
«У разi закриття АЗС, спецiалiзованих магазинiв та iнших

пунктiв продажу нафтопродуктiв для проведення санiтарних за-
ходiв, реконструкцiї, ремонту, технiчного переобладнання та
проведення iнших робiт суб’єкт господарювання повинен не
пiзнiше нiж за п’ять днiв повiдомити про це громадян шляхом
розмiщення поряд з iнформацiєю про режим роботи оголошен-
ня про дату та перiод закриття.»;

5) у пунктi 7:
в абзацi першому слова «назви» i «мiсцезнаходження» замi-

нити вiдповiдно словами «найменування» та «мiсце розташу-
вання»;

у першому реченнi абзацу другого слова «назви, мiсця роз-
ташування» замiнити словами «найменування, мiсцезнаход-
ження»;

6) абзац перший пункту 8 викласти в такiй редакцiї:
«8. Вiдомостi про роздрiбнi цiни, марки та види нафтопро-

дуктiв (у тому числi дизельного палива залежно вiд вмiсту ма-
сової частки сiрки), що продаються на АЗС, повиннi бути зазна-
ченi на iнформацiйному табло, яке встановлюється на в’їздi та
бiля оператора АЗС.»;

7) пункти 9-11 викласти в такiй редакцiї:
«9. Суб’єкт господарювання, що здiйснює продаж нафтопро-

дуктiв, зобов’язаний своєчасно подати споживачевi необхiдну,
доступну та достовiрну iнформацiю про нафтопродукти, а та-
кож копiї паспортiв якостi, в яких зазначенi нормативнi доку-
менти, вимогам яких вiдповiдають нафтопродукти, та копiї сер-
тифiкатiв вiдповiдностi або свiдоцтв про визнання вiдповiднос-
тi (якщо нафтопродукт пiдлягає обов’язковiй сертифiкацiї в Ук-
раїнi).

В iнформацiї про нафтопродукти зазначаються:
їх назва;
данi про їх основнi властивостi;
вiдомостi про вмiст шкiдливих для здоров’я речовин, якi

встановленi нормативно-правовими актами;
цiна та умови їх придбання;
вiдомостi про умови їх зберiгання;
правила та умови їх ефективного i безпечного використання;
строк їх придатностi, обов’язковi дiї споживача пiсля його за-

кiнчення, а також можливi наслiдки в разi невчинення цих дiй;
найменування та мiсцезнаходження суб’єкта господарюван-

ня i пiдприємства, яке здiйснює його функцiї щодо прийняття
претензiй вiд споживача.

Iнформацiя подається споживачевi згiдно iз законодавством
про мови.

Суб’єкт господарювання зобов’язаний поiнформувати спо-
живача про можливiсть виникнення за певних умов унаслiдок
поводження з нафтопродуктами небезпеки для життя, здоров’я
споживача та його майна, навколишнього природного середо-
вища.

10. Розрахунки за проданi нафтопродукти здiйснюються го-
тiвкою та/або у безготiвковiй формi (iз застосуванням платiж-
них карток, талонiв, вiдомостей на вiдпуск нафтопродуктiв то-
що) в установленому законодавством порядку. Разом з наф-
топродуктами споживачевi в обов’язковому порядку видається
розрахунковий документ за установленою формою на повну
суму проведеної операцiї, який пiдтверджує факт купiвлi това-
ру. У розрахунковому документi зазначається iнформацiя про
форму здiйснення розрахунку. Розрахунки за проданi нафтоп-
родукти iз застосуванням згiдно з договорами талонiв чи вiдо-
мостей на вiдпуск нафтопродуктiв здiйснюються виключно че-
рез установи банкiв.

Особливостi порядку продажу нафтопродуктiв за готiвку
та/або у безготiвковiй формi (iз застосуванням платiжних кар-
ток, талонiв, вiдомостей на вiдпуск нафтопродуктiв тощо) вста-
новлюються iнструкцiєю, яка затверджується спiльним наказом
Мiнпаливенерго, Мiнекономiки, Мiнтрансзв’язку та Держспо-
живстандарту.

11. Споживач має право протягом чотирнадцяти днiв з дня
купiвлi обмiняти нафтопродукти належної якостi на аналогiчнi у
суб’єкта господарювання, в якого вони були придбанi, у разi,
коли нафтопродукти не можуть бути ним використанi за приз-
наченням.

Обмiн нафтопродуктiв належної якостi проводиться за умо-
ви, якщо вони не використовувалися, збережено їх товарний
вигляд, споживчi властивостi, пломби, ярлики, а також за наяв-
ностi розрахункового документа, виданого споживачевi разом
з проданими нафтопродуктами.

Якщо на момент обмiну в продажу аналогiчних нафтопродук-
тiв немає, споживач має право придбати будь-якi iншi нафтоп-
родукти з наявного асортименту з перерахуванням вартостi,
розiрвати договiр та одержати грошi у розмiрi вартостi повер-
нених нафтопродуктiв або здiйснити обмiн нафтопродуктiв на
аналогiчнi пiсля надходження вiдповiдних нафтопродуктiв у
продаж. Суб’єкт господарювання зобов’язаний у день надход-
ження нафтопродуктiв у продаж повiдомити про це споживача,
який вимагає їх обмiну.

При розiрваннi договору купiвлi-продажу розрахунки iз спо-
живачем здiйснюються виходячи з вартостi нафтопродуктiв на
час їх купiвлi. Грошi, сплаченi за нафтопродукти, повертаються
споживачевi у день розiрвання договору, а в разi неможливостi
повернути грошi у день розiрвання договору — в iнший строк за
домовленiстю сторiн, але не бiльше нiж сiм днiв.

Шкода, завдана життю, здоров’ю споживача або його майну
внаслiдок використання нафтопродуктiв неналежної якостi,
пiдлягає вiдшкодуванню суб’єктом господарювання в повному
обсязi та в порядку, установленому законодавством.»;

8) у пунктi 14 пiсля слiв «дотримуватися вимог» доповнити
словами «Господарського кодексу України», а слова i цифри
«Порядку заняття торговельною дiяльнiстю i правил торговель-
ного обслуговування населення, затверджених постановою Ка-
бiнету Мiнiстрiв України вiд 8 лютого 1995 р. № 108» замiнити
словами i цифрами «Порядку провадження торговельної дiяль-
ностi та правил торговельного обслуговування населення, зат-
верджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 червня
2006 р. № 833 (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., № 25, 
ст. 1818)»;

9) пункти 15 i 17 викласти в такiй редакцiї:
«15. Суб’єкт господарювання повинен забезпечити наявнiсть

на видному та доступному для споживача мiсцi на АЗС куточка
покупця, в якому розмiщуються iнформацiя про найменування
власника АЗС або уповноваженого ним органу, мiсцезнаход-
ження i номери телефонiв органiв, що забезпечують захист
прав споживачiв, книга вiдгукiв та пропозицiй.

На вимогу споживача уповноважений керiвником суб’єкта
господарювання працiвник повинен ознайомити його з вимо-
гами цих Правил, Закону України «Про захист прав спожива-
чiв», а також подати документи, зазначенi у пунктi 9 цих Пра-
вил.»;

«17. Експлуатацiя АЗС здiйснюється вiдповiдно до законо-
давства.»;

10) абзац перший пункту 20 викласти в такiй редакцiї:
«20. Засоби вимiрювальної технiки застосовуються згiдно з

вимогами законодавства про метрологiю.»;
11) абзац другий пункту 26 викласти в такiй редакцiї:
«Забороняється доставка автомобiльних бензинiв в автоцис-

тернах та iнших ємкостях, що ранiше були використанi для пе-
ревезення iнших нафтопродуктiв, без вiдповiдної їх пiдготовки
вiдповiдно до нормативних документiв.»;

12) пункт 27 викласти в такiй редакцiї:
«27. Приймання нафтопродуктiв, що доставленi автомобiль-

ним транспортом вiд постачальникiв, здiйснюється працiвника-
ми АЗС за марками та видами (дизельне паливо залежно вiд
масової частки сiрки) згiдно з товарно-транспортними наклад-
ними за наявностi паспорта якостi та копiї сертифiката вiдпо-
вiдностi нафтопродукту чи свiдоцтва про визнання вiдповiднос-
тi, виданих у порядку, установленому законодавством.

Приймання нафтопродуктiв здiйснюється вiдповiдно до ви-
мог робочої iнструкцiї оператора АЗС та iнструкцiї з охорони
працi, якi затверджуються керiвником суб’єкта господарюван-
ня.»;

13) в абзацах першому i другому пункту 28 слово «злив» у всiх
вiдмiнках замiнити словом «зливання»;

14) пункт 29 викласти в такiй редакцiї:
«29. Забороняється приймати нафтопродукти на АЗС у разi:

вiдсутностi на автоцистернах пломб вантажовiдправника, їх
пошкодження (у разi пломбування автоцистерни) або невiдпо-
вiдностi їх вiдбитку печатки на товарно-транспортнiй накладнiй;

вiдсутностi свiдоцтва про повiрку автоцистерни;
несправностi зливного пристрою автомобiльної цистерни;
несправностi заземлювального пристрою;
настання грози;
неналежного оформлення або вiдсутностi товарно-тран-

спортної накладної;
наявностi пiдтоварної води i механiчних домiшок у нафтопро-

дуктах;
невiдповiдностi якостi нафтопродуктiв вимогам нормативних

документiв;
вiдсутностi паспорта якостi нафтопродукту або неналежного

його оформлення (вiдсутнiсть номера, марки та виду, не зазна-
ченi усi показники якостi);

вiдсутностi копiї сертифiката вiдповiдностi чи свiдоцтва про
визнання вiдповiдностi.»;

15) у першому реченнi абзацу першого пункту 34 слова
«пально-, мастило- та сумiшороздавальнi колонки» замiнити
словами «паливо-, мастило- та сумiшороздавальнi колонки»;

16) в абзацi першому пункту 36 слова «пально- та мастило-
роздавальнi колонки» та «виготiвника» замiнити вiдповiдно сло-
вами «паливо- та мастилороздавальнi колонки» та «виробни-
ка»;

17) у першому реченнi абзацу першого пункту 37 слова
«пально- та мастилороздавальнi колонки» замiнити словами
«паливо- та мастилороздавальнi колонки»;

18) у текстi Правил слова «суб’єкт господарської дiяльностi»
та «покупець» в усiх вiдмiнках i формах числа замiнити вiдповiд-
но словами «суб’єкт господарювання» та «споживач» у вiдпо-
вiдному вiдмiнку i числi, а слово «пальне» в усiх вiдмiнках замi-
нити словом «паливо» у вiдповiдному вiдмiнку.

ПОСТАНОВА
вiд 5 березня 2009 р. № 163

Київ
Про затвердження Порядку використання 

у 2009 роцi коштiв, передбачених 
у державному бюджетi для державної пiдтримки

органiзацiї та проведення Всеукраїнським
фiзкультурно-спортивним товариством «Колос»

роботи з розвитку фiзичної культури i спорту 
серед сiльського населення

Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Порядок використання у 2009 роцi коштiв, пе-

редбачених у державному бюджетi для державної пiдтримки
органiзацiї та проведення Всеукраїнським фiзкультурно-спор-
тивним товариством «Колос» роботи з розвитку фiзичної куль-
тури i спорту серед сiльського населення, що додається.

Прем’єр-мiнiстр України Ю. ТИМОШЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України

вiд 5 березня 2009 р. № 163
ПОРЯДОК

використання у 2009 роцi коштiв, передбачених 
у державному бюджетi для державної пiдтримки

органiзацiї та проведення Всеукраїнським фiзкультурно-
спортивним товариством «Колос» роботи з розвитку

фiзичної культури i спорту серед сiльського населення
1. Цей Порядок визначає механiзм використання у 2009 роцi

коштiв, передбачених Мiнагрополiтики у державному бюджетi
за програмою «Державна пiдтримка Всеукраїнського фiзкуль-
турно-спортивного товариства «Колос» на органiзацiю та про-
ведення роботи з розвитку фiзичної культури i спорту серед
сiльського населення» (далi — бюджетнi кошти).

2. Мiнагрополiтики спрямовує бюджетнi кошти Всеукраїн-
ському фiзкультурно-спортивному товариству «Колос» (далi —
Товариство), зокрема:

Центральнiй радi Товариства на її утримання та забезпечен-
ня дiяльностi (оплата працi i комунальних послуг, послуг зв’яз-
ку, оренди та внесення пов’язаних з нею платежiв, оплата про-
ведення поточного ремонту, транспортних витрат, органiзацiй-
но-методичних заходiв, придбання малоцiнних, швидкозношу-
вальних предметiв, матерiалiв, обладнання та iнвентарю, об-
слуговування оргтехнiки, встановлення i супроводження прог-
рамного забезпечення, банкiвських, юридичних, типограф-
ських та полiграфiчних послуг, участi у короткострокових семi-
нарах, нарадах, нарадах-навчаннях), органiзацiю роботи iз
створення умов для розвитку фiзичної культури i спорту серед
сiльського населення (оплата проведення масових фiзкультур-
но-спортивних, фiзкультурно-оздоровчих заходiв i змагань, за-
безпечення навчально-тренувального процесу та участi спор-
тсменiв Товариства у змаганнях рiзного рiвня, проведення зма-
гань серед студентiв вищих аграрних навчальних закладiв, iн-
ших заходiв, пов’язаних з фiзкультурно-спортивною дiяльнiстю
Товариства);

Центральнiй школi вищої спортивної майстерностi Товарис-
тва на її утримання, забезпечення дiяльностi та навчально-тре-
нувального процесу (оплата працi i комунальних послуг, послуг
зв’язку, оренди та внесення пов’язаних з нею платежiв, оплата
проведення поточного ремонту, транспортних витрат, прид-
бання малоцiнних, швидкозношувальних предметiв, матерiа-
лiв, обладнання та iнвентарю, обслуговування оргтехнiки, вста-
новлення i супроводження програмного забезпечення, банкiв-
ських, юридичних, типографських та полiграфiчних послуг,
участi у короткострокових семiнарах, нарадах, нарадах-нав-
чаннях, органiзацiї i проведення навчально-тренувальних збо-
рiв вихованцiв школи та забезпечення їх участi у змаганнях дер-
жавного рiвня, здiйснення заходiв з навчально-методичної ро-
боти);

спортивним базам, пiдпорядкованим Центральнiй радi Това-
риства, на оплату витрат, пов’язаних iз забезпеченням їх дiяль-
ностi та полiпшенням технiчного стану (оплата комунальних
послуг, придбання малоцiнного спортивного iнвентарю, прове-
дення поточного ремонту).

3. Розподiл бюджетних коштiв проводиться з урахуванням
поданих Товариством обгрунтування потреби в коштах та де-
тальних розрахункiв витрат, визначених на пiдставi штатної чи-
сельностi працiвникiв, затверджених умов оплати працi, єдино-
го календарного плану фiзкультурно-оздоровчих та спортив-
них заходiв Товариства, встановлених норм та нормативiв, дiю-
чих цiн i тарифiв, вiдповiдної проектно-кошторисної документа-
цiї, першочерговостi та невiдкладностi виконання робiт, ре-
зультатiв фiнансово-господарської дiяльностi за минулий перi-
од та прогнозних показникiв дiяльностi на поточний рiк.

4. Бюджетнi кошти спрямовуються на вiдкритi в органах Дер-
жавного казначейства рахунки зазначених у пунктi 2 цього По-
рядку одержувачiв в обсягах, передбачених розписом держав-
ного бюджету, вiдповiдно до Порядку обслуговування держав-
ного бюджету за видатками та операцiями з надання та повер-
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нення кредитiв, наданих за рахунок коштiв державного бюдже-
ту, затвердженого Державним казначейством.

5. Закупiвля товарiв, робiт i послуг за рахунок бюджетних
коштiв здiйснюється в установленому законодавством поряд-
ку.

6. Розрахунок проводиться згiдно з умовами договору про
закупiвлю товарiв, робiт i послуг на пiдставi актiв прийняття-
передачi виконаних робiт i наданих послуг та документального
пiдтвердження вартостi витрат i проведеного розрахунку.

7. Складення та подання фiнансової звiтностi про використан-
ня бюджетних коштiв, а також контроль за їх цiльовим витрачан-
ням здiйснюються в установленому законодавством порядку.

ПОСТАНОВА
вiд 5 березня 2009 р. № 165

Київ
Про затвердження Порядку використання коштiв,

передбачених у державному бюджетi 
для фiнансової пiдтримки 

громадських органiзацiй фiзкультурно-спортивного
спрямування

Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Порядок використання коштiв, передбачених у

державному бюджетi для фiнансової пiдтримки громадських
органiзацiй фiзкультурно-спортивного спрямування, що дода-
ється.

Прем’єр-мiнiстр України Ю. ТИМОШЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України

вiд 5 березня 2009 р. № 165
ПОРЯДОК

використання коштiв, передбачених у державному
бюджетi для фiнансової пiдтримки громадських органiза-

цiй фiзкультурно-спортивного спрямування
1. Цей Порядок визначає механiзм використання коштiв, пе-

редбачених Мiнсiм’ямолодьспорту у державному бюджетi за
програмою «Фiнансова пiдтримка громадських органiзацiй фiз-
культурно-спортивного спрямування» (далi — бюджетнi кош-
ти).

2. Бюджетнi кошти спрямовуються на:
утримання центральних рад всеукраїнських фiзкультурно-

спортивних товариств «Україна» i «Спартак» (заробiтна плата
працiвникiв, придбання малоцiнного iнвентарю, канцелярських
товарiв, транспортних послуг та утримання транспортних засо-
бiв, поточний ремонт та технiчне обслуговування обладнання,
послуг поштового, телеграфного та телефонного зв’язку, елек-
тронної пошти, банкiвськi та полiграфiчнi послуги, послуги з об-
робки iнформацiї, страхування примiщень, забезпечення їх
охорони, в тому числi обслуговування охоронної та пожежної
сигналiзацiї, встановлення та обслуговування комп’ютерних
програм, послуги з перезарядки картриджiв, тонерiв, оренда
примiщень та обладнання, комунальнi послуги та оплата енер-
гоносiїв), на органiзацiю i проведення масових фiзкультурно-
спортивних та фiзкультурно-оздоровчих заходiв загальнодер-
жавного рiвня серед рiзних верств населення, всеукраїнських
спортивних змагань, повноваження на проведення яких наданi
таким товариствам Мiнсiм’ямолодьспортом;

утримання мiсцевих рад всеукраїнських фiзкультурно-спор-
тивних товариств «Україна» i «Спартак» (заробiтна плата пра-
цiвникiв, комунальнi послуги, оплата енергоносiїв i банкiвськi
послуги);

утримання центральних шкiл вищої спортивної майстерностi
всеукраїнських фiзкультурно-спортивних товариств «Україна» i
«Спартак» (заробiтна плата працiвникiв, придбання малоцiнно-
го iнвентарю, канцелярських товарiв, спортивного одягу та
взуття загального та спецiального призначення, медикаментiв i
перев’язувальних матерiалiв, транспортнi послуги та утриман-
ня транспортних засобiв, поточний ремонт i технiчне обслуго-
вування обладнання, послуги поштового, телеграфного i теле-
фонного зв’язку, електронної пошти, банкiвськi та полiграфiчнi
послуги, послуги з обробки iнформацiї, страхування примi-
щень, забезпечення їх охорони, в тому числi обслуговування
охоронної та пожежної сигналiзацiї, встановлення та обслуго-
вування комп’ютерних програм, послуги з перезарядки кар-
триджiв, тонерiв, оренда примiщень та обладнання, комунальнi
послуги та оплата енергоносiїв), на проведення навчально-тре-
нувальних зборiв та забезпечення участi спортсменiв таких
шкiл у всеукраїнських спортивних змаганнях;

утримання авiацiйно-спортивних клубiв Товариства сприян-
ня оборонi України (заробiтна плата працiвникiв, комунальнi
послуги та оплата енергоносiїв, банкiвськi послуги) i на здiй-
снення ними спортивних заходiв загальнодержавного рiвня,
повноваження на проведення яких наданi таким клубам Мiн-
сiм’ямолодьспортом;

здiйснення Асоцiацiєю професiйних видiв єдиноборств спор-
тивних заходiв загальнодержавного та мiжнародного рiвня,
повноваження на проведення яких наданi Мiнсiм’ямолодьспор-
том.

3. Мiнсiм’ямолодьспорт розподiляє бюджетнi кошти мiж заз-
наченими в пунктi 2 цього Порядку громадськими органiзацiя-
ми та закладами з урахуванням поданих ними обгрунтувань
потреби в коштах i детальних розрахункiв витрат, визначених
на пiдставi встановлених норм та нормативiв, дiючих цiн i тари-
фiв, штатної чисельностi та умов оплати працi працiвникiв, зат-
верджених за погодженням з Мiнiстерством календарних пла-
нiв заходiв та положень про їх здiйснення, регламентних доку-
ментiв мiжнародних спортивних органiзацiй, а також можли-
востi здiйснення вiдповiдних видаткiв за рахунок надходжень з
iнших джерел.

4. Закупiвля товарiв i послуг за бюджетнi кошти здiйснюється
в установленому законодавством порядку.

У договорах про закупiвлю товарiв i послуг обов’язково пе-
редбачається:

заборона збiльшення їх вартостi, крiм непередбачуваних ви-
падкiв, зокрема тих, що пов’язанi iз змiною курсу валюти;

недопущення включення до собiвартостi послуг витрат, якi
безпосередньо не пов’язанi з їх наданням, або необгрунтова-
ного завищення їх вартостi.

Договори про надання послуг укладаються безпосередньо з
їх надавачами, в тому числi договори про оренду примiщень та
обладнання (чи користування ними) — безпосередньо з влас-
никами (балансоутримувачами) зазначеного майна.

5. Операцiї з бюджетними коштами проводяться вiдповiдно
до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками
та операцiями з надання та повернення кредитiв, наданих за
рахунок коштiв державного бюджету, затвердженого Держав-
ним казначейством.

6. Не допускається спрямування бюджетних коштiв на:
придбання товарiв i послуг, не пов’язаних з напрямами, заз-

наченими у пунктi 2 цього Порядку;
оплату послуг посередникiв;

здiйснення видаткiв, якi фiнансуються за рахунок iнших бюд-
жетних програм.

7. Складення i подання фiнансової звiтностi про використан-
ня бюджетних коштiв, а також контроль за їх цiльовим та ефек-
тивним витрачанням здiйснюються в установленому законо-
давством порядку.

ПОСТАНОВА
вiд 5 березня 2009 р. № 166

Київ
Про використання у 2009 роцi коштiв, 

передбачених у державному бюджетi для захисту
територiй вiд шкiдливої дiї вод, ведення 

державного монiторингу поверхневих вод, 
державного водного кадастру, паспортизацiї 

та управлiння водними ресурсами
Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Установити, що використання у 2009 роцi коштiв, передбаче-

них у державному бюджетi за програмами «Ведення державно-
го монiторингу поверхневих вод, водного кадастру, паспорти-
зацiя, управлiння водними ресурсами», «Захист вiд шкiдливої
дiї вод сiльських населених пунктiв та сiльськогосподарських
угiдь», «Комплексний протипаводковий захист в басейнi р. Ти-
са у Закарпатськiй областi» та «Комплексний протипаводковий
захист Прикарпатського регiону», здiйснюється вiдповiдно до
порядкiв, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 21 лютого 2007 р. № 254 (Офiцiйний вiсник України, 2007 p.,
№ 14, ст. 513, № 57, ст. 2282, № 71, ст. 2671; 2008 р., № 15, 
ст. 375).

Внести до Порядку використання у 2007 роцi коштiв, перед-
бачених у державному бюджетi для захисту територiй вiд шкiд-
ливої дiї вод, затвердженому зазначеною постановою, змiни,
що додаються.

Прем’єр-мiнiстр України Ю. ТИМОШЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України

вiд 5 березня 2009 р. № 166
ЗМIНИ,

що вносяться до Порядку використання у 2007 роцi
коштiв, передбачених у державному бюджетi для захисту

територiй вiд шкiдливої дiї вод
1. Абзац перший пункту 1 викласти у такiй редакцiї:
«1. Цей Порядок визначає механiзм використання у 2009 ро-

цi коштiв, передбачених у державному бюджетi Держводгоспу
за програмами «Захист вiд шкiдливої дiї вод сiльських населе-
них пунктiв та сiльськогосподарських угiдь», «Комплексний
протипаводковий захист в басейнi р. Тиса у Закарпатськiй об-
ластi» та «Комплексний протипаводковий захист Прикарпат-
ського регiону» (далi — бюджетнi кошти).».

2. Абзац перший пункту 2 пiсля слова i цифр «ст. 352),» до-
повнити словами i цифрами «Державної цiльової програми
комплексного протипаводкового захисту в басейнах рiчок
Днiстра, Пруту та Сiрету, затвердженої постановою Кабiнету
Мiнiстрiв України вiд 27 грудня 2008 р. № 1151 (Офiцiйний вiс-
ник України, 2008 p., № 100, ст. 3341)».

3. Пункт 7 викласти у такiй редакцiї:
«7. Бюджетнi кошти спрямовуються вiдповiдно до Порядку

обслуговування державного бюджету за видатками та операцi-
ями з надання та повернення кредитiв, наданих за рахунок кош-
тiв державного бюджету, затвердженого Державним казначей-
ством.».

4. У додатку до Порядку:
1) у назвi роздiлу «Бюджетна програма «Захист вiд шкiдливої

дiї вод сiльських населених пунктiв, смт Лазурного та сiльсько-
господарських угiдь» слова «, смт Лазурного» виключити;

2) у роздiлi Бюджетна програма «Комплексний протипавод-
ковий захист в басейнi р. Тиса Закарпатської областi»:

назву роздiлу викласти у такiй редакцiї:
«Бюджетнi програми «Комплексний протипаводковий захист

в басейнi р. Тиса у Закарпатськiй областi» та «Комплексний
протипаводковий захист Прикарпатського регiону»;
пункт 8 викласти у такiй редакцiї:
«8. Створення та реконструкцiя мережi споруд для ведення

гiдрометеорологiчних спостережень на рiчках та iнших водой-
мах.»;

доповнити роздiл пунктами 9 i 10 такого змiсту:
«9. Удосконалення системи iнформування громадян про

можливiсть виникнення надзвичайної паводкової ситуацiї.
10. Створення та розширення ультракороткохвильового ра-

дiозв’язку з мiжрайонними управлiннями водного господар-
ства.».

ПОСТАНОВА
вiд 5 березня 2009 р. № 167

Київ
Про затвердження Порядку використання 

у 2009 роцi коштiв, передбачених 
у державному бюджетi для створення 

та розвитку матерiально-технiчної бази спорту
Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Порядок використання у 2009 роцi коштiв, пе-

редбачених у державному бюджетi для створення та розвитку
матерiально-технiчної бази спорту, що додається.

Прем’єр-мiнiстр України Ю. ТИМОШЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України

вiд 5 березня 2009 р. № 167
ПОРЯДОК

використання у 2009 роцi коштiв, передбачених 
у державному бюджетi для створення та розвитку 

матерiально-технiчної бази спорту
1. Цей Порядок визначає механiзм використання у 2009 роцi

коштiв, передбачених у державному бюджетi Мiнсiм’ямолодь-
спорту за програмою «Створення та розвиток матерiально-тех-
нiчної бази спорту» (далi — бюджетнi кошти).

2. Бюджетнi кошти спрямовуються на фiнансову пiдтримку
державних пiдприємств, вiднесених до сфери управлiння Мiн-
сiм’ямолодьспорту, яким вiдповiдно до постанови Кабiнету Мi-
нiстрiв України вiд 18 сiчня 2006 р. № 30 «Про затвердження По-
рядку надання закладу фiзичної культури i спорту статусу бази
олiмпiйської та паралiмпiйської пiдготовки i перелiку закладiв,
яким надано такий статус» (Офiцiйний вiсник України, 2006 р.,
№ 3, ст. 94) надано статус бази олiмпiйської та паралiмпiйської
пiдготовки (далi — бази), для їх поточного утримання (оплата

поточного ремонту обладнання, iнвентарю та будiвель, кому-
нальних послуг та енергоносiїв).

3. Розподiл бюджетних коштiв мiж базами здiйснюється Мiн-
сiм’ямолодьспортом на пiдставi поданих ними обгрунтувань
потреби в бюджетних коштах та детальних розрахункiв витрат,
визначених згiдно з встановленими нормами та нормативами,
дiючими цiнами i тарифами, плановими обсягами надання в по-
точному роцi послуг, пов’язаних з проведенням навчально-тре-
нувальних зборiв i змагань, передбачених Єдиним календар-
ним планом фiзкультурно-оздоровчих та спортивних заходiв.

Обсяг бюджетних коштiв для поточного утримання баз вста-
новлюється виходячи з результатiв провадження їх фiнансово-
господарської дiяльностi за минулий рiк та вiдповiдних прог-
нозних показникiв на поточний рiк згiдно з фiнансовими плана-
ми. Встановлений обсяг може змiнюватися Мiнсiм’ямолодь-
спортом залежно вiд результатiв провадження фiнансово-гос-
подарської дiяльностi баз за попереднiй звiтний перiод (мiсяць,
квартал).

4. Операцiї з бюджетними коштами проводяться вiдповiдно
до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками
та операцiями з надання та повернення кредитiв, наданих за
рахунок коштiв державного бюджету, затвердженого Держав-
ним казначейством.

5. Закупiвля товарiв i послуг за бюджетнi кошти здiйснюється
базами в установленому законодавством порядку.

У договорах про закупiвлю товарiв i послуг обов’язково пе-
редбачаються умови щодо заборони збiльшення їх вартостi,
крiм непередбачуваних випадкiв, зокрема тих, що пов’язанi iз
змiною курсу валюти.

Договори про надання послуг укладаються безпосередньо з
їх надавачами.

6. Не допускається спрямування бюджетних коштiв на:
надання фiнансової пiдтримки базам, доходи яких вiд про-

вадження господарської дiяльностi за попереднiй звiтний перi-
од (квартал) перевищують їх видатки;

оплату посередницьких послуг;
здiйснення видаткiв, якi фiнансуються за рахунок iнших бюд-

жетних програм.
7. Складення та подання фiнансової звiтностi про викорис-

тання бюджетних коштiв, а також контроль за їх цiльовим i
ефективним витрачанням здiйснюються в установленому зако-
нодавством порядку.

ПОСТАНОВА
вiд 5 березня 2009 р. № 168

Київ
Про доповнення перелiку постанов 

Кабiнету Мiнiстрiв України, 
якими затверджено порядки, вiдповiдно до яких 

у 2009 роцi використовуються кошти 
державного бюджету, передбаченi 

за деякими програмами
Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Доповнити перелiк постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, яки-

ми затверджено порядки, вiдповiдно до яких у 2009 роцi вико-
ристовуються кошти державного бюджету, передбаченi за де-
якими програмами, затверджений постановою Кабiнету Мiнiс-
трiв України вiд 14 сiчня 2009 р. № 32 «Про порядок викорис-
тання у 2009 роцi коштiв державного бюджету, передбачених
за деякими програмами» (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., 
№ 6, ст. 169), пунктом 46 такого змiсту:

«46. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 лютого 2008
р. № 91 «Про затвердження Порядку використання у 2008 роцi
коштiв, передбачених у державному бюджетi для здiйснення
заходiв з охорони, захисту i рацiонального використання лiсiв,
наданих у постiйне користування агропромисловим пiдприєм-
ствам» (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., № 16, ст. 407).».

Прем’єр-мiнiстр України Ю. ТИМОШЕНКО

ПОСТАНОВА
вiд 5 березня 2009 р. № 172

Київ
Про затвердження Порядку утилiзацiї компонентiв

рiдкого ракетного палива та iнших токсичних 
хiмiчних речовин, що зберiгаються у Збройних Силах

Вiдповiдно до статтi 9 Закону України «Про оборону України»
Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок утилiзацiї компонентiв рiдкого ракет-
ного палива та iнших токсичних хiмiчних речовин, що зберiга-
ються у Збройних Силах (додається).

2. Мiнiстерству оборони привести у тримiсячний строк влас-
нi рiшення у вiдповiднiсть з Порядком, затвердженим цiєю пос-
тановою.

Прем’єр-мiнiстр України Ю. ТИМОШЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України

вiд 5 березня 2009 р. № 172
ПОРЯДОК

утилiзацiї компонентiв рiдкого ракетного палива 
та iнших токсичних хiмiчних речовин, що зберiгаються 

у Збройних Силах
Загальна частина

1. Цей Порядок визначає процедуру утилiзацiї компонентiв
рiдкого ракетного палива та iнших токсичних хiмiчних речовин,
що зберiгаються у Збройних Силах i за своїм якiсним (технiч-
ним) станом непридатнi для подальшого використання або їх
вiдновлення технологiчно неможливе чи економiчно недоцiль-
не, у тому числi тi, що забороненi для застосування за виснов-
ками лабораторних випробувань або вiдповiдними норматив-
ними документами (далi — компоненти палива та хiмiчнi речо-
вини).

Згiдно з мiжнародними договорами, укладеними вiд iменi
Уряду України, можуть встановлюватися iншi процедури утилi-
зацiї компонентiв палива та хiмiчних речовин (далi — утилiза-
цiя).

2. Утилiзацiя здiйснюється шляхом проведення пiдготовчих,
органiзацiйних, наукових, технiчних, виробничих та iнших робiт,
спрямованих на безпечну та екологiчно чисту змiну властивос-
тей компонентiв палива та хiмiчних речовин, зокрема якiсних чи
хiмiчних, результатом яких є отримання вторинної сировини,
виготовлення виробiв цивiльного та/або подвiйного призна-
чення, що можуть бути використанi в нацiональнiй економiцi
(далi — продукти утилiзацiї).
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3. Утилiзацiя може здiйснюватися за державним оборонним
замовленням, за процедурою закупiвлi товарiв, робiт i послуг
за державнi кошти або за iншою процедурою, передбаченою
законодавством.

4. Замовником робiт з утилiзацiї, зокрема за державним обо-
ронним замовленням, є Мiноборони, яке:

забезпечує здiйснення контролю за якiсним (технiчним) ста-
ном компонентiв палива та хiмiчних речовин;

замовляє науково-дослiднi та дослiдно-конструкторськi ро-
боти з утилiзацiї;

забезпечує розроблення нормативних документiв з питань
утилiзацiї за погодженням з МНС;

органiзовує науково-технiчне супроводження робiт з утилiза-
цiї, здiйснює контроль за проведенням робiт iз створення ви-
робничих потужностей (установок, обладнання) для утилiзацiї;

складає план заходiв з утилiзацiї, контролює разом з МНС
його виконання;

забезпечує пiдготовку компонентiв палива та хiмiчних речо-
вин до утилiзацiї в мiсцях їх зберiгання;

укладає договори (контракти) з утилiзацiї;
проводить перевiрку поданих виконавцем робiт з утилiзацiї

(далi — виконавець робiт) документiв та на пiдставi акта вико-
наних робiт обчислює їх кошторисну вартiсть i здiйснює оплату
за рахунок коштiв, передбачених на виконання вiдповiдної бюд-
жетної програми;

подає щороку до 30 сiчня Кабiнетовi Мiнiстрiв України та Мi-
некономiки звiт про номенклатуру i кiлькiсть утилiзованих ком-
понентiв палива та хiмiчних речовин, а також напрями викорис-
тання продуктiв утилiзацiї та вiдходiв.

5. Мiноборони визначає за формою згiдно з додатком та по-
дає кожнi два роки на затвердження Кабiнетовi Мiнiстрiв Украї-
ни перелiк компонентiв палива та хiмiчних речовин, що зберiга-
ються у Збройних Силах i пiдлягають утилiзацiї.

6. Затверджений Кабiнетом Мiнiстрiв України перелiк компо-
нентiв палива та хiмiчних речовин, що пiдлягають утилiзацiї, є
пiдставою для складення Мiноборони в установленому поряд-
ку щорiчного плану утилiзацiї, пiдготовки та подання пропози-
цiй до основних показникiв державного оборонного замовлен-
ня, а також для здiйснення вiдповiдно до законодавства проце-
дури вибору виконавцiв робiт.

7. Виконавцями робiт можуть бути суб’єкти господарювання
усiх форм власностi, якi мають власнi або орендованi виробни-
чi потужностi, проводять роботи з утилiзацiї компонентiв пали-
ва та хiмiчних речовин, розробляють технологiї, модернiзують
iснуючi i створюють новi потужностi, за умови, що такi суб’єкти
у передбачених законодавством випадках здiйснили сертифi-
кацiю, атестування виробництва та/або отримали вiдповiднi
дозволи, лiцензiї на провадження певної господарської дiяль-
ностi, пов’язаної з утилiзацiєю.

8. Контроль за виконанням робiт з утилiзацiї у межах своїх
повноважень здiйснюють Мiноборони, МНС та iншi органи ви-
конавчої влади.

Пiдготовка компонентiв палива 
та хiмiчних речовин до утилiзацiї

9. Пiдготовка компонентiв палива та хiмiчних речовин до ути-
лiзацiї включає розсекречення матерiальних носiїв секретної iн-
формацiї стосовно компонентiв палива та хiмiчних речовин,
визначення їх якiсного (технiчного) стану, проведення вантаж-
но-розвантажувальних робiт, перевезення зазначених компо-
нентiв та речовин до мiсць утилiзацiї.

10. Розсекречення матерiальних носiїв секретної iнформацiї
стосовно компонентiв палива та хiмiчних речовин, визначення
якiсного (технiчного) стану зазначених компонентiв та речовин
здiйснюється вiдповiдно до законодавства у мiсцях їх зберiган-
ня.

11. План заходiв щодо пiдготовки компонентiв палива та хi-
мiчних речовин до утилiзацiї та розмiр плати за їх надання вiй-
ськовими частинами Збройних Сил визначається у договорах
(контрактах), що укладає Мiноборони з виконавцями робiт.

12. Перевезення компонентiв палива та хiмiчних речовин до
мiсць утилiзацiї здiйснюється за участю МНС вiдповiдно до за-
конодавства з питань перевезення небезпечних вантажiв.

13. Компоненти палива та хiмiчнi речовини передаються на
утилiзацiю разом з документами, що пiдтверджують їх якiсний
(технiчний) стан.

Проведення утилiзацiї
14. Роботи з утилiзацiї проводяться пiсля укладення Мiнобо-

рони договорiв (контрактiв) з виконавцем робiт, в яких обов’яз-
ково зазначаються обсяги компонентiв палива та хiмiчних речо-
вин, що пiдлягають утилiзацiї, вартiсть i строки робiт, планова-
ний обсяг продуктiв утилiзацiї та їх вартiсть.

15. У разi коли проведення робiт з утилiзацiї неможливе, ком-
поненти палива та хiмiчних речовин пiдлягають знищенню в ус-
тановленому порядку.

Знищення здiйснюється у спосiб, що забезпечує безпеку
персоналу, навколишнього природного середовища i населен-
ня вiд шкiдливого впливу виробничих процесiв та продуктiв ути-
лiзацiї.

16. Компоненти палива та хiмiчнi речовини передаються вiй-
ськовими частинами Збройних Сил виконавцям робiт в уста-
новленому порядку без передачi права власностi на зазначенi
компоненти, речовини i продукти утилiзацiї на пiдставi догово-
рiв (контрактiв), зазначених у пунктi 14 цього Порядку.

17. Утилiзацiя здiйснюється з використанням технологiй, для
впровадження яких створено i введено в експлуатацiю вироб-
ничi потужностi та якi забезпечують безпеку персоналу, навко-
лишнього природного середовища i населення вiд шкiдливого
впливу виробничих процесiв та продуктiв утилiзацiї.

18. Дiяльнiсть з утилiзацiї провадиться з дотриманням вимог
законодавства, зокрема з питань охорони працi, пожежної та
техногенної безпеки, охорони навколишнього природного се-
редовища, промислової безпеки, поводження з об’єктами пiд-
вищеної небезпеки.

19. Продукти утилiзацiї повиннi вiдповiдати нацiональним
стандартам.

20. Фактичний обсяг продуктiв утилiзацiї та вiдходiв визнача-
ється шляхом проведення службами технiчного контролю вико-
навцiв робiт за погодженням з представниками замовника на-
туральних вимiрювань, результати яких вiдображаються в актах
виконаних робiт.

21. Реалiзацiя продуктiв утилiзацiї здiйснюється виконавця-
ми робiт або пiдприємствами (органiзацiями), уповноважени-
ми Кабiнетом Мiнiстрiв України на реалiзацiю вiйськового май-
на на внутрiшньому ринку вiдповiдно до Положення про поря-
док вiдчуження та реалiзацiї вiйськового майна Збройних Сил,
затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28
грудня 2000 р. № 1919 (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., № 1-
2, ст. 26), за цiнами, якi визначенi за погодженням з Мiноборо-
ни за результатами аналiзу поточних ринкових цiн.

Кошти, отриманi вiд реалiзацiї продуктiв утилiзацiї (за винят-
ком витрат на їх реалiзацiю та виплату комiсiйної винагороди,
розмiр яких визначається у договорах (контрактах), укладених
Мiноборони), перераховуються у п’ятиденний строк до дер-
жавного бюджету згiдно iз Законом України про Державний
бюджет України на вiдповiдний рiк.

22. Вiдходи утилiзацiї пiдлягають видаленню або захоронен-
ню виконавцем робiт згiдно з вимогами Закону України «Про
вiдходи».

23. Виконавець робiт щомiсяця до 20 числа наступного перi-
оду подає Мiноборони звiт, в якому мiстяться вiдомостi про:

отриманi компоненти палива та хiмiчнi речовини, пiдтвер-
дженi первинними облiковими документами;

кiлькiсть i номенклатуру продуктiв утилiзацiї, їх вартiсть;
кiлькiсть та хiмiчний склад вiдходiв;
кошторисну вартiсть витрат на утилiзацiю, яка обчислюється

з урахуванням затверджених цiн (тарифiв) i фактичної кiлькостi
утилiзованих компонентiв палива та хiмiчних речовин.

Особливостi виконання робiт з утилiзацiї 
за державним оборонним замовленням

24. До державного оборонного замовлення включаються:
науково-дослiднi, дослiдно-конструкторськi роботи iз ство-

рення нових технологiй утилiзацiї;
роботи з утилiзацiї, якi з урахуванням реалiзацiї її продуктiв є

збитковими;
пошуковi науково-дослiднi, дослiдно-конструкторськi та ек-

спериментальнi роботи з визначення безпечних режимiв по-
водження з виробами, що мiстять хiмiчнi речовини, пiд час ви-
лучення з них у процесi утилiзацiї токсичних хiмiчних речовин;

впровадження нових технологiй утилiзацiї;
створення необхiдного для утилiзацiї обладнання;
створення нових чи модернiзацiя iснуючих виробничих по-

тужностей.
25. Визначення виконавцiв робiт, пiдготовка пропозицiй що-

до їх виконання i фiнансування робiт, пов’язаних з утилiзацiєю
за державним оборонним замовленням, здiйснюється вiдпо-
вiдно до Закону України «Про державне оборонне замовлення».

Особливостi утилiзацiї за процедурою закупiвлi 
товарiв, робiт i послуг за державнi кошти

26. Договори (контракти) про закупiвлю товарiв, робiт i пос-
луг з утилiзацiї за рахунок державних коштiв укладаються Мiно-
борони з виконавцями робiт вiдповiдно до нормативно-право-
вих актiв, що визначають порядок закупiвлi товарiв, робiт i пос-
луг за державнi кошти.

ПОСТАНОВА
вiд 5 березня 2009 р. № 176

Київ
Про внесення змiн до постанови 

Кабiнету Мiнiстрiв України 
вiд 27 вересня 2000 р. № 1467

Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 верес-

ня 2000 р. № 1467 «Про затвердження Порядку виготовлення та
видачi посвiдчень жертвам нацистських переслiдувань» (Офi-
цiйний вiсник України, 2000 р., № 39, ст. 1657; 2004 р., № 22, 
ст. 1510; 2006 р., № 20, ст. 1458; 2007 р., № 48, ст. 1971) змiни,
що додаються.

Прем’єр-мiнiстр України Ю. ТИМОШЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України

вiд 5 березня 2009 р. № 176
ЗМIНИ,

що вносяться до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 27 вересня 2000 р. № 1467

1. Назву i постановляючу частину постанови пiсля слова
«посвiдчень» доповнити словами «, листiв талонiв на право
одержання пiльгових проїзних документiв (квиткiв)».

2. У Порядку виготовлення та видачi посвiдчень жертвам на-
цистських переслiдувань, затвердженому зазначеною поста-
новою:

1) назву Порядку пiсля слова «посвiдчень» доповнити слова-
ми «, листiв талонiв на право одержання пiльгових проїзних до-
кументiв (квиткiв)»;

2) пункт 2 пiсля абзацу п’ятого доповнити новим абзацом та-
кого змiсту:

«довiдки Комiсiї у справах колишнiх партизанiв Великої Вiт-
чизняної вiйни 1941-1945 рокiв при Верховнiй Радi України.».

У зв’язку з цим абзаци шостий-десятий вважати вiдповiдно
абзацами сьомим-одинадцятим;

3) у пунктi 5:
абзац перший пiсля слова «посвiдчень» доповнити словами

«i бланки листiв талонiв на право одержання пiльгових проїзних
документiв (квиткiв)»;

абзац другий пiсля слова «посвiдчень,» доповнити словами
«бланкiв листiв талонiв на право одержання пiльгових проїзних
документiв (квиткiв),»;

4) доповнити пункт 6 абзацом такого змiсту:
«Громадянам iнших держав, що перебували у складi колиш-

нього СРСР, видаються вiдповiднi посвiдчення жертв нацис-
тських переслiдувань у разi переїзду на постiйне мiсце прожи-
вання в Україну. Зазначеним особам посвiдчення видаються
органами працi та соцiального захисту населення.»;

5) доповнити Порядок пунктом 14 такого змiсту:
«14. Органи працi та соцiального захисту населення видають

особам, якi належать до жертв нацистських переслiдувань, за
мiсцем їх реєстрацiї вiдповiднi листи талонiв на право одержан-
ня пiльгових проїзних документiв (квиткiв), затвердженi для ве-
теранiв вiйни та осiб, на яких поширюється чиннiсть Закону Ук-
раїни «Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захис-
ту»:

1) лист талонiв на право одержання ветераном вiйни i осо-
бою, на яку поширюється чиннiсть Закону України «Про статус
ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту», проїзних квит-
кiв з 50-вiдсотковою знижкою їх вартостi:

колишнiм неповнолiтнiм в’язням i колишнiм в’язням концен-
трацiйних таборiв, гетто, iнших мiсць примусового тримання, а
також дружинам (чоловiкам) померлих жертв нацистських пе-
реслiдувань;

колишнiм малолiтнiм в’язням, визнаним iнвалiдами III групи;
особам, якi супроводжують iнвалiдiв I групи з числа колишнiх

малолiтнiх в’язнiв (не бiльше одного супроводжуючого);
2) лист талонiв на право одержання ветераном вiйни проїз-

них квиткiв безоплатно — колишнiм малолiтнiм в’язням, визна-
ним iнвалiдами I i II груп.».

ПОСТАНОВА
вiд 5 березня 2009 р. № 178

Київ
Про пiдвищення ефективностi функцiонування 

системи пошуку i рятування на морi
Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Покласти на Мiнiстерство транспорту та зв’язку такi фун-

кцiї iз загальної координацiї дiяльностi мiнiстерств, iнших орга-
нiв виконавчої влади, пiдприємств, установ та органiзацiй,
пов’язаної з пошуком i рятуванням на морi:

створення та розвиток нацiональної системи пошуку i ряту-
вання вiдповiдно до Мiжнародної конвенцiї про пошук i рятуван-
ня на морi 1979 року, iнших мiжнародних конвенцiй та докумен-
тiв з пошуку i рятування;

органiзацiя пошуку i рятування;
технiчне та технологiчне забезпечення системи пошуку i ря-

тування;
розроблення нормативно-правових актiв, що регламентують

пошук i рятування;
пiдготовка кадрiв;
взаємодiя з нацiональними та регiональними службами.
2. Утворити Координацiйний комiтет з пошуку i рятування на

морi у складi згiдно з додатком.
3. Затвердити Положення про Координацiйний комiтет з по-

шуку i рятування на морi, що додається.
4. Мiнiстерству транспорту та зв’язку, iншим центральним

органам виконавчої влади подати в тримiсячний строк пропо-
зицiї щодо приведення актiв Кабiнету Мiнiстрiв України у вiдпо-
вiднiсть з цiєю постановою.

Прем’єр-мiнiстр України Ю. ТИМОШЕНКО

Додаток
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України

вiд 5 березня 2009 р. № 178

СКЛАД
Координацiйного комiтету з пошуку i рятування на морi

Мiнiстр транспорту та зв’язку, голова Комiтету
Заступник директора Укрморрiчфлоту, секретар Комiтету
Мiнiстр фiнансiв
Мiнiстр економiки
Заступник Мiнiстра транспорту та зв’язку — директор Укр-

моррiчфлоту
Заступник Мiнiстра з питань надзвичайних ситуацiй та у

справах захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильської катас-
трофи

Заступник Мiнiстра закордонних справ
Заступник Мiнiстра охорони здоров’я
Голова Держкомрибгоспу
Заступник Голови Держмитслужби
Командувач Вiйськово-Морських Сил Збройних Сил
Заступник директора департаменту охорони державного

кордону — начальник морської охорони Адмiнiстрацiї Держпри-
кордонслужби

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України

вiд 5 березня 2009 р. № 178
ПОЛОЖЕННЯ

про Координацiйний комiтет з пошуку i рятування 
на морi

1. Координацiйний комiтет з пошуку i рятування на морi (далi
— Комiтет) є консультативно-дорадчим органом, що утворю-
ється Кабiнетом Мiнiстрiв України з метою забезпечення коор-
динацiї дiяльностi мiнiстерств, iнших органiв виконавчої влади,
пов’язаної з функцiонуванням системи пошуку i рятування на
морi.

2. Комiтет у своїй дiяльностi керується Конституцiєю та зако-
нами України, а також указами Президента України i постанова-
ми Верховної Ради України, прийнятими вiдповiдно до Консти-
туцiї та законiв України, актами Кабiнету Мiнiстрiв України, а та-
кож цим Положенням.

3. Комiтет провадить свою дiяльнiсть у взаємодiї iз заiнтере-
сованими органами виконавчої влади, органами мiсцевого са-
моврядування, пiдприємствами, установами та органiзацiями,
дiяльнiсть яких пов’язана з пошуком i рятуванням на морi.

4. Основними завданнями Комiтету є:
визначення основних засад функцiонування та розвитку сис-

теми пошуку i рятування на морi;
пiдготовка пропозицiй та рекомендацiй з питань функцiону-

вання та розвитку системи пошуку i рятування на морi;
сприяння Кабiнету Мiнiстрiв України у координацiї дiяльностi

органiв виконавчої влади, пов’язаної з пошуком i рятуванням на
морi.

5. Комiтет вiдповiдно до покладених на нього завдань:
вживає заходiв до удосконалення та розвитку нацiональної

системи пошуку i рятування на морi;
сприяє розробленню та реалiзацiї нормативно-правових ак-

тiв, пов’язаних з функцiонуванням системи пошуку i рятування
на морi, у тому числi нацiонального плану пошуку i рятування на
морi;

бере участь у розробленнi програм розвитку та удосконален-
ня системи пошуку i рятування на морi, планiв фiнансового за-
безпечення вiдповiдних заходiв, планiв i програм пiдготовки
персоналу.

6. Комiтет має право:
одержувати в установленому порядку вiд органiв виконавчої

влади, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, уста-
нов та органiзацiй iнформацiю, необхiдну для виконання покла-
дених на нього завдань;

взаємодiяти з органами виконавчої влади, органами мiсце-
вого самоврядування, пiдприємствами, установами та органi-
зацiями пiд час вирiшення питань, що належать до його компе-
тенцiї;

залучати до вирiшення питань, що належать до його компе-
тенцiї, представникiв органiв виконавчої влади, пiдприємств,
установ та органiзацiй.

7. Головою Комiтету є Мiнiстр транспорту та зв’язку.
Голова Комiтету:
органiзовує роботу Комiтету та вiдповiдає за виконання пок-

ладених на нього завдань;
затверджує персональний склад Комiтету та щорiчнi плани

його роботи;
звiтує про результати дiяльностi Комiтету перед Кабiнетом

Мiнiстрiв України.
8. Склад Комiтету затверджує Кабiнет Мiнiстрiв України.
9. Комiтет провадить свою дiяльнiсть вiдповiдно до щорiчно-

го плану роботи, прийнятого на засiданнi Комiтету.
10. Засiдання Комiтету проводяться вiдповiдно до щорiчного

плану. Засiдання проводить голова або за його дорученням
один з членiв Комiтету.

Засiдання Комiтету є правоможним, якщо на ньому присутнi
не менш як половина складу Комiтету.

У разi вiдсутностi на засiданнi Комiтету з поважних причин
член Комiтету має право подати свої пропозицiї стосовно пи-
тань, що розглядаються, у письмовому виглядi.

11. Поточну роботу з органiзацiї виконання основних завдань
Комiтету проводить секретарiат.

Порядок роботи секретарiату затверджує голова Комiтету.
Секретарiат очолює секретар.
12. На своїх засiданнях Комiтет готує пропозицiї та рекомен-

дацiї з питань, що належать до його компетенцiї. Пропозицiї та
рекомендацiї вважаються схваленими, якщо за них проголосу-
вало бiльш як половина присутнiх на засiданнi.

Пропозицiї та рекомендацiї Комiтету фiксуються в протоколi
засiдання, що пiдписується головуючим на засiданнi та секре-
тарем Комiтету.
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Пропозицiї та рекомендацiї Комiтету, пiдготовленi в межах
його компетенцiї, можуть бути реалiзованi шляхом прийняття
Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдних рiшень.

13. Органiзацiйно-технiчне забезпечення дiяльностi Комiтету
здiйснює Укрморрiчфлот.

ПОСТАНОВА
вiд 11 березня 2009 р. № 180

Київ
Про затвердження Порядку використання 

у 2009 роцi коштiв, передбачених 
у державному бюджетi для iнформатизацiї 

та комп’ютеризацiї навчальних закладiв, 
забезпечення їх сучасними технiчними засобами

навчання з природничо-математичних 
i технологiчних дисциплiн

Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Порядок використання у 2009 роцi коштiв, пе-

редбачених у державному бюджетi для iнформатизацiї та ком-
п’ютеризацiї навчальних закладiв, забезпечення їх сучасними
технiчними засобами навчання з природничо-математичних i
технологiчних дисциплiн, що додається.

Прем’єр-мiнiстр України Ю. ТИМОШЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України

вiд 11 березня 2009 р. № 180

ПОРЯДОК
використання у 2009 роцi коштiв, передбачених 

у державному бюджетi для iнформатизацiї 
та комп’ютеризацiї навчальних закладiв, забезпечення 

їх сучасними технiчними засобами навчання 
з природничо-математичних i технологiчних дисциплiн

1. Цей Порядок визначає механiзм використання у 2009 роцi
коштiв, передбачених у державному бюджетi МОН за програ-
мою «Iнформатизацiя загальноосвiтнiх, професiйно-технiчних i
вищих навчальних закладiв та комп’ютеризацiя професiйно-
технiчних та вищих навчальних закладiв, забезпечення профе-
сiйно-технiчних i вищих навчальних закладiв сучасними технiч-
ними засобами навчання з природничо-математичних i техно-
логiчних дисциплiн» (далi — бюджетнi кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштiв є МОН, роз-
порядником бюджетних коштiв нижчого рiвня — Iнститут iнно-
вацiйних технологiй i змiсту освiти (далi — розпорядник бюд-
жетних коштiв).

3. Бюджетнi кошти спрямовуються на:
закупiвлю навчальних комп’ютерних комплексiв для профе-

сiйно-технiчних i вищих навчальних закладiв;
закупiвлю комплектiв сучасних технiчних засобiв навчання з

природничо-математичних i технологiчних дисциплiн вiдповiд-
но до Комплексної програми забезпечення загальноосвiтнiх,
професiйно-технiчних i вищих навчальних закладiв сучасними
технiчними засобами навчання з природничо-математичних i
технологiчних дисциплiн, затвердженої постановою Кабiнету
Мiнiстрiв України вiд 13 липня 2004 р. № 905 (Офiцiйний вiсник
України, 2004 р., № 28, ст. 1886, № 50, ст. 3269) (далi — технiч-
нi засоби);

розроблення та закупiвлю програмних засобiв навчального
призначення (далi — програмнi засоби) для загальноосвiтнiх,
професiйно-технiчних i вищих навчальних закладiв.

4. Пропорцiйний розподiл комп’ютерних комплексiв, технiч-
них i програмних засобiв здiйснюється головним розпорядни-
ком бюджетних коштiв мiж навчальними закладами з урахуван-
ням кiлькiсних та вартiсних показникiв на пiдставi заявок Мiнiс-
терства освiти i науки Автономної Республiки Крим, головних
управлiнь (управлiнь) освiти i науки обласних, Київської та Се-
вастопольської мiських держадмiнiстрацiй, вищих навчальних
закладiв, виходячи iз затверджених МОН перелiкiв технiчних i
програмних засобiв навчання, загальної кiлькостi комп’ютер-
них комплексiв, що планується поставити навчальним закла-
дам, та з урахуванням кiлькостi комп’ютерних комплексiв, тех-
нiчних i програмних засобiв, придбаних за рахунок бюджетних
коштiв у попереднi роки.

Перелiк навчальних закладiв, яким поставляються комп’ю-
тернi комплекси, технiчнi i програмнi засоби навчання, затвер-
джує МОН.

5. Закупiвля товарiв, робiт i послуг за бюджетнi кошти здiй-
снюється в установленому законодавством порядку.

6. Попередня оплата товарiв, робiт i послуг здiйснюється в
установленому законодавством порядку.

7. Операцiї, пов’язанi з використанням бюджетних коштiв,
проводяться вiдповiдно до Порядку обслуговування державно-
го бюджету за видатками та операцiями з надання та повер-
нення кредитiв, наданих за рахунок коштiв державного бюдже-
ту, затвердженого Державним казначейством.

8. Розпорядник бюджетних коштiв надсилає щомiсяця до 15
числа наступного перiоду МОН в установленому ним порядку
iнформацiю про використання бюджетних коштiв для її узагаль-
нення та подання Мiнфiну до 25 числа зазначеного перiоду.

9. Складення та подання фiнансової звiтностi про викорис-
тання бюджетних коштiв, а також контроль за їх цiльовим вит-
рачанням здiйснюються в установленому законодавством по-
рядку.

ПОСТАНОВА
вiд 11 березня 2009 р. № 181

Київ
Про затвердження Порядку використання 

у 2009 роцi коштiв, передбачених у державному
бюджетi на видання, придбання, зберiгання 

та доставку пiдручникiв i посiбникiв 
для забезпечення студентiв вищих навчальних 
закладiв, учнiв загальноосвiтнiх i професiйно-
технiчних навчальних закладiв та вихованцiв 

дошкiльних навчальних закладiв
Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Порядок використання у 2009 роцi коштiв, пе-

редбачених у державному бюджетi на видання, придбання,
зберiгання та доставку пiдручникiв i посiбникiв для забезпечен-

ня студентiв вищих навчальних закладiв, учнiв загальноосвiтнiх
i професiйно-технiчних навчальних закладiв та вихованцiв дош-
кiльних навчальних закладiв, що додається.

Прем’єр-мiнiстр України Ю. ТИМОШЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України

вiд 11 березня 2009 р. № 181

ПОРЯДОК
використання у 2009 роцi коштiв, передбачених 

у державному бюджетi на видання, придбання, 
зберiгання та доставку пiдручникiв i посiбникiв 

для забезпечення студентiв вищих навчальних закладiв,
учнiв загальноосвiтнiх i професiйно-технiчних навчальних

закладiв та вихованцiв дошкiльних навчальних закладiв

1. Цей Порядок визначає механiзм використання у 2009 роцi
коштiв, передбачених МОН у загальному фондi державного
бюджету за програмою «Видання, придбання, зберiгання i дос-
тавка пiдручникiв i посiбникiв для студентiв вищих навчальних
закладiв, учнiв загальноосвiтнiх i професiйно-технiчних нав-
чальних закладiв та вихованцiв дошкiльних навчальних закла-
дiв» (далi — бюджетнi кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштiв є МОН, а
розпорядником бюджетних коштiв нижчого рiвня — Iнститут iн-
новацiйних технологiй i змiсту освiти (далi — розпорядник бюд-
жетних коштiв).

3. Бюджетнi кошти спрямовуються на:
видання, придбання, зберiгання пiдручникiв i посiбникiв, у

тому числi словникiв мовами нацiональних меншин, для забез-
печення студентiв вищих навчальних закладiв, учнiв загально-
освiтнiх i професiйно-технiчних навчальних закладiв та вихо-
ванцiв дошкiльних навчальних закладiв (далi —пiдручники i по-
сiбники);

проведення Всеукраїнського конкурсу рукописiв пiдручникiв
для загальноосвiтнiх навчальних закладiв;

доставку пiдручникiв i посiбникiв Мiнiстерству освiти i науки
Автономної Республiки Крим, головним управлiнням (управлiн-
ням) освiти i науки обласних, Київської та Севастопольської
мiських держадмiнiстрацiй, формування та зберiгання МОН ре-
зерву пiдручникiв i посiбникiв.

4. Бюджетнi кошти використовуються МОН згiдно iз затвер-
дженим ним перелiком пiдручникiв i посiбникiв з урахуванням
необхiдностi виконання бюджетних зобов’язань минулих рокiв,
узятих на облiк в органах Державного казначейства, у разi їх
вiдповiдностi паспорту бюджетної програми.

Для забезпечення пiдручниками i посiбниками студентiв ви-
щих навчальних закладiв, учнiв загальноосвiтнiх i професiйно-
технiчних навчальних закладiв та вихованцiв дошкiльних нав-
чальних закладiв Мiнiстерство освiти i науки Автономної Рес-
публiки Крим, головнi управлiння (управлiння) освiти i науки об-
ласних, Київської i Севастопольської мiських держадмiнiстра-
цiй, вищi навчальнi заклади подають МОН вiдповiднi заявки.

У першу чергу забезпечуються пiдручниками i посiбниками
учнi загальноосвiтнiх навчальних закладiв.

5. Потреба у пiдручниках i посiбниках учнiв загальноосвiтнiх
навчальних закладiв для дiтей, що потребують корекцiї фiзич-
ного та (або) розумового розвитку, та учнiв, якi навчаються мо-
вами нацiональних меншин, визначається вiдповiдно до кiль-
костi таких учнiв.

6. Спрямування бюджетних коштiв на видання та придбання
пiдручникiв i посiбникiв, яким МОН не надало вiдповiдний гриф,
забороняється.

7. МОН затверджує план заходiв щодо видання, придбання,
зберiгання та доставки пiдручникiв i посiбникiв.

Видатки для забезпечення пiдручниками i посiбниками сту-
дентiв вищих навчальних закладiв, учнiв загальноосвiтнiх i про-
фесiйно-технiчних навчальних закладiв та вихованцiв дошкiль-
них навчальних закладiв здiйснюються в межах бюджетних
призначень, передбачених у додатку 5 до Закону України «Про
Державний бюджет України на 2009 рiк».

8. Розмiщення державного замовлення на видання, прид-
бання та зберiгання пiдручникiв i посiбникiв, а також їх достав-
ку, яка забезпечується установами, що належать до сфери уп-
равлiння МОН, здiйснюється у встановленому законодавством
порядку.

9. Закупiвля товарiв, робiт i послуг за державнi кошти здiй-
снюється в установленому законодавством порядку.

10. У договорi про закупiвлю передбачаються:
можливiсть коригування визначеної в ньому суми у разi

зменшення бюджетних призначень;
обсяги i строки видання пiдручникiв i посiбникiв та звiтування

про виконання державного замовлення;
забезпечення доставки пiдручникiв i посiбникiв до закiнчен-

ня календарного року в повному обсязi;
вiдповiдальнiсть переможця процедури закупiвлi (далi —ви-

конавець) за порушення строкiв виконання державного замов-
лення, а також за реалiзацiю комерцiйних тиражiв пiдручникiв i
посiбникiв у перiод, коли державне замовлення ще не викона-
но.

Договори про друкування пiдручникiв i посiбникiв укладають-
ся виконавцем безпосередньо з полiграфiчним пiдприєм-
ством.

11. МОН подає Мiнфiну протягом двох тижнiв пiсля укладен-
ня договору про закупiвлю iнформацiю щодо здiйснення вит-
рат.

12. Розпорядник бюджетних коштiв на пiдставi договорiв про
закупiвлю може здiйснювати вiдповiдно до законодавства по-
передню оплату робiт i послуг, пов’язаних з виданням пiдруч-
никiв i посiбникiв, у розмiрi до 70 вiдсоткiв їх вартостi, встанов-
леної у зазначених договорах.

Попередня оплата робiт i послуг, пов’язаних з придбанням,
зберiганням та доставкою пiдручникiв i посiбникiв, здiйснюєть-
ся в установленому законодавством порядку.

Остаточна оплата робiт i послуг здiйснюється розпорядни-
ком бюджетних коштiв на пiдставi актiв приймання-передачi
вiдповiдно до договорiв про закупiвлю.

13. Виконавець у разi отримання попередньої оплати не пiз-
нiше нiж 5 числа мiсяця, що настає за звiтним перiодом, подає
розпоряднику бюджетних коштiв iнформацiю про фактично ви-
конанi обсяги робiт за формою, встановленою розпорядником
бюджетних коштiв.

Для остаточної оплати робiт i послуг виконавець подає роз-
поряднику бюджетних коштiв не пiзнiше нiж в останнiй день
звiтного кварталу акти приймання-передачi у вартiсних показ-
никах та зведену вiдомiсть про виконанi роботи i послуги у на-
туральних показниках за формою, встановленою розпорядни-
ком бюджетних коштiв.

14. Розпорядник бюджетних коштiв надсилає МОН щомiсяця
до 20 числа наступного перiоду iнформацiю про виконання до-
говорiв про закупiвлю та використання бюджетних коштiв для

узагальнення i подання вiдомостей Мiнфiну до 30 числа зазна-
ченого перiоду.

15. Операцiї, пов’язанi з використанням бюджетних коштiв,
проводяться в порядку, встановленому Державним казначей-
ством.

16. Складення та подання фiнансової звiтностi про викорис-
тання бюджетних коштiв, а також контроль за їх цiльовим та
ефективним витрачанням здiйснюються в установленому зако-
нодавством порядку.

ПОСТАНОВА
вiд 11 березня 2009 р. № 183

Київ
Про внесення змiн до Концепцiї розвитку 

виставково-ярмаркової дiяльностi
Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Концепцiї розвитку виставково-ярмаркової дi-

яльностi, затвердженої постановою Кабiнету Мiнiстрiв Украї-
ни вiд 22 серпня 2007 р. № 1065 «Про вдосконалення вистав-
ково-ярмаркової дiяльностi в Українi» (Офiцiйний вiсник Укра-
їни, 2007 р., № 65, ст. 2517; 2008 р., № 35, ст. 1175), змiни, що
додаються.

Прем’єр-мiнiстр України Ю. ТИМОШЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України

вiд 11 березня 2009 р. № 183

ЗМIНИ,
що вносяться до Концепцiї розвитку 
виставково-ярмаркової дiяльностi

Роздiл «Виставки i ярмарки» викласти в такiй редакцiї:
«Виставки i ярмарки

Виставка — захiд, пов’язаний з демонстрацiєю продукцiї, то-
варiв та послуг, який сприяє просуванню їх на внутрiшнiй та
зовнiшнiй ринок з урахуванням його кон’юнктури, створенню
умов для проведення дiлових переговорiв з метою укладення
договорiв про постачання або протоколiв про намiри, утворен-
ня спiльних пiдприємств, отримання iнвестицiй.

Ярмарок — захiд, безпосередньо пов’язаний з роздрiбною
або оптовою торгiвлею, що проводиться регулярно в певному
мiсцi та у визначений строк.

Виставки i ярмарки класифiкуються за статусом та мiсцем
проведення.

За статусом виставки i ярмарки подiляються на всесвiтнi,
мiжнароднi, нацiональнi та галузевi.

Статус всесвiтньої надається виставцi Мiжнародним бюро
виставок (м. Париж, Францiя).

Мiжнародними є виставка i ярмарок, в яких iноземнi компанiї
або органiзацiї становлять не менш як 10 вiдсоткiв загальної
кiлькостi учасникiв.

Нацiональними є виставка i ярмарок, в яких беруть участь
суб’єкти господарювання не менш як з 20 регiонiв України або
представлено продукцiю, товари та послуги п’яти i бiльше галу-
зей економiки.

Галузевими є виставка i ярмарок, на яких представлено про-
дукцiю, товари та послуги пiдприємств i органiзацiй, що харак-
теризуються спiльнiстю ознак виробничо-господарської дiяль-
ностi.

За мiсцем проведення виставки i ярмарки подiляються на
мiжрегiональнi та регiональнi (мiсцевi).

Мiжрегiональними є виставка i ярмарок, в яких беруть участь
суб’єкти господарювання з двох i бiльше регiонiв, районiв або
мiст.

Регiональними (мiсцевими) є виставка i ярмарок, в яких бе-
руть участь суб’єкти господарювання з одного регiону, району
або мiста.

Рiшення про надання виставцi i ярмарку, що проводяться в
Українi, статусу мiжнародних або нацiональних приймає Кабi-
нет Мiнiстрiв України за поданням Мiнекономiки на пiдставi
письмового звернення органiзатора.

Затверджений Кабiнетом Мiнiстрiв України перелiк виставок
i ярмаркiв, яким надано статус мiжнародних або нацiональних,
розмiщується на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономiки та надси-
лається закордонним дипломатичним установам України, дип-
ломатичним установам iноземних держав в Українi.

У разi порушення органiзатором виставки i ярмарку поло-
жень цiєї Концепцiї рiшення про наданий їм статус мiжнародних
або нацiональних може бути скасовано Кабiнетом Мiнiстрiв Ук-
раїни за поданням Мiнекономiки.

Мiсцевi органи виконавчої влади узагальнюють iнформацiю
про проведення мiжрегiональних або регiональних (мiсцевих)
виставок i ярмаркiв та надсилають її Мiнекономiки для розмi-
щення на офiцiйному веб-сайтi.

Рiшення про участь i проведення в Українi та за кордоном
виставок i ярмаркiв з частковим фiнансуванням витрат за раху-
нок коштiв державного бюджету приймається Кабiнетом Мiнiс-
трiв України, мiсцевого бюджету — мiсцевими органами вико-
навчої влади.

Нацiональнi експозицiї на всесвiтнiх виставках, а також вис-
тавках i ярмарках, що проводяться за кордоном, можуть бути
iмiджевi або спецiалiзованi.

Iмiджевою є нацiональна експозицiя, що органiзовується на
всесвiтнiх та мiжнародних виставках i ярмарках для формуван-
ня позитивного сприйняття України мiжнародними органiзацiя-
ми, iноземними державами та громадянами, зокрема iнвесто-
рами, iнформування мiжнародного спiвтовариства про нацiо-
нальний економiчний потенцiал та привабливе iнвестицiйне
середовище, популяризацiї туристично-рекреацiйного потен-
цiалу, змiцнення гуманiтарних контактiв.

Спецiалiзованою є нацiональна експозицiя, що органiзову-
ється на всесвiтнiх i мiжнародних виставках i ярмарках для про-
сування вiтчизняної конкурентоспроможної продукцiї, товарiв i
послуг на зовнiшнiй ринок, залучення iноземних iнвестицiй, уп-
ровадження новiтнiх технологiй.».

2. Доповнити пункт 2 роздiлу «Державне регулювання у сфе-
рi виставкової дiяльностi» абзацом такого змiсту:

«проводить експертну оцiнку письмових звернень органiза-
торiв щодо надання виставкам i ярмаркам статусу мiжнародних
та нацiональних, готує в установленому порядку проекти актiв i
вносить їх на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України;».
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— Господи, чи буде колись
кiнець нашим страждан-
ням? —промовила тихо, не-
мов задихаючись, Ганна
Олексiївна, закриваючи хус-
тинкою обличчя. Я й собi
дiстав з кишенi носовичка. В
повiтрi стояв мiцний запах,
схожий на сморiд тухлих
яєць.

— Отак i живемо — мучи-
мося, — додає сусiд Ганни
Прокопенко Степан Дави-
дяк, депутат сiльської ради.
— Дiти хворiють, молодi
мруть, мов мухи.

Садиби моїх спiврозмовни-
кiв розташованi в самiй до-
линi села Качанове, що роз-
кинулося помiж великих па-
горбiв з надрами, багатими
на газ та газовий конденсат.
Пенсiонерцi, яка страждає
на астму i понад десять ро-
кiв не розлучається з iнгаля-
тором, не пощастило бiльше
за всiх: її будинок пiд номе-
ром 49 по вулицi Жовтневiй
майже пiд боком газозби-
ральної установки — «пер-
шої групової». Сюди схо-
дяться труби з найближчих
газових свердловин Глин-
сько-Розбишiвського родови-
ща. Звiдси вуглеводнi йдуть
на сусiднiй Качанiвський га-
зопереробний завод. Саме
звiдси, з Гадяцького та су-
сiднього Лохвицького районiв
бере початок полтавський
золотий потiк вiд енергоно-
сiїв, обсяги якого можна час-
тково оцiнити лише у київ-
ських та iнших банках.

ЗАРУЧНИКИ
ГАДЯЦЬКОГО
КУВЕЙТУ

... I знову я вкотре поми-
лився в своїх сподiваннях
побачити хоча б частково те,
що за логiкою та досвiдом
цивiлiзованих країн мало б
бути. Надивившись у «ящи-
ку» та начитавшись на Iн-
тернет-сайтах про вражаючi
соцiальнi пiльги для насе-
лення у бiльшостi нафтових
країн Перської затоки, ду-
мав побачити щось схоже i
на Полтавщинi. Її назива-
ють українським Кувейтом:
розвiданi запаси природно-
го газу тут становлять май-
же 500 мiльярдiв кубомет-
рiв. Сьогоднi область забез-
печує вiтчизняний видобу-
ток блакитного палива май-
же на 40 вiдсоткiв, а газово-
го конденсату — на 60. Мо-
же, хоч тут селяни, з надр
землi яких (приватної, роз-
пайованої) щодоби викачу-
ють мiльйони кубометрiв
газу та сотнi тонн нафти та
газового конденсату, мають
вiд цього якийсь соцiальний
зиск? Як компенсацiю за
страшну екологiю, розбитi
дороги та забрудненi наф-
тою та газовими факелами
тисячi гектарiв родючих
площ. Може, гадячани, лох-
вичани та жителi Шишаць-
кого району, котрi найбiль-
ше потерпають вiд нафтога-
зовидобувної лихоманки,
отримують хоч дещицю то-
го, що мають, скажiмо, як
унiкальнi пiльги, громадяни
Туркменистану? Чи багато
хто з нас знає, що вже май-
же 20 рокiв населення цiєї
середньоазiатської держави
безоплатно користується
природним газом, електрое-
нергiєю, водою, а з 2003 ро-
ку — ще й сiллю, яку в нас
сьогоднi скуповують мiшка-
ми на всяк випадок...

Почувши вперше про це,
Тетяна Григорiвна Хоптин-
ська, голова Качанiвської
сiльської ради, промовила
спересердя:

— А ви що, не живете в цiй
країнi, не бачите, що тут дi-
ється, який дерибан iде?!
Про якi пiльги та компенса-
цiю ви кажете? Хоча б на-
ших дiтей безплатно раз на
рiк оздоровлювали.

За останнi п’ять рокiв в
Качановому померло 117
чоловiк. I це з огляду на те,
що його населення стано-
вить дещо бiльш як пiвтися-
чi. Нi свiтла на вулицях не-
має, нi води нормальної. У
сусiднiх Великих Будищах
у колодязях солярка плаває.
Дороги, якими i вдень, i
вночi гуркотять 40-тоннi ав-
тоцистерни «Пропан», «Бу-

тан», «Вогненебезпечно», —
немов танкодром.

Але, за словами члена ви-
конкому сiльради Анатолiя
Деркаченка, директора Ка-
чанiвської школи, не це го-
ловне. Людей обурює iнше:

— Мешкаючи над цими
унiкальними надрами, ми
не маємо жодної iнформа-
цiї, що вiдбувається з еколо-
гiєю. Яким повiтрям дихає-
мо, який склад води, нас-
кiльки все це небезпечно,
чому так помирають люди.
Нi перевiрки не проводять-
ся, нi жодної профiлактич-
ної роботи з населенням.
Може тому, що довелось би
називати цi «закритi» циф-
ри щодо якостi води, якi ме-
нi вдалося отримати ще
кiлька рокiв тому?

За iнформацiєю, яку менi
надав Анатолiй Володими-
рович, у водi з контрольних
свердловин №8-15 свого ча-
су було зафiксовано переви-
щення хлору в 7,7-36 разiв,
натрiю — в 4-13,5, стронцiю
— в 2,1, залiза — в 8-12, а
нафтопродуктiв — у 1,3
раза. Негативний вплив по-
ривiв на технологiчних тру-
бопроводах i скидних сверд-
ловинах вiдчувають меш-
канцi Качанового: в коло-
дязi, наприклад, Анатолiя
Шугая, котрий мешкає на
вулицi Жовтневiй, умiст
хлору (за пробами, якi було
взято ще 2001 року) переви-
щував допустимi норми в
2,6 раза, натрiю — в 11,
стронцiю — в 2,1, лiтiю — в
1,6 раза. Приблизно така са-
ма картина була з водою в
колодязях сусiдiв — Воло-
димира Лободи та Миколи
Сердюка.

Свого часу в селi розпоча-
ли будувати централiзовану
систему водопостачання,
але так i не завершили. То-
му для сотень мешканцiв

один вибiр — колодязь. Та-
кий же безальтернативний
варiант i у жителiв багатьох
населених пунктiв областi,
де триває нафтогазовидобу-
ток.

У Гадяцькiй райдержад-
мiнiстрацiї менi пояснили:
коли ГПУ «Полтавагазви-
добування», нафтогазови-
добувне управлiння «Пол-
таванафтогаз» та iншi пiд-
приємства, якi займаються
пошуком i розробкою нових
родовищ, мали статус юри-
дичних осiб, вони чимало
допомагали регiонам, де ве-
ли свою господарську дi-
яльнiсть. Бо мали певнi

можливостi. З 2004 року цi
трудовi колективи, з кiль-
кiстю працюючих до тисячi
i бiльше, опинилися в ролi ...
цехiв у дочiрнiх пiдпри-
ємств (ДП), що зареєстро-
ванi в Києвi. Цi посеред-
ницькi структури НАК
«Нафтогаз України», якi
наклали лапу на видобуток
вуглеводнiв, не беруть, по
сутi, жодної участi у розв’я-
заннi соцiальних проблем
нафтогазовидобувних райо-
нiв. ДП непiдконтрольнi
мiсцевiй владi. «Хто нинi
справжнiй власник цих на-
ших пiдприємств, як вони
сплачують податки — ми не
знаємо», — зауважила Iрина
Гулей, голова Гадяцької
РДА. Нi обласна влада, нi
сiльськi ради, на землi яких
вони господарюють, не ма-
ють на посередникiв прак-
тично жодного впливу. Все
вирiшується у столичних
кабiнетах.

БУЛО ВАШЕ —
СТАЛО НАШЕ

«Земля, її надра, атмос-
ферне повiтря, воднi та iншi
природнi ресурси... є об’єк-
тами права власностi укра-
їнського народу». Так дек-
ларує стаття 13 Основного
Закону. Сумно i прикро це
читати. Побувавши на Пол-
тавщинi, розумiєш, що сьо-
годнi в країнi, де практично
завершився передiл землi, i
де в кожному селi вам мо-
жуть нишком назвати її дiй-
сних власникiв — сучасних
латифундистiв, досягла пi-
ку бiльш жорстока та цинiч-
на боротьба за тi природнi
ресурси, що мiстяться в над-
рах матiнки-землi.

За неофiцiйними даними,
вже 46 вiдсоткiв видобутку
газу в Полтавськiй областi
належить приватним струк-

турам. В облдержадмiнiс-
трацiї менi назвали поiмен-
но кiлькох досить вiдомих у
країнi полiтикiв, з якими
тут пов’язують потужнi ЗА-
Ти, СП та ТОВи. «Але ж ви
їх не назвете, бо все робить-
ся через офшори, на пiд-
ставних осiб. Вони у вас
будь-який суд виграють».
Один з власникiв очолює
комiтет Верховної ради,
другий — найвищу кон-
трольну структуру, третiй —
колишнiй керiвник НАК
«Надра України». Одна з
компанiй, за якою, ствер-
джують, стоїть колишнiй
мер Чернiгова та екс-мi-

нiстр, видобуває 600—700
мiльйонiв кубометрiв газу
на рiк! «А скiльки вiн має
газового конденсату, нiхто
не знає, бо на це пiдприєм-
ство ви не потрапите —
«приватна власнiсть». Вся
звiтнiсть — у Києвi».

I справа не у формi влас-
ностi, зауважив Валерiй
Асадчев, голова Полтав-
ської облдержадмiнiстрацiї,
а в тiм, у який спосiб вчо-
рашнi державнi пiдприєм-
ства опиняються в руках
впливових приватних
структур. Починаючи з
1994 року, обсяги видобут-
ку вуглеводнiв в Українi
постiйно випереджають
прирiст розвiданих запасiв,
тобто видобувнi компанiї,
по сутi, «проїдають» ресур-
си, розвiданi ще в часи Ра-
дянського Союзу. Пiдпри-
ємства, якi вели геологiчну
розвiдку нафтогазоносних
надр за рахунок державного
бюджету, сьогоднi практич-
но поставленi на межу бан-
крутства. За п’ять останнiх
рокiв структури компанiї
«Надра України» лише на
територiї Полтавської об-
ластi втратили вiсiм спецiа-
лiзованих дозволiв на ко-
ристування дiлянками наф-
тогазоносних надр. Родови-
ща та площi перейшли в ко-
ристування до приватних
фiрм. До речi, без проведен-
ня аукцiонiв. Унаслiдок та-
ких оборудок держава не от-
римала щонайменше 300-
500 мiльйонiв гривень.
Практично на всiх родови-
щах i площах, якi в бандит-
ський спосiб було забрано у
державних пiдприємств,
здiйснювався видобуток
нафти i газу, але новими
власниками спецдозволiв i
лiцензiй не було компенсо-
вано жодної копiйки тих ко-
лосальних витрат, яких заз-

нала держава i ми, платники
податкiв, на проведення по-
шуково-розвiдувальних ро-
бiт. Спецiалiсти оцiнюють
цi витрати у 600-800 мiль-
йонiв гривень. Свого часу
це коштувало не менш як
пiвмiльярда доларiв!

ХТО ЗУПИНИТЬ
ГАЗОВИХ
БАРОНIВ?

— У чому рiзниця мiж
державними пiдприємства-
ми (якi сьогоднi знищують-
ся) i приватними фiрмами,
— пояснював менi Сергiй
Ясинський, заступник голо-
ви Полтавської ОДА. —
Державна компанiя реалi-
зує газ, скажiмо, для насе-
лення за фiксованою цiною
— 340 гривень за тисячу ку-
бометрiв (за собiвартостi не
менш як 400-500 гривень!),
а приватнi структури прода-
ють його за ринковою. Тоб-
то за 150-300 доларiв! Дер-
жавнi пiдприємства в таких
умовах банкрутують, а при-
ватнi — процвiтають.

Якщо 2004-го, наприклад,
«Полтаванафтогазгеологiя»
мала 17 мiльйонiв гривень
прибутку, то в минулому
роцi — 8 мiльйонiв боргу. До
речi, втрачаючи через махi-
нацiї з привласненням наф-
тогазових родовищ сприт-
ними можновладцями
(шляхом експропрiацiї
спецдозволiв у держпiдпри-
ємств) Україна не тiльки
втрачає власний видобуток
вуглеводнiв, а й вимушена
компенсувати цю нестачу,
купуючи в Росiї газ за цiною
450 доларiв. I чому, до речi,
держава має перейматися
поставками газу металур-
гiйним та хiмiчним пiдпри-
ємствам, якi у бiльшостi
своїй вже приватнi?

— Змiнюються уряди, змi-
нюються мiнiстри, але ситу-
ацiя не змiнюється, бо тут
просто величезнi грошi, —
зауважує Сергiй Ясин-
ський.

Така «боротьба» за збiль-
шення власного видобутку
газу, змiцнення енергонеза-
лежностi держави триває i
донинi. Ось вражаючий
факт: станом на 12 серпня
минулого року у дочiрньої
компанiї «Укргазвидобу-
вання» НАК «Нафтогаз Ук-
раїни» на територiї Полтав-
ської областi закiнчився
термiн дiї спецдозволiв на
користування 11 дiлянками
нафтогазоносних надр. ДК
заздалегiдь, до закiнчення
термiну, здала Мiнiстерству
охорони навколишнього
природного середовища всi
вiдповiднi документи на
продовження їхньої дiї. Але
на цей час, за iнформацiєю
Полтавської ОДА, жодного
iз зазначених спецiальних
дозволiв не продовжено. За
словами Валерiя Асадчева,
мiнiстр охорони навколиш-
нього природного середови-

ща Георгiй Фiлiпчук iгно-
рує не тiльки листи обл-
держадмiнiстрацiї, а й осо-
бисту вказiвку Прем’єр-мi-
нiстра Юлiї Тимошенко
прискорити вирiшення цьо-
го питання, яке поставили
йому на однiй з останнiх на-
рад за участi голiв облдерж-
адмiнiстрацiй.

В iнформацiї, яку надала
газетi на наше прохання Ге-
неральна прокуратура, на-
водиться чимало iнших
фактiв корупцiйних обору-
док у дiях чиновникiв вище-
названого мiнiстерства, На-
цiональної комiсiї регулю-
вання електроенергетики та
НАК «Надра України» дов-
кола спецдозволiв. Чимало
вражаючих фактiв щодо
зловживань у нафтогазовiй
сферi та сферi користуван-
ня надрами наводив Олек-
сандр Медведько на засi-
даннi Ради нацiональної
безпеки i оборони України
10 лютого цього року. Iн-
формацiю Генерального
прокурора з цього приводу
члени РНБО, на здивуван-
ня багатьох, вирiшили ли-
ше... «взяти до уваги». Чи
треба обурюватися низькою
ефективнiстю боротьби в
країнi з кричущими факта-
ми зловживань в сферi
енергетичної безпеки, якщо
один з вищих органiв вико-
навчої влади приймає такi
«гуманнi» рiшення?

Можливо, саме така без-
зубiсть, неконкретнiсть та
безконтрольнiсть у прий-
няттi та виконаннi рiшень i
стали причиною, що багато
з того, що було прийнято
РНБО на засiданнi 9 грудня
2005 року з таким самим по-
рядком денним, залишило-
ся здебiльшого на паперi.
Вирiшення «одного з прiо-
ритетних завдань державної
полiтики в сферi енергетич-
ної безпеки — збiльшення
видобутку власних палив-
но-енергетичних ресур-
сiв...», як показав час, обер-
нулося декларацiєю, благи-
ми намiрами. Посiдаючи
третє мiсце в Європi за запа-
сами газу, ми й далi лише на
22 вiдсотки забезпечуємо
себе ним. Вiдповiдної нацiо-
нальної програми так i не
прийнято. Вiдсутня держав-
на монополiя на ринку газу.
Нафтогазовидобувнiй галу-
зi не надано, як обiцяли, ста-
тусу стратегiчної. Вона й да-
лi знищується податковим
пресом i вилученням спец-
дозволiв для тих, хто має
покровителiв у високих
владних кабiнетах.

Мав, певне, рацiю дав-
ньогрецький мудрець, коли
казав: «Той, хто знав про
лиходiйство i мав силу йому
зашкодити, але не зробив
цього — винен нарiвнi зi
злочинцем»...

Станiслав ПРОКОПЧУК,
«Урядовий кур’єр»

НA ПЕРЕХРЕСТI ЧУЖИХ IНТЕРЕСIВ

«Чи спроможний хтось зупинити екологiчнi злодiяння київських «газових баронiв» — власникiв наших надр?»,
— бiдкаються депутати Качанiвської сiльської ради
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Апеляцiйний суд м. Києва викликає всiх осiб, якi беруть участь у справi
у судове засiдання в справi № 22-1569/09 за апеляцiйною скаргою Чижа
Iгоря Геронтiйовича в iнтересах Товариства з обмеженою вiдповiдальнiс-
тю Комерцiйного банку «Експобанк» на рiшення Солом’янського район-
ного суду м. Києва вiд 17 сiчня 2008 року в цивiльнiй справi за позовом То-
вариства з обмеженою вiдповiдальнiстю Комерцiйного банку «Експо-
банк» до Бизова Євгена Анатолiйовича, третя особа: Бизова Тетяна Вале-
рiївна про видiл частки майна, — у якому оголошено перерву до 02 квiтня
2009 року, о 09-50 год., вiдбудеться за адресою: м. Київ. вул. Солом’янсь-
ка, 2-А.

Ви зобов’язанi повiдомити про причини неявки.
Роз’яснюємо, що у разi неявки за викликом суду або неповiдомлення

суд про причини неявки або визнання судом причин неявки неповажни-
ми, справу буде вирiшено судом за вашої вiдсутностi на пiдставi наявних
даних та доказiв.

Додатково роз’яснюємо, що вiдповiдно до ч.9 ст.74 ЦПК України, з
опублiкуванням оголошення про виклик осiб, якi беруть участь у справi
вважаються повiдомленими про час та мiсце розгляду справи.

Суддя В. П. Гончар

Апеляцiйний суд Донецької областi викликає
Мангуш Еллу Олександрiвну, яка мешкає за ад-
ресою: вул. Первомайська, буд. 24 кв. 8, Любе-
рецький район, Московська область, м. Литка-
рiно, Росiя, 140083 в судове засiдання на
03.04.2008 р. о 09.00 год., по справi за заявою
Мєтєлiна Леонiда Петровича до Афанасьєвої
Гани Iванiвни, Зудової Лiлiї Вiкторiвни та Ман-
гуш Елли Олександрiвни про визнання права
власностi на спадкове майно, та зустрiчним по-
зовом Зудової Лiлiї Вiкторiвни до Мєтєлiна Лео-
нiда Петровича, Афанасьєвої Гани Iванiвни та
Мангуш Елли Олександрiвни про визнання пра-
ва власностi на 1/2 частину спадкового майна.

У разi неможливостi з’явитись до суду апеля-
цiйної iнстанцiї повiдомити про це до початку
розгляду справи.

Суддя В. Г. Постолова

Калiнiнський районний суд м. Горлiв-
ки Донецької областi (84609 м. Горлiв-
ка, вул. Горлiвської дивiзiї, 79) розгля-
дає цивiльну справу за позовом КП «Хi-
мiк» до Ястребова Анатолiя Миколайо-
вича про визнання втративши право на
житлову площу.

Викликає до суду Ястребова А. М.,
який зареєстрований за адресою: м.
Горлiвка, вул. Ярова, 8, викликається на
02 квiтня 2009 року на 09 год. 00 хв. до
суду в каб. № 25, для участi у розглядi
справи по сутi.

Вiдповiдачу пропонується надати
свої заперечення щодо позову та дока-
зи. У випадку не прибуття вiдповiдач
повинен повiдомити суд про причини
неявки, iнакше справа буде розглянута
у його вiдсутнiсть в порядку ч. 4 ст. 169
ЦПК України. 

Суддя Круподеря Д. О.

Печерський районний суд м. Ки-
єва повiдомляє, що проведення су-
дового засiдання у справi за позо-
вом ЗАТ «Кредит Європа Банк» до
Iсмоїлової Олени Вiкторiвни, Вла-
дiмiрової Свiтлани Павлiвни про
стягнення заборгованостi за кре-
дитним договором призначене на
01 квiтня 2009 року о 14.30 год. за
адресою: м. Київ-01001, вул. Хре-
щатик, 42-А, каб. 16 (головуюча —
суддя Кафiдова О. В.).

Апеляцiйний суд м, Києва викликає всiх осiб, якi беруть участь у справi у судове засiдан-
ня в справi № 22-1569/09 за апеляцiйною скаргою Краснопiвцева Володимира В’ячеславо-
вича, Краснопiвцевої Зiнаїди Трохимiвни, Краснопiвцевої Ганни Володимирiвни на рiшен-
ня Подiльського районного суду м. Києва вiд 27 листопада 2008 року в цивiльнiй справi за
позовом Стiпахно Ольги В’ячеславiвни до Краснопiвцева Володимира В’ячеславовича,
Краснопiвцевої Зiнаїди Трохимiвни, Краснопiвцевої Ганни Володимирiвни про усунення
перешкод в користуваннi майном, — у якому оголошено перерву до 02 квiтня 2009 року, о
11-30 год., вiдбудеться за адресою: м. Київ, вул. Солом’янська, 2-А. суддя Гончар В. П..

Ви зобов’язанi повiдомити про причини неявки.
Роз’яснюємо, що у разi неявки за викликом суду або неповiдомлення суд про причини

неявки або визнання судом причин неявки неповажними, справу буде вирiшено судом у
вашу вiдсутнiсть на пiдставi наявних даних та доказiв. Додатково роз’яснюємо, що вiдпо-
вiдно до ч.9 ст. 74 ЦПК України, з опублiкуванням оголошення про виклик осiб, якi беруть
участь у справi вважаються повiдомленими про час та мiсце розгляду справи.

Суддя В. П. Гончар

Хмильова Людмила Василiвна, Хмильов Денис Олександрович,
мiсце реєстрацiї: м. Днiпродзержинськ, пр. Перемоги, 29, кв. 916 —
викликаються в судове засiдання в якостi вiдповiдачiв на 09.00 годи-
ну 03 квiтня 2009 року по справi за позовом виконавчого комiтету
Днiпровської районної ради м. Днiпродзержинська до Хмильової
Людмили Василiвни, Хмильова Дениса Олександровича «Про виз-
нання особи такою, що втратила право користування жилим примi-
щенням».

Судове засiдання по цивiльнiй справi вiдбудеться пiд головуван-
ням суддi Байбара Г. А., в примiщеннi Днiпровського районного суду
м. Днiпродзержинська за адресою: м. Днiпродзержинськ, вулиця
Петровського, 166, 2 поверх, кабiнет №7.

На пiдставi ч.9 ст.74 ЦПК України пiсля опублiкування оголошення
в пресi вiдповiдачi Хмильова Людмила Василiвна, Хмильов Денис
Олександрович вважаються повiдомленими про час i мiсце розгляду
справи.

У разi неявки вiдповiдачiв справу буде розглянуто за їх вiдсутностi.
Суддя Байбара Г. А.

У провадженнi Бердянського мiськрайонного
суду Запорiзької областi знаходиться цивiльна
справа № 2-386/09 за позовом Клiменка Олек-
сандра Вiкторовича до Лободи Миколи Микола-
йовича про визнання особи такою, що втратила
право користування жилим примiщенням.

Судовий розгляд справи призначено на
10.04.2009 року о 14 годинi 00 хвилин у примi-
щеннi Бердянського мiськрайонного суду за адре-
сою: м. Бердянськ, вул. Червона, 38, Запорiзької
областi, суддя Картофлицький Г. В., тел. 8
(06153) 7-20-96.

Суд викликає як вiдповiдача Лободу Миколу
Миколайовича.

Явка до суду є обов’язковою. У разi неявки
справа розглядатиметься за наявними матерiала-
ми у заочному порядку.

У Подiльському районному судi м. Киє-
ва 07.04.2009 р. о 09.30 год. пiд голову-
ванням суддi Богiнкевич С. М. розгляда-
тиметься цивiльна справа за позовом Жу-
кова Володимира Євгеновича до Жукової
Наталiї Вiкторiвни про розiрвання шлюбу.

Явка вищезазначених осiб (сторiн у
справi) в судове засiдання є обов’язко-
вою.

За повторної неявки вiдповiдачiв спра-
ва слухатиметься за їхньої вiдсутностi
згiдно зi ст. 169 ЦПК України.

Суддя БОГIНКЕВИЧ С. М.

Герцаївський районний суд м. Герца
викликає Гiзмiкiра Василя Миколайовича,
мешканця с. Рiдкiвцi, вул. Ватутiна, 3, Но-
воселицького району Чернiвецької об-
ластi, як вiдповiдача в судове засiдання у
цивiльнiй справi за позовом ВАТ «Рай-
ффайзен Банк Аваль» до Величко I. А.,
Гiзмiкiра В. М. про стягнення заборгова-
ностi за неповерненим кредитом, вiдсот-
кiв за користування кредитом та пенi о
10.00 годинi 03.04.2009 року за адресою:
м. Герца, вул. Центральна, 20.

У разi неявки в судове засiдання справу
може бути розглянуто за вашої вiдсутнос-
тi.

Суддя O. Т. Aкостакiоає

Шевченкiвський районний суд м. Чернiвцi
викликає Кишку Бориса Михайловича, останнє
вiдоме мiсце проживання: м. Новоднiстровськ,
м-н Дiброва, 1-В/56, Васильєву Олену Вiкторiв-
ну, останнє вiдоме мiсце проживання: вул. Пар-
ковий Проїзд, 10/619, гурт., м. Чернiвцi, як вiд-
повiдачiв у судове засiдання в цивiльнiй справi
за позовом вiдкритого акцiонерного товариства
«Райффайзен Банк Аваль» в особi Чернiвецької
обласної дирекцiї «Райффайзен Банк Аваль» до
Кишки Б. М., Васильєвої О. В. про стягнення за-
боргованостi за кредитним договором, призна-
чене о 12.00 06 квiтня 2009 р. за адресою: м.
Чернiвцi, вулиця Кафедральна, 4, кабiнет № 20.

У разi неявки в судове засiдання справа буде
розглянута за вашої вiдсутностi.

Суддя В. М. ЧЕБАН

Гусятинський районний суд Тернопiльської областi викликає
Вайду Богдана Васильовича, 1983 року народження, зареєстро-
ваного в с. Личкiвцi Гусятинського району Тернопiльської облас-
тi, який знаходиться в розшуку Гусятинського РВ УМВСУ в Терно-
пiльськiй областi вiд 02.10.2008 року, Вайду Марiю Василiвну,
1988 року народження, Вайду Юрiя Васильовича, 1985 року на-
родження, Вайду Любов Богданiвну, 1964 року народження, за-
реєстрованих у с. Личкiвцi Гусятинського району Тернопiльської
областi, як вiдповiдачiв у судове засiдання в цивiльнiй справi за
позовом Дичка Ярослава Степановича до вас про виселення iз
займаного житлового примiщення, розгляд якої вiдкладено до
10.00 год. 07 квiтня 2009 року i вiдбудеться у примiщеннi суду за
адресою: смт Гусятин, вул. Пушкiна, 7, Тернопiльської областi.

У разi неявки в судове засiдання справу буде розглянуто за ва-
шої вiдсутностi.

Суддя Т. М. ЦВИНТАРНА

Подiльський районний суд м. Києва по-
вiдомляє Алi Омара Макрам Закi, який
проживає за адресою: м. Київ, вул. Запа-
динська, буд. 5-А, кв. 24, що судове засi-
дання у справi № 2-637-09 за позовом
Мастеги Алiни Олексiївни до Алi Омара
Макрам Закi про розiрвання шлюбу вiдбу-
деться 06 квiтня 2009 р. о 09 год. 15 хв. у
примiщеннi суду (м. Київ, вул. Хорива, 21,
каб. № 8) пiд головуванням суддi За-
рицької Ю. Л. Ваша явка є обов’язковою.
У разi неявки у справi буде постановлене
заочне рiшення.

Святошинський районний суд м. Києва
повiдомляє вiдповiдача Бортник Надiю
Iванiвну, яка проживає за адресою: м. Ки-
їв, вул. В. Алексухiна, 15, п/б, що у справi
за позовом Акцiонерного товариства «Iн-
дустрiально-Експортний Банк» до Бор-
тник Надiї Iванiвни про стягнення забор-
гованостi 7.04.2009 р. о 12 год. 00 хв. за
адресою: м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-а,
каб. 2, вiдбудеться судове засiдання. У ра-
зi вашої неявки у справi буде постановле-
не заочне рiшення.

Суддя О. В. БОНДАРЕНКО

Печерський районний суд м. Києва по-
вiдомляє, що проведення судового засi-
дання у справi за позовом ЗАТ «Кредит Єв-
ропа Банк» до Макухи Костянтина Вiкто-
ровича, Макухи Романа Вiкторовича про
стягнення заборгованостi за кредитним
договором призначене на 01 квiтня 2009
року о 14.00 год. за адресою: м. Київ-
01001, вул. Хрещатик, 42-А, каб. 16 
(головуюча — суддя Кафiдова О. В.).

Калiнiнський районний суд м. Горлiвки Донецької областi
(84609 м. Горлiвка, вул. Горлiвської дивiзiї, 79) розглядає ци-
вiльну справу за позовом Дружинiної Дiни Михайлiвни до Сiлi-
верстова Олексiя Iллiча про визнання його таким, що втратив
право користування житлом.

Викликає до суду Сiлiверстова О. I., 1983 р. н., який зареєстро-
ваний за адресою: м. Горлiвка, вул. Мiллеровська, 11а/66, вик-
ликається на 14 квiтня 2009 року на 10 год. 00 хв. до суду в каб.
№ 27, для участi у розглядi справи по сутi.

Вiдповiдачу пропонується надати свої заперечення щодо позо-
ву та докази. У випадку неприбуття вiдповiдач повинен повiдо-
мити суд про причини неявки, iнакше справа буде розглянута у
його вiдсутнiсть в порядку ч. 4 ст. 169 ЦПК України. 

Суддя Шипович В. В.

Броварський мiськрайонний суд
Київської областi викликає як вiдпо-
вiдача Лисюка Руслана Анатолiйови-
ча у справi за позовом Лисюк Вiкторiї
Олексiївни до Лисюк Руслана Анато-
лiйовича про визнання особи такою,
що втратила право користування
квартирою.

Розгляд справи призначено на 03
квiтня 2009 року на 11 год. 00 хв. у
примiщеннi суду за адресою: м. Бро-
вари Київської областi, вул. Неза-
лежностi, буд. 4-А, каб. № 3.

Суддя Дутчак I. М.

Бородянський районний суд Київської об-
ластi по цивiльнiй справi за позовом Шликової
Ольги Миколаївни до Майорова Романа Євге-
нiйовича, 3-тя особа: вiддiл облiку реєстрацiї
Бородянського РВ ГУ МВС України в Київськiй
областi про визнання особи такою, що втратила
право користування житлом та про зобов’язан-
ня зняти особу з реєстрацiї мiсця проживання
викликає в судове засiдання за адресою: Київ-
ська область, смт Бородянка, вул. Ленiна, 315,
як вiдповiдача Майорова Романа Євгенiйовича,
який зареєстрований за вiдомою суду адресою:
с. Озера Київської областi, вул. Ленiна, 16, на 1
квiтня 2009 року на 12 годину 30 хвилин.

В разi неявки у судове засiдання справа буде
розглянута за вiдсутностi вiдповiдача Майорова
Романа Євгенiйовича.

Суддя В. Додатко

Тетiївський районний суд Київської обл. викликає до
суду Кулешова Сергiя Володимировича 1960 р. н.
3.04.2009 р. на 10-00 за позовом Момота Миколи Iвано-
вича по цивiльнiй справi про усунення перешкод в ко-
ристуваннi будинком. (Суддя Кравець О. А.).

Та 10.04.2009 року на 11-00, за позовом Щербатюк
Вiкторiї Миколаївни, про стягнення алiментiв. (Суддя
Лiсовенко П. I.).

Судовi засiдання вiдбудуться в примiщеннi Тетiїв-
ського районного суду, що розташований за адресою:
Київська область, м. Тетiїв, вул. Ленiна, 15.

Тетiївський районний суд пропонує Кулешову Сергiю
Володимировичу надати письмове пояснення та запере-
чення, а також всi наявнi у нього докази по справам.

В разi неявки в судове засiдання справа буде розгля-
нута у його вiдсутностi.

В провадженнi Ренiйського районного суду Одеської областi знахо-
диться цивiльна справа № 2-375/2009 р. за позовом Прокуратури Ренiй-
ського району Одеської областi в iнтересах держави в особi ВАТ «Держав-
ний ощадний банк України» в особi фiлiї Одеського мiського вiддiлення
ВАТ «Ощадбанк» до Гирля Григорiя Миколайовича, Гирля Наталiї Дмит-
рiвни, Приходько Сергiя Валерiйовича про стягнення 20 966 грн. 52 коп.

Розгляд справи призначено на 10 год. 00 хв. 06 квiтня 2009 р. у Ренiй-
ському районному судi за адресою: Одеська обл., м. Ренi, вул. Ленiна, 122,
суддя Дудник В. I., тел 8-04840-4-21-29.

Суд викликає як вiдповiдачiв Гирля Григорiя Миколайовича, остання вi-
дома адреса: вул. Радянська, 34, с. Котловина Ренiйського району, Одесь-
кої областi та Приходьхо Сергiя Валерiйовича, остання вiдома адреса, вул.
Днiпропетровська дор. 118, кв.60, м. Одеса, 65123.

Явка до суду є обов’язковою. В разi неявки вiдповiдачiв в судове засi-
дання справа розглянеться без їх участi.

Суддя В. I. Дудник

Залiзничний районний суд м. Сiмферополя АР Крим
викликає Султанова Наiля Ахмедовича як вiдповiдача
у цивiльнiй справi за позовною заявою Султанової Ель-
вiри Казимiвни, третiх осiб: Клепикова Василя Сергiйо-
вича, Вiддiлу реєстрацiї новонароджених м. Сiмферо-
поля про внесення змiн до актового запису про народ-
ження дитини; за позовом Клепикова Василя Сергiйо-
вича, третьої особи: Султанової Ельвiри Казимiвни
про визначення батькiвства.

Судове засiдання вiдбудеться 06 квiтня 2009 року о
14 годинi 30 хвилин у примiщеннi Залiзничного район-
ного суду м. Сiмферополя за адресою: м. Сiмферо-
поль, вул. Хромченко, 6-А, 2-ий поверх, 20 каб.

Суддя Ю. О. Олейников

Ворошиловський районний суд м. Донецька
(83015. м. Донецьк, вул. Любавiна, 4) розглядає ци-
вiльну справу за позовною заявою Волинської Свiтла-
ни Володимирiвни до Савельєвої Жанети Петрiвни,
Савельєвої Юлiї Iгнатiвни про визнання угоди дiйсною.
Вiдповiдачi у справi: Савельєва Жанета Петрiвна, Са-
вельєва Юлiя Iгнатiвна, мешкає за адресою: м. До-
нецьк, вул. Дзержинського, 4/21, 81000, вiдповiдачi
викликаються в судове засiдання, яке вiдбудеться 06
квiтня 2009 року об 11 год. 00 хвилин до каб. № 5 для
участi в розглядi справи по сутi.

У випадку неприбуття, вiдповiдач повинен повiдо-
мити про причини неявки, iнакше справа буде розгля-
нута у його вiдсутнiсть.

Суддя О. Г. Крупко

Буський районний суд Львiвської областi оголошує
виклик Герулi Iгоря Євгеновича, зареєстрованого за
адресою: м. Буськ, вул. Петрушевича, 3 кв. 4, Львiв-
ської областi як вiдповiдача у справi за позовом Герулi
Галини Iлькiвни до Герулi Iгоря Євгеновича про виз-
нання втратившим право на користування жилим при-
мiщенням в судове засiдання, яке вiдбудеться 10 квiтня
2009 року в 10.00 год. у примiщеннi суду за адресою:
м. Буськ, вул. Паркова, 12, Львiвської областi.

У випадку неявки Герулi Iгоря Євгеновича в судове
засiдання суд вiдповiдно до вимог ст. 169 ЦПК України
розглядатиме справу за його вiдсутностi на пiдставi на-
явних у справi доказiв.

Суддя С. Р. Мельник

Бiлоцеркiвський мiськрайонний суд Ки-
ївської областi викликає в судове засiдан-
ня 8 квiтня 2009 року о 12 год. в залi суду
№ 1 (вул. Турчанiнова,7) вiдповiдачiв: Лав-
ринюк Алла Євгенiвна та Братунець Вале-
рiй Миколайович по справi за позовом
ЗАТ «ПроКредит Банк» про стягнення за-
боргованостi за кредитним договором.

В разi неявки вiдповiдачiв справу буде
розглянута без їхньої участi.

Суддя Дмитренко А. М.

ПОВIДОМЛЕННЯ
про скликання загальних зборiв акцiонерiв ÇÇÄÄíí  ««ëëÛÛÏÏÒÒ¸̧ÍÍÂÂ  ÄÄííèè--11880022»»

Шановний акцiонер!
Повiдомляємо Вам, що черговi загальнi збори акцiонерiв ВАТ «Сумське АТП-1802» вiдбудуться 12 травня 2009
року о 14.00 в актовому залi пiдприємства за адресою: м. Суми, вул. Лебединська, 19. Реєстрацiя акцiонерiв про-
водитиметься 12 травня 2009 року з 12 години.

Порядок денний:
1. Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi ВАТ «Сумське АТП-1802» за 2008 рiк.
2. Звiт ревiзiйної комiсiї за 2008 рiк.
3. Звiт спостережної ради за 2008 рiк.
4. Затвердження рiчного звiту та балансу за 2008 рiк.
5. Затвердження рiшення спостережної ради щодо лiквiдацiї ВАТ «Сумське АТП-1802».
6. Призначення лiквiдацiйної комiсiї.
Для участi у зборах необхiдно мати при собi документ, що посвiдчує особу або доручення на право участi у зборах.
Нагадуємо, що вiдповiдно до вимог ст. 43 Закону України «Про господарськi товариства» ви маєте право не пiз-
нiш як за 30 днiв до дати проведення загальних зборiв надати свої пропозицiї щодо порядку денного.
Правлiння звертається до Вас iз проханням взяти участь у загальних зборах особисто або шляхом видачi вiдпо-
вiдної довiреностi будь-якiй особi, обранiй на Ваш розсуд.

Об’єкти продажу:
Майновий комплекс, розташований за адресою: м. Бi-
логiрськ, вул. Iндустрiальна, 2.
Склад майнового комплексу:
1. Адмiнiстративний корпус ( лiт. А) — 1265,7 м2;
2. Диспетчерська (лiт. А1) — 121,7 м2;
3. Навiс (лiт. а) — 144,0 м2;
4. Службовi примiщення — 373,6 м2;
5. Ремонтна майстерня (лiт. Б) — 616,1 м2;
6. Пункт прогрiву двигунiв (лiт. Б) — 46,8 м2;
7. Майстернi (лiт. Г) — 294,2 м2;
8. Профiлакторiй (лiт. Д) — 2253,8 м2;
9. Шиномонтаж (лiт. Ж) — 407,1 м2;
10. Гаражнi бокси (лiт. З) — 404,8 м2;
11. Котельня (лiт. К) — 91,4 м2;

12. Трансформаторна пiдстанцiя (лiт. Л) — 31,0 м2;
13. Сарай (лiт. М) — 33,6 м2;
14. Навiс (лiт. Н) — 235,2 м2.
Початкова цiна продажу — 1 500 000,00 грн (без ПДВ).
Порядок ознайомлення з об’єктом — за мiсцезна-
ходженням об’єкту продажу: АР Крим, м. Бiлогiрськ,
вул. Iндустрiальна, 2.
Час ознайомлення: пн-пт з 9.00- до 16.00.
За iнформацiєю про умови проведення торгiв та фiксо-
ванi умови продажу об’єктiв звертатися за тел. 8-067
652-53-43.
Торги вiдбудуться 24 квiтня 2009 року о 12.00 за адре-
сою: м. Бiлогiрськ, вул. Iндустрiальна, 2.
Реєстрацiя учасникiв 24 квiтня 2009 року з 11.00.

Лiквiдатор ВАТ «Бiлогiрське автотранспортне пiдприємство № 14331»
(м. Бiлогiрськ, вул. Iндустрiальна, 2, код ЄДРПОУ 03114632) 

повiдомляє про проведення вiдкритих торгiв з продажу майна банкрута.



Телефони комерцiйного вiддiлу: 
(044) 253-45-84, факс 353-87-31,

E-mail: ivan@ukcc.com.ua 15ДОКУМЕНТИ, IНФOРМAЦIЯ,
OГOЛOШЕННЯ

УРЯДOВИЙ КУР’ЄР
25 березня 2009 року, 
середа, № 53

❖ виклики до суду ❖ виклики до суду ❖ виклики до суду ❖ виклики до суду ❖ виклики до суду ❖ виклики до суду ❖ оголошення ❖  оголошення ❖ оголошення ❖

Постановою господарського суду
Одеської областi (65058, м. Одеса, пр-т
Шевченка, 29) вiд 12.03.2009 р. у справi 
№ 7/67-09-943 визнано банкрутом това-
риство з обмеженою вiдповiдальнiстю
«АВС ДIАГРАД» (65490, Одеська область, 
м. Теплодар, Промислова зона; р/р
26001311347001 в АБ «Пiвденний» в м. Одесi,
МФО 328209; код ЄДРПОУ 34792741) i розпоча-
то його лiквiдацiйну процедуру. Лiквiдатором
банкруту призначена Нягова М. Р. Заяви креди-
торiв банкрута приймаються господарським су-
дом Одеської областi протягом тридцяти днiв з
дня опублiкування цього оголошення.

Постановою Господарського су-
ду м. Києва вiд 05.03.2009 р. у спра-
вi № 15/92-б ТОВ «Будмонтажви-
сот», код ЄДРПОУ 34926122, визна-
но банкрутом. Вимоги кредиторiв
надсилати за адресою: 01034, м. Київ,
вул. Ярославiв Вал, 36-38. Лiквiдатор
— ТОВ «Бiонiс Реклама».

Ухвалою Господарського суду АР Крим
вiд 03.03.2009 р. у справi № 2-12/9994-2008
ВАТ «Бiлогiрське автотранспортне пiдприємство
№ 14331» (97600, АР Крим, м. Бiлогiрськ, вул.
Iндустрiальна, 2, код ЄДРПОУ 03114632, р/р
2600612143, КРД ВАТ «Райффайзен банк
Аваль» м. Сiмферополь, МФО 324021) виз-
нано банкрутом i стосовно нього вiдкрито лiк-
вiдацiйну процедуру строком на шiсть мiсяцiв.
Лiквiдатором призначено арбiтражного керую-
чого Яблонського Володимира Володимирови-
ча (95034, м. Сiмферополь, а/с 1566, лiцензiя
серiї АБ № 216940 вiд 14.04.2005 р.).

Постановою Господарського су-
ду м. Києва вiд 05.03.2009 р. у спра-
вi № 15/91-б ТОВ «ААРОН УКРА-
ЇНА ЛIМIТЕД», код ЄДРПОУ
34531947, визнано банкрутом. Ви-
моги кредиторiв надсилати за адре-
сою: 01034, м. Київ, вул. Ярославiв
Вал, 36-38. Лiквiдатор — ТОВ «Бiонiс
Реклама».

Державна академiя керiвних кадрiв культури i мистецтв
(IV рiвень акредитацiї, лiц. Мiносвiти № 113326) оголошує набiр студен-
тiв на 2009-2010 навчальний рiк за фахом «полiтичний менеджмент»
(друга вища освiта, диплом державного зразка). Курс, який читатимуть
вiдомi вченi i практики, включає до себе поглиблене вивчення: теорiї
полiтичних ризикiв, конфлiктологiї, риторики, глобальної безпеки, су-
часних викликiв i загроз та iн.

Початок занять — 1 жовтня 2009 року. Довiдки за телефонами: (044)
280-53-43; (044) 280-22-82 або за адресою: 01015, м. Київ, вул. Мазе-
пи, 21 (територiя Лаври), корпус 15.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
СПРАВА «ХАЙЛО ПРОТИ УКРАЇНИ»

(CASE OF KHAYLO v. UKRAINE)
Заява № 39964/02

Стислий виклад остаточного рiшення вiд 13 листопа-
да 2008 року

30 квiтня 2002 року двоюрiдного брата одного iз заявни-
кiв (всього в справi двоє заявникiв — Сергiй Федорович i
Свiтлана Iванiвна Хайло) було знайдено мертвим у прибу-
довi до будинку заявникiв.

Органами досудового слiдства неодноразово було вiд-
мовлено у порушеннi кримiнальної справи за фактом смер-
тi двоюрiдного брата одного iз заявникiв на пiдставi п.2
статтi 6 Кримiнально-процесуального кодексу в зв’язку з
вiдсутнiстю складу злочину.

Вiдповiднi постанови скасовувались прокуратурою та су-
дом.

10 березня 2006 року прокуратурою було винесено пос-
танову про закриття кримiнальної справи в зв’язку з вiдсут-
нiстю подiї злочину.

У звязку iз зазначеним вище, заявники скаржились до
Європейського суду з прав людини (далi — Європейський
суд) за статтею 2 Конвенцiї про захист прав людини i осно-
воположних свобод (далi — Конвенцiя), стверджуючи, що
розслiдування обставин смертi їхнього родича було нее-
фективним.

26 листопада 2003 року заявники доповнили свою пер-
винну заяву до Європейського суду скаргою на порушення

статтi 3 (заборона катування), п. 1 статтi 5 (право на свобо-
ду та особисту недоторканiсть), п. 1 статтi 6 (право на спра-
ведливий суд), статтi 8 (право на повагу до приватного i сi-
мейного життя), статтi 10 (свобода вираження поглядiв),
статтi 13 (право на ефективний засiб юридичного захисту),
статтi 14 (заборона дискримiнацiї) i статтi 17 (заборона
зловживання правами) Конвенцiїї. Крiм того, заявники
скаржились на порушення статтi 1 (захист власностi) Пер-
шого протоколу до Конвенцiї, статтi 2 (свобода пересуван-
ня) Протоколу № 4 до Конвенцiї та статтi 2 (право на оскар-
ження в кримiнальних справах) i 3 (вiдшкодування в разi
судової помилки) Протоколу № 7 до Конвенцiї.

28 червня 2005 року Європейський суд оголосив заяву
частково неприйнятною.

Розглянувши справу, Європейський суд одноголосно:
«1. é„ÓÎÓ¯Ûπ скаргу щодо порушення статтi 2 Конвенцiї у

зв’язку з неефективним розслiдуванням смертi родича заяв-
никiв прийнятною, а решту скарг у заявi —неприйнятними.

2. èÓÒÚ‡ÌÓ‚Îflπ, що було порушено процесуальний ас-
пект статтi 2 Конвенцiї.

3. èÓÒÚ‡ÌÓ‚Îflπ:
а) що упродовж трьох мiсяцiв вiд дня, коли це рiшення

стане остаточним вiдповiдно до пункту 2 статтi 44 Конвен-
цiї, держава-вiдповiдач повинна виплатити заявникам
всього 3 000 (три тисячi) євро як компенсацiю за моральну
шкоду з урахуванням будь-якого податку, який може бути
стягнуто iз зазначеної суми. Ця сума має бути конвертована
в нацiональну валюту на день здiйснення платежу;

b) зi спливом зазначеного тримiсячного строку i до пов-
ного розрахунку на цю суму нараховуватиметься простий
вiдсоток (simple interest) у розмiрi граничної позичкової
ставки Європейського центрального банку, яка дiятиме в
цей перiод, плюс три вiдсотковi пункти.

4. Çi‰ıËÎflπ решту вимог заявникiв стосовно справедли-
вої сатисфакцiї.»

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
СПРАВА «СОЛОВЕЙ I ЗОЗУЛЯ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(CASE OF SOLOVEY AND ZOZULYA v. UKRAINE)

Заяви № 40774/02 i 4048/03
Стислий виклад остаточного рiшення вiд 27 листопа-

да 2008 року
19 серпня 1998 року щодо заявникiв — Солов’я Iгоря Євге-

новича та Зозулi Антона Валентиновича — було порушено
кримiнальну справу за обвинуваченням у вбивствi та роз-
бої. 20 та 21 серпня 1998 року вiдносно заявникiв було об-
рано запобiжний захiд у виглядi взяття пiд варту строком на
два мiсяцi з огляду на тяжкiсть вчиненого злочину та ризик
втечi.

19 жовтня 1998 року прокурор Подiльського району м.
Києва подовжив строк попереднього ув’язнення заявникiв
до трьох мiсяцiв. 19 травня 1999 року Київський мiський суд
залишив без змiн обраний заявникам запобiжний захiд, не
зазначивши вiдповiдних пiдстав i строку. Рiшенням вiд 1
липня 1999 року Київський мiський суд, визнавши заявни-
кiв винними у вчиненнi злочину, також постановив зали-
шити їх пiд вартою до набрання вироком законної сили. 9
грудня 1999 року Верховний Суд України, скасувавши у
повному обсязi рiшення вiд 1 липня 1999 року, не постано-
вив ухвали щодо обрання заявникам запобiжного заходу.
28 сiчня 2000 року прокуратурою м. Києва було продовже-
но строк тримання заявникiв пiд вартою. 27 березня 2000
року Генеральною прокуратурою було продовжено строк
тримання пiд вартою до 8 мiсяцiв. 17 серпня 2000 року Ки-

ївський мiський суд повернув справу на додаткове розслi-
дування i постановив залишити без змiн обраний заявни-
кам запобiжний захiд, не зазначивши вiдповiдних пiдстав i
строку. 6 грудня 2000 року прокуратура Дарницького райо-
ну винесла постанову про подовження строку попередньо-
го ув’язнення заявникiв на один мiсяць. 21 лютого 2001 ро-
ку Київський мiський суд залишив заявникiв пiд вартою, не
зазначивши вiдповiдних пiдстав i строку.

Починаючи з квiтня 2000 року заявники та їхнi захисники
зверталися до органiв прокуратури та судiв щодо їх звiль-
нення з-пiд варти та стверджували про незаконнiсть їх три-
мання пiд вартою. У вiдповiдь заявникам прокуратура повi-
домляла, що тримання їх пiд вартою здiйснюється вiдповiд-
но до закону i що пiдстав для звiльнення немає.

25 квiтня 2001 року Київський мiський суд винiс обвину-
вальний вирок у справi заявникiв.

25 квiтня 2002 року Верховний Суд України залишив без
змiн зазначений вирок.

Заявники скаржились на порушення статтi 3 (заборона
катування), п. 1 статтi 6 (право на справедливий суд), статтi
8 (право на повагу до приватного життя) i статтi 13 (право
на ефективний засiб юридичного захисту) Конвенцiї про
захист прав людини i основоположних свобод (далi —Кон-
венцiя). Крiм того, заявники скаржились на порушення пп.1
i 3 статтi 5 Конвенцiї, стверджуючи про незаконнiсть їхньо-
го тримання пiд вартою та безпiдставнiсть тривалого строку
такого тримання.

11 грудня 2006 року Європейський суд оголосив заяви
частково прийнятними.

Розглянувши справу, Європейський суд одноголосно:
«1. èÓÒÚ‡ÌÓ‚Îflπ об’єднати заяви в одне провадження.
2. Долучає до сутi справи твердження Уряду щодо вичер-

пання нацiональних засобiв юридичного захисту у зв’язку зi
скаргою заявникiв, поданою на пiдставi пункту 1 статтi 5 Кон-
венцiї, i вiдхиляє це твердження пiсля розгляду його по сутi.

3. Çi‰ıËÎflπ решту попереднiх зауважень Уряду.
4. é„ÓÎÓ¯Ûπ скарги щодо незаконностi i тривалостi попе-

реднього ув’язнення заявникiв прийнятними, а решту заяв
— неприйнятними.

5. èÓÒÚ‡ÌÓ‚Îflπ, що було порушено пункт 1 статтi 5 Кон-
венцiї.

6. èÓÒÚ‡ÌÓ‚Îflπ, що було порушено пункт 3 статтi 5 Кон-
венцiї.

7. èÓÒÚ‡ÌÓ‚Îflπ:
a) що упродовж трьох мiсяцiв вiд дня, коли це рiшення

стане остаточним вiдповiдно до пункту 2 статтi 44 Конвен-
цiї, держава-вiдповiдач має виплатити заявникам наведенi
нижче суми компенсацiї плюс будь-який податок, який мо-
же бути стягнуто iз зазначених сум:

i) п. Соловею: 5000 (п’ять тисяч) євро — за моральну
шкоду; сума має бути конвертована в українську гривню за
курсом, чинним на день здiйснення платежу;

ii) п. Зозулi: 5000 (п’ять тисяч) євро — за моральну шко-
ду; сума має бути конвертована в українську гривню за
курсом, чинним на день здiйснення платежу;

b) зi спливом зазначеного тримiсячного строку i до пов-
ного розрахунку на цю суму нараховуватиметься простий
вiдсоток (simple interest) у розмiрi граничної позичкової
ставки Європейського центрального банку, яка дiятиме в
цей перiод, плюс три вiдсотковi пункти.

8. Вiдхиляє решту вимог заявникiв стосовно справедли-
вої сатисфакцiї».

Iнформацiю надано Урядовим уповноваженим 
у справах Європейського суду з прав людини

14 лютого 2009 року позачерговими зборами Закритого акцiонерного
товариства «Будiвельне пiдприємство №16 «Оздоббуд»(79013, м.
Львiв, вул. С. Бандери, 87, ЄДРПОУ 01272166) прийнято рiшення про лiквiдацiю
товариства. Пiдставою для прийняття рiшення про лiквiдацiю є рiшення позачер-
гових загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ БП №16 «Оздоббуд» вiд 14.02.2009 р.

З 16.03 .2009 р. головою лiквiдацiйної комiсiї призначено Мазурок Наталiю
Юрiївну (паспорт серiї ЕА № 425031, виданий Новоукраїнським РВ УМВС України
в Кiровоградськiй областi 27 березня 1998 р. що зареєстрована за адресою: м. Но-
воукраїнка, Кiровоградської областi, вул. Ленiна, 76. кв. 18, IНД № 2969305523).
Дата реєстрацiї рiшення учасникiв загальних зборiв товариства про припинення
юридичної особи — 23.02.2009 р. Претензiї кредиторiв приймаються протягом
двох мiсяцiв строком до 16.05.2009 року, за адресою: 79013, м. Львiв, вул.. С. Бан-
дери, 87.

До вiдома громадськостi!
Вiдкрите акцiонерне товариство «Чер-

нiвецький олiйно-жировий комбiнат» (м.
Чернiвцi, вул. Морiса Тореза, 17, тел./факс 55-26-51)
подав до Нацiональної комiсiї регулювання електрое-
нергетики заяву про видачу лiцензiї з виробництва
теплової енергiї в установках з використанням нетра-
дицiйних джерел енергiї (спалювання вiдходiв вироб-
ництва — соняшникового лушпиння) за мiсцем здiй-
снення заявленої дiяльностi — м. Чернiвцi, вул. Морiса
Тореза, 17.

Люльчак Олена Євгенiївна вик-
ликається у судове засiдання до
Київського районного суду м. Сiм-
ферополя на 30 березня 2009 року
о 15-00 годинi м. Сiмферополя вул.
Воровського, б 16, каб. 11) як вiдпо-
вiдача по цивiльнiй справi за позо-
вом Цимбал Максима Валерiйови-
ча до Люльчак Олени Євгенiївни
про стягнення суми боргу за дого-
вором займу.

Роз’яснюємо, що у разi неявки за
викликом суду або визнання судом
причини неявки неповажними
справа буде розглянута за вашою
вiдсутнiстю на пiдставi наявних у
нiй даних чи доказiв.

Вiдповiдно до частини 9 статтi 74
Цивiльного процесуального кодек-
су України з опублiкуванням ого-
лошення про виклик вiдповiдач
вважається повiдомленим про час i
мiсце розгляду справи.

Суддя Бортник О. П.

Печерський районний суд
м. Києва викликає Костюшка
Олександра Володимировича,
який зареєстрований за адре-
сою: м. Київ, вул. Рокосов-
ського, 2-б, кв. 21, як третю
особу в судове засiдання у ци-
вiльнiй справi за позовом
Омелянчук Г. Б. до ТОВ «Iлта»,
третя особа: Костюшко О. В.,
про вiдшкодування моральної
шкоди, яке призначене на З0
березня 2009 р. о 14.30 год. за
адресою: м. Київ, вул. Хреща-
тик, 42-а, каб. 32.

Одночасно повiдомляємо,
що копiю позовної заяви з до-
датками можна отримати в
примiщеннi суду за вищевка-
заною адресою.

У разi неявки справа буде
розглянута за вашої вiдсутностi.

Суддя М. К. ГРИМИЧ

Днiпровський район-
ний суд м. Києва викли-
кає як вiдповiдача Ма-
тюшу Iгоря Iвановича в
судове засiдання, приз-
начене на ЗI березня
2009 року о 12 год. 00
хв., для розгляду справи
за позовом Матюши Вiк-
тора Iвановича до Ма-
тюши Iгоря Iвановича
про стягнення боргу. Ад-
реса суду: м. Київ, вул.
Сергiєнка, З, каб. 10.

Суддя I. В. КОВАЛЕНКО

Очакiвський мiськрайонний суд
Миколаївської областi викликає
Жилiну Людмилу Володимирiвну i
Сидоренко Свiтлану Василiвну як
вiдповiдачiв у справi № 2-
384/2009 р. за позовом Маргаря-
на Армена Борсеговича до Сидо-
ренко С. В., Жилiної Л. В. про виз-
нання договорiв недiйсними, вит-
ребування майна, скасування реєс-
трацiї та виселення. Слухання
справи призначене о 09 год. 30 хв.
01 квiтня 2009 року в примiщеннi
суду за адресою: вул. Луначарсько-
го, 44, м. Очакiв.

У разi неявки вiдповiдачiв ци-
вiльна справа буде розглядатися за
їхньої вiдсутностi в порядку ст. 169
ЦПК України.

Суддя В. В. КУЗЬМЕНКО

До вiдома громадськостi
ÑÂÊ‡‚ÌÂ Ôi‰ÔËπÏ-

ÒÚ‚Ó åiÌiÒÚÂÒÚ‚‡ Ó·ÓÓ-
ÌË ìÍ‡ªÌË «102 Ôi‰ÔË-
πÏÒÚ‚Ó ÂÎÂÍÚÓÏÂÂÊ»,
мiсто Севастополь, вулиця
4-а Бастiонна, буд. 32, тел.
(0692) 54-18-17, факс
(0692) 54-02-98, 

подало до Нацiональ-
ної комiсiї регулювання
електроенергетики зая-
ву про видачу лiцензiї з
постачання електричної
енергiї за регульованим
тарифом за мiсцем здiй-
снення заявленої дiяль-
ностi: мiсто Севастополь,
АР Крим.

До вiдома громадськостi
ÑÂÊ‡‚ÌÂ Ôi‰ÔËπÏÒÚ‚Ó

åiÌiÒÚÂÒÚ‚‡ Ó·ÓÓÌË
ìÍ‡ªÌË «102 Ôi‰ÔËπÏ-
ÒÚ‚Ó ÂÎÂÍÚÓÏÂÂÊ», 
мiсто Севастополь, вулиця 4-а Бас-
тiонна, буд. 32, тел. (0692) 54-18-
17, факс (0692) 54-02-98, 

подало до Нацiональної ко-
мiсiї регулювання електроенер-
гетики заяву про внесення змiн
до лiцензiї щодо територiї здiй-
снення лiцензованої дiяльностi
мiсцевими (локальними) елек-
тричними мережами по регуль-
ованому тарифу за мiсцем здiй-
снення заявленої дiяльностi:
мiсто Севастополь, АР Крим.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД 
З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАЇНА

ПОСТАНОВА
вiд 5 березня 2009 р. № 171

Київ
Про особливостi закупiвлi робiт 

i товарiв для Мiжвiдомчого 
науково-експериментального

центру з вивчення iнфекцiйних
хвороб, спiльних для людей 

i тварин
Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Вiдповiдно до пункту 6 Положення про закупiвлю това-

рiв, робiт i послуг за державнi кошти, затвердженого поста-
новою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 жовтня 2008 р. 
№ 921 (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., № 80, ст. 2692,
№ 90, ст. 3006), установити, що закупiвля робiт з проекту-
вання, ремонтно-будiвельних робiт та технiчного оснащен-
ня Мiжвiдомчого науково-експериментального центру з
вивчення iнфекцiйних хвороб, спiльних для людей i тва-
рин, а також обладнання для його оснащення на суму
4989000 гривень з попередньою оплатою на строк не бiль-
ше трьох мiсяцiв здiйснюється Iнститутом ветеринарної ме-
дицини Української академiї аграрних наук за процедурою
закупiвлi в одного учасника без погодження з Мiнiстер-
ством економiки.

Прем’єр-мiнiстр України Ю. ТИМОШЕНКО
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Телефон вiддiлу новин 
i мiжнародного життя: 253-95-16
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Голова Тернопiльської
о б л д е р ж а д м i н i с т р а ц i ї
Юрiй Чижмарь пiдписав
розпорядження «Про пiд-
готовку та вiдзначення в
областi 65-ї рiчницi визво-
лення України вiд фашис-

тських загарбникiв i Пере-
моги у Великiй Вiтчизня-
нiй вiйнi 1941-1945 рокiв».
Створили оргкомiтет. Виз-
начили чимало заходiв i
завдань. Зокрема, святко-
вий мiтинг, покладання

квiтiв до меморiалiв полег-
лих воїнiв та iнших пам’ят-
них мiсць. Зустрiчi керiв-
никiв мiсцевих структур
виконавчої влади й органiв
мiсцевого самоврядування
з ветеранами Великої Вiт-

чизняної вiйни, учасника-
ми нацiонально-визволь-
них змагань проведуть 15
квiтня та 29 липня. Саме
тодi вiдповiдно вiдзначати-
муть 65-рiччя визволення
Тернополя та областi вiд
фашистського iга.

Водночас райдержадмi-
нiстрацiї, виконком Терно-
пiльської мiської ради об-
стежать матерiально-побу-
товi умови проживання ве-
теранiв Великої Вiтчизня-
ної вiйни й учасникiв нацiо-
нально-визвольних зма-
гань, вивчать їхнi повсяк-
деннi потреби та нададуть
допомогу. Певна рiч, по-
сильну увагу придiлять
впорядкуванню братських
могил жертв вiйни та полi-
тичних репресiй, iнших вiй-
ськових поховань. Прове-
дуть i реєстрацiю пам’ятни-
кiв, обелiскiв, меморiалiв на
честь героїв Великої Вiт-
чизняної вiйни 1941-1945
рокiв, облаштування мiсць,
пов’язаних з героїчним ми-
нулим українського народу.

Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»

У Криму вже стало доброю традицiєю вiдзначати вели-
ким концертом Всеукраїнський День працiвникiв куль-
тури i шанувальникiв народного мистецтва. Ось i цiєї
весни, на сценi Кримськотатарського академiчного му-
зично-драматичного театру, що у Сiмферополi, вiдбу-
лося велике концертне дiйство, яке створило Мiнiстер-
ство культури i мистецтв автономiї, Республiканський
науково-методичний центр культури, мистецтва i на-
родної творчостi та вiддiл культури Сiмферопольської
районної державної адмiнiстрацiї.
Кожен, хто прийшов цього дня до кримськотатарського теат-

ру, змiг перед концертом ознайомитися з шедеврами народних
умiльцiв — вишивальниць, ткачiв, гончарiв, рiзьбярiв по дереву i
металу, художникiв, золотарiв.

У Криму 568 закладiв культури клубного типу: 1 республiкан-
ський палац культури, 13 мiських будинкiв культури, 8 центрiв
культури i вiдпочинку, 13 районних та 20 селищних будинкiв куль-
тури, якi, незважаючи на фiнансову скруту, продовжують працю-
вати на нивi духовностi. Чимало молодих кримських аматорiв
сцени у цих заходах вiдчули себе творцями й обрали шлях у про-
фесiйне мистецтво, повiдомляє наш власкор Олександр КУЛИК.

Найстарiше мiсто Донбасу Артемiвськ (дожовтнева
назва Бахмут) прикрасилось чудовим легкоатлетичним
манежем спортивного комплексу «Металург», якому
надано статус бази олiмпiйської та паралiмпiйської
пiдготовки спортсменiв.
Площа манежу майже чотири тисячi квадратних метрiв. Вiн

має сучаснi бiговi дорiжки, сектори для штовхання ядра, стрибкiв
з жердиною, iнших вправ, у тiм числi й на рiзноманiтних силових
тренажерах. Трибуни i балкон нової спортивної споруди
вмiщують одночасно  тисячу глядачiв.

В день вiдкриття манежу в ньому вiдбулися першi показовi
змагання з бiгу на 600 метрiв для жiнок. Переможницею стала
молода спортсменка Олена Панткова, яку жартома вже назвали
хрещеною матiр’ю Артемiвського манежу.

З нагоди введення до експлуатацiї нової спортивної споруди, кот-
ра небезпiдставно претендує на звання найкращої в Українi, вiдбу-
лися святковi урочистостi, в яких взяли участь керiвники Донеччини,
народнi депутати України, вiдомi спортсмени i представники гро-
мадськостi регiону, повiдомляє наш власкор Микола ЛIСОВЕНКО.

Зачiска — це не просто дани-
на модi чи намагання гарно
виглядати. Це справжнiй ес-
тетичний витвiр. Принаймнi,
учасники фестивалю зачiсок,
який недавно вiдбувся в Чер-
касах, прагнули зробити за-
чiски саме творами мистец-
тва, чаклуючи по кiлька го-
дин над жiночим волоссям.
Оголошена органiзаторами «вiль-

на» тематика не перетворилася на
наслiдування вiдомих популярних
зразкiв, як можна було очiкувати. Всi
перукарi продемонстрували влас-
ний почерк, iндивiдуальний пiдхiд i
неабиякi творчi знахiдки. Примiром,
майстри з Черкаського центру тру-
дового навчання зачарували гляда-
чiв винятково українськими зачiска-
ми. Таку ж, нацiональну тематику,
яка привабила багатьох цiнителiв,
обрали й майстри Черкаського
профтехучилища iменi Г. Короленка.

Майстриня Вiкторiя Саєнко з го-
родищенського салону краси
«Люкс» створила з волосся моделей справжнє диво — у компози-
цiях немов розквiтли рiзнi пори року, адже вправнi руки вплели у
зачiски i ромашки, й жовте листя, й зеленi галузки, i навiть овочi
та фрукти. А найбiльший фурор викликали зачiски вiд студiї
«Профi». Майстриня Iрина Постiл, примiром, створила компози-
цiю «Золотi куполи», якою довго милувалися глядачi, нагороджу-
ючи оплесками. Сама ж модель, якою була студентка Черкасько-
го медичного коледжу Оксана Яременко, зiзналася, що довго не
хотiла розбирати зачiску, яка дуже припала їй до душi, повiдом-
ляє для нашої газети Роман КИРЕЙ.

ЧОТИРИ ПОРИ РОКУ 
В ЖIНОЧИХ ЗАЧIСКАХ

«МЕТАЛУРГ» ОТРИМУЄ
ОЛIМПIЙСЬКИЙ СТАТУС

ШАНУВАЛЬНИКАМ
НАРОДНОГО МИСТЕЦТВА 
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Своєрiдним «мозковим
центром» в органiзацiї цих
заходiв виступила обласна
органiзацiя «Французького
альянсу» — одна з дев’яти,
якi сьогоднi дiють в Украї-
нi. «Ми не вперше популя-
ризуємо французьку куль-
туру саме в такий спосiб, —
каже директор органiзацiї
Надiя Чумак. — Втiм, такi
знаменитостi, як цього разу,
за пiдтримки уряду Фран-
цiї завiтали до Рiвного
вперше. Тож рiвняни отри-
мали чудову можливiсть
прилучитися i до їжi духов-
ної, й до хлiба насущного».

«Майстер-клас вiд Бус-
сона — це справдi цiкаво.
До нас у Березне частень-
ко приїздять французи —
iнвестори швейної фабри-
ки, котрi замовляють стра-

ви в нашому ресторанi, —
каже шеф-кухар березнiв-
ського ресторану «Случ»
Любов Кравчук. —Тож те-
пер зможемо порадувати
їх бургеньйонами та кар-
паччо».

До речi, нещодавно Рiв-
ненщина офiцiйно стала
кандидатом до європей-
ської мережi регiональної
кулiнарної спадщини, в
якiй представлятиме Ук-
раїну (Францiя теж вхо-
дить до мережi). Два роки
тому на факультетi iнозем-
ної фiлологiї Рiвненського
державного гуманiтарного
унiверситету вiдкрито вiд-
дiлення французької мови
та лiтератури. А дiти з пiв-
нiчних, чорнобильських
районiв не вперше вiдпо-
чивають на Середземно-
морському узбережжi за
пiдтримки громадської ор-
ганiзацiї «Друзi Рiвнен-
ської областi». Одне слово,
вiкно у Францiю рiвняни

прорубали давно i щоразу
наповнюють його новим
змiстом.

До речi, молодий, але вже
досвiдчений кухар Антонi
Буссон знайшов свою поло-

винку саме в Рiвному i пе-
реконаний, що це мiсто най-
кращих дiвчат у свiтi.

Iнна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

Днями на сценi столично-
го Палацу дiтей та юнацтва
виступали переможцi 10-го
мiського фестивалю дитя-
чої творчостi «Обдаруван-

ня — 2009» серед дiтей дош-
кiльного, молодшого та
шкiльного вiку. Органiзато-
ри — Київська академiя на-
ук та Головне управлiння

освiти Київської мiської
державної адмiнiстрацiї —
зробили все належне, щоб
свято запам’яталося яскра-
вим i веселим. Цього року
ювiлейний фестиваль прой-
шов пiд гаслом «Планета
дитинства».

Позаду — два вiдбiрних
тури. Конкурс проходив у
трьох номiнацiях: хореогра-
фiя, вокал, художня твор-
чiсть.

Заявки на участь у фести-
валi подали 52 навчальнi
заклади. З них — 32 вий-
шли у фiнал. Тобто з 1300
учасникiв — вихованцiв (вi-
ком вiд 3 до 17 рокiв) шкiл,
дитячих садкiв та гiмназiй з
рiзних районiв Києва пере-
можцями стали майже 500.
Всi номiнанти i переможцi
фестивалю нагородженi

дипломами та пам’ятними
призами.

— Дехто з них робить
першi кроки на велику
сцену (уявiть собi: наймо-
лодшим близько трьох
рочкiв). А хтось уже побу-
вав iз виступами i в Палацi
«Україна», й навiть за кор-
доном, — розповiв вiце-
президент Київської ака-
демiї наук Олександр Бал-
дiн. У цьому велика заслу-
га педагогiв. Вони працю-
ють по 10-15 рокiв, самi
складають програми, роз-
вивають юнi таланти. Се-
ред них особисто хочу вiд-
значити Тетяну Борисiвну
Козловську, Олену Вален-
тинiвну Моргун.

Валентина КОКIНА,
«Урядовий кур’єр»
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«ВIКНО У ФРАНЦIЮ»
РIВНЯНИ ВIДКРИЛИ ДАВНО
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21 березня 2009 року на 54 роцi пiшов з життя суддя
Господарського суду мiста Києва 

ЖИРНОВ Сергiй Михайлович. 
Колектив висловлює свої спiвчуття рiдним та близь-

ким померлого.

Правлiння Нацiонального банку України з глибоким
сумом сповiщає про передчасну смерть на 64-му роцi
життя 

ПОНОМАРЯ Володимира Федоровича, 
колишнього начальника Управлiння Нацiонального
банку України в Житомирськiй областi й висловлює щи-
ре спiвчуття рiдним i близьким покiйного.

Свiтла пам’ять про Володимира Федоровича назав-
жди залишиться в серцях всiх, хто його знав i працював
поряд з ним.
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