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840 USD
100 доларiв

СШA 761.8500
978 EUR

100 ЄВРO 1074.0561
643 RUB 

10 росiйських
рублiв 2.4588

Прем’єр-мiнiстр Юлiя Тимошенко доручи-
ла у 10-денний строк з’ясувати причини
виникнення проблем iз закупiвлею лiку-
вальних препаратiв для хворих на фенiл-
котомерiю та реактивiв для встановлення
дiагнозу, повiдомляє Управлiння у зв’язках
зi ЗМI Секретарiату КМУ. Доручення дане
мiнiстру охорони здоров’я Василю Князе-
вичу та головi Київської мiської держав-
ної адмiнiстрацiї Леонiду Черновецькому
у зв’язку з повiдомленнями у засобах ма-
сової iнформацiї. У разi пiдтвердження
фактiв службової недбалостi Юлiя Тимо-
шенко розпорядилася притягнути винних
до вiдповiдальностi, направити матерiали
до вiдповiдних правоохоронних органiв та
вжити заходiв щодо унеможливлення по-
дiбних випадкiв у майбутньому.

ТЕМA ДНЯ

У НOМЕРI

КУРСИ ВAЛЮТ,

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

встановленi Нацiональним банком України
з 1 червня 2009 року

В OБIЙМAХ
«МИРНOГO» УРAНУ

8
стор. 

«НIКA» ДЛЯ ВЧИТЕЛIВ РOКУ

10
стор. 

IНВЕСТИЦIЇ ПРИВАТНI — 
IНТЕРЕС ДЕРЖАВНИЙ

9
стор. 

IНДУСТРIЯ АЗАРТУ: 
«ЗА» I «ПРОТИ»

13
стор. 

У КРИМУ СТВОРЯТЬ 
ПАРК ЛЕВIВ

16
стор. 
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Сучасний комп’ютерний
томограф японського ви-
робництва встановлено в
Чернiгiвському обласному
онкологiчному диспансерi .
Цей дiагностичний апарат з
унiкальними можливостя-
ми дозволяє не тiльки роз-
пiзнавати пухлини на ран-
нiх стадiях, а й в деяких ви-
падках уникати хiрургiчних
методiв.

Щороку в Українi реєс-
трується близько 160 тис.
нових випадкiв онкозахво-
рювань, але дiагноз рак —
не вирок. I чим ранiше його
встановлено, тим бiльше у
людини шансiв одужати.

Наталiя Захарченко, завi-
дуюча рентгенологiчним
вiддiленням обласного он-
кодиспансеру, розповiла,
що ранiше доводилося ви-

користовувати томографи
iнших лiкарень Чернiгова, а
нинi вiддiлення має свiй
апарат i квалiфiкованих фа-
хiвцiв, двоє лiкарiв прой-
шли навчання у Києвi.

Голова облдержадмiнiс-
трацiї Володимир Хоменко
назвав новинку вдалим
прикладом спiльної роботи
Мiнiстерства охорони здо-
ров’я України та обласної

влади. Томограф вартiстю
близько п’яти мiльйонiв
гривень придбано за кошти
державного бюджету за
сприяння Мiнiстерства, а за
рахунок обласного бюдже-
ту вiдремонтовано онко-
диспансер i проведено ре-
конструкцiю його примi-
щень.

Вiкторiя МАЗУР

Прем’єр-мiнiстр Юлiя Тимо-
шенко привiтала переможцiв
та учасникiв III Мiжнародного
фестивалю дитячої творчостi
«Назустрiч мрiї».

«Це дiйсно прекрасне свято,
тому що з усiх куточкiв країни
з’їхалися ви — наша надiя, на-
ша мрiя, нашi таланти, тi, на ко-
му твердо тримається сього-
дення i майбутнє України. Ви
зi своїх перших крокiв вчитеся
долати нелегкi обставини жит-
тя, бути сильними, мiцними, i
ваша сила, ваша краса народ-
жує впевненiсть i у нас, дорос-
лих», — сказала Юлiя Тимо-
шенко.

За її словами, цей фестиваль,
який вiдбувся напередоднi
«найкращого, найяскравiшого
та найтеплiшого свята — Дня
захисту дiтей, має продовжува-
ти свою традицiю i наступного
року стати ще багаточисельнi-
шим, ще потужнiшим i яскравi-
шим».

Юлiя Тимошенко вручила
переможцям фестивалю наго-
роди конкурсу, а також путiвки
до дитячих оздоровчих центрiв
«Артек» i «Молода гвардiя» та
ноутбуки, повiдомляє управ-
лiння у зв’язках iз ЗМI Секре-
тарiату Кабмiну.

Прем’єр-мiнiстр побажала
фестивалю та його учасникам
успiху i безхмарного майбут-
нього.

ТОМОГРАФ ВIД УРЯДУ —
ШАНС НА ОДУЖАННЯ

ДИТЯЧI МРIЇ 
МАЮТЬ ЗБУВАТИСЯ
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Президент Вiктор Ющенко перед початком офiцiйного вi-
зиту до Ватикану в аеропорту «Бориспiль» провiв зустрiч з
Головою Нацiонального банку Володимиром Стельмахом
та Головою СБУ Валентином Наливайченком.

РЕАКЦIЯ МАЄ БУТИ
БЛИСКАВИЧНОЮ

Головна тема розмови стосувалася подолання корупцiї у
банкiвськiй сферi. Зустрiч стала продовженням розмови про
останнi результати боротьби зi злочинами, що вiдбулася за
участю глави держави у п’ятницю.

В. Ющенко закликав вжити заходiв щодо миттєвого усу-
нення цих схем. «Тi задокументованi акти порушених фiнан-
сових правил, якi призводили до дестабiлiзацiї гривнi i сис-
темної роботи, повиннi бути миттєво оцiненi. Дiї Нацбанку i
СБУ повиннi бути блискавичною реакцiєю на цi бруднi сцена-
рiї», — цитує слова Президента його прес-служба.

В. Ющенко поставив вимогу завершити розслiдування
справ у якомога коротшi термiни. «Ми маємо показати, що на
такi злочини реакцiя влади буде безпощадною», — наголосив
глава держави.

Мiнiстр працi та соцiальної
полiтики Людмила Денiсова
пiд час робочої поїздки до м.
Донецька зустрiлася з чле-
нами сiмей загиблих шахта-
рiв з Донецького регiону, по-
вiдомляє прес-служба.

«Я двiчi — у груднi 2007-
го i у лютому 2008 року —
тут, у Донецьку, зустрiчала-
ся з родинами загиблих
шахтарiв. Тодi було окрес-
лено низку питань, що сто-
сувалися соцiального за-
хисту, пенсiйного i медич-
ного забезпечення, побуто-
вих проблем, i якi необхiд-
но було розв’язувати. Нинi
хочу поiнформувати вас,
що зроблено урядом на ви-
конання своїх зобов’язань»,
— сказала, вiдкриваючи зiб-
рання, мiнiстр.

Дуже важливим кроком
назустрiч гiрникам, як вва-
жає Людмила Денiсова, ста-
ло прийняття парламентом
Закону «Про пiдвищення
престижностi шахтарської
працi». Вiдповiдно до нього

мiнiмальний розмiр пенсiї
шахтарям, якi вiдпрацюва-
ли на пiдземних роботах не
менше 15 рокiв для чоловi-
кiв i 7,5 року для жiнок,
встановлюється незалежно
вiд мiсця останньої роботи
у розмiрi 80 вiдсоткiв серед-
ньої заробiтної плати шах-
таря, але не менше трьох
розмiрiв прожиткового мi-
нiмуму, встановленого для
осiб, якi втратили працез-
датнiсть. Для обчислення
розмiру пенсiй за вiком за
кожний повний рiк стажу
роботи на пiдземних робо-
тах до страхового стажу до-
датково зараховується ще
по одному року.

За словами мiнiстра, згiд-
но з цим законом пенсiї бу-
ли перерахованi 227 тися-
чам шахтарiв, а її середнiй
розмiр збiльшився на 33,4
вiдсотка. 2257 непрацездат-
ним членам сiмей шахтарiв,
смерть яких настала внаслi-
док нещасного випадку на
виробництвi, до пенсiї у
зв’язку з втратою годуваль-
ника встановлена доплата в
розмiрi прожиткового мiнi-

муму для непрацездатних
(498 грн).

Однак, як зазначила
Людмила Денiсова, у цьому
питаннi iснують деякi
проблеми, а саме: пенсiя у
зв’язку з втратою годуваль-
ника внаслiдок нещасного
випадку на виробництвi
призначається за нормами
Закону «Про пенсiйне за-

безпечення». При цьому
максимальний розмiр пен-
сiї становить 150 грн, а з
урахуванням доплат вiдпо-
вiдно до постанови Кабiне-
ту Мiнiстрiв вiд 16 липня
2008 року «Про пiдвищен-
ня рiвня пенсiйного забез-
печення громадян» дорiв-
нює мiнiмальнiй пенсiйнiй
виплатi на рiвнi прожитко-

вого мiнiмуму для непра-
цездатних громадян. З 1
квiтня 2009 року для неп-
рацюючих пенсiонерiв мi-
нiмальна пенсiйна виплата
становить 551,5 грн. Мi-
нiстр повiдомила, що з ме-
тою полiпшення пенсiйно-
го забезпечення зазначеної
категорiї осiб нинi вiд-
працьовується питання що-

до поширення на них норм
Закону «Про загально-
обов’язкове державне пен-
сiйне страхування».

Також Людмила Денiсо-
ва сказала i про внесення
змiн до статтi 43 Гiрничого
закону. Вони визначають,
що особам, якi мають право
на безоплатне одержання
вугiлля, але проживають у
будинках з центральним
опаленням, виплачувати-
меться вiдповiдна компен-
сацiя. Право на таку ком-
пенсацiю мають i всi тi, хто
отримує пенсiю у зв’язку з
втратою годувальника че-
рез нещасний випадок на
виробництвi.

«Хто виплачуватиме ком-
пенсацiю, куди необхiдно
звернутися для отримання
грошей, на основi яких до-
кументiв, розмiри компен-
сацiї, умови її отримання
визначатимуться Порядком
виплати компенсацiї, про-
ект якого розробило Мiн-
працi. Найближчим часом
на засiданнi уряду цей до-
кумент буде затверджено»,
— пообiцяла мiнiстр.

Учора стало вiдомо про
реєстрацiю у Верховнiй Радi
двох постанов щодо звiль-
нення зi своїх посад мiнiстра
юстицiї Миколи Oнiщука та
мiнiстра оборони Юрiя Єхану-
рова.

Aвторами документiв стали
комунiст Iгор Калєтник i
БЮТiвцi Андрiй Кожем’якiн та
Валерiй Писаренко.

У ходi погоджувальної ра-
ди, що вiдбулася вчора, Голо-
ва Верховної Ради Володимир
Литвин повiдомив: питання
про кадровi ротацiї в Кабiнетi
Мiнiстрiв обговорюватиметь-
ся 2-3 червня за участю лiдерiв
парламентських фракцiй. А в
сесiйну залу питання урядової
ротацiї буде винесено лише
тодi, коли депутати будуть го-
товi до цього.

Крiм того, пiд час погоджу-
вальної ради I. Кириленко

попросив перенести на нас-
тупний сесiйний тиждень
розгляд антикризової прог-
рами уряду. «Антикризова
програма потребує доопра-
цювання. У нас є ще можли-

востi для її удосконалення у
зв’язку з нарадами, якi про-
водилися, i тими обставина-
ми, якi сьогоднi є», — наголо-
сив лiдер фракцiї БЮТ. Цю
пропозицiю пiдтримав В. Лит-

вин. Водночас про реєстрацiю
29 антикризових законодав-
чих iнiцiатив повiдомив зас-
тупник голови фракцiї Партiї
регiонiв Олександр Єфремов.

Пiд час брифiнгу В. Литвин
наголосив, що цього тижня
Верховна Рада не розгляда-
тиме питання призначення
дати виборiв Президента Ук-
раїни. За його словами, про-
фiльний комiтет має розгля-
нути i прийняти рiшення що-
до вiдповiдної постанови. Во-
на є дещо ширшою, нiж попе-
реднi, й передбачає прийнят-
тя нової редакцiї закону про
вибори Президента.

Загалом на цьому пленар-
ному тижнi нардепи мають
розглянути близько 100 пи-
тань.

Роман МАЛИК, 
«Урядовий кур’єр»

Нацiональний банк дозво-
лив тимчасовим адмiнiстрато-
рам зменшувати номiнальну
вартiсть акцiй банкiв. Про це
йдеться у постановi НБУ №
225, яка набрала чинностi учо-
ра. Деномiнацiя акцiй (може
бути вiд 1 коп.) дасть змогу
уряду мiнiмiзувати витрати на
рекапiталiзацiю банкiв. Нова

номiнальна вартiсть акцiй роз-
раховуватиметься за форму-
лою: з вартостi статутного капi-
талу вираховується рiзниця
мiж статутним i регулятивним
капiталом, а потiм дiлиться на
нинiшню кiлькiсть акцiй.

Пiсля деномiнацiї вiдбу-
деться додатковий випуск ак-
цiй для викупу державою. При

цьому зберiгається право ни-
нiшнiх акцiонерiв на викуп ак-
цiй додаткової емiсiї протягом
10 днiв. Проте, на думку банкi-
рiв, є певне протирiччя: регу-
лятивний капiтал це — розра-
хункова величина, а статутний
фонд юридично пiдтверджу-
ється бухгалтерськими доку-
ментами. Крiм того, це зачiпає

iнтереси мiноритарних акцiо-
нерiв, якi не впливали на дi-
яльнiсть банку. Вони можуть
звертатися до суду.

НБУ також увiв спрощену
процедуру реорганiзацiї для
невеликих банкiв. Незабаром
будуть отриманi результати
стрес-тестiв банкiв III и IV
груп, згiдно з якими буде вид-
но, якi банки потребують до-
капiталiзацiї, повiдомляє Ук-
рiнформ.

èÂÁË‰ÂÌÚ ÇiÍÚÓ û˘ÂÌÍÓ ‚Û˜Ë‚ ‰ÂÊ‡‚Ìi Ì‡„ÓÓ‰Ë
Á Ì‡„Ó‰Ë ÑÌfl äËπ‚‡. ÉÎ‡‚‡ ìÍ‡ªÌÒ¸ÍÓª ‰ÂÊ‡‚Ë ÔË‚i-

Ú‡‚ ÍËflÌ Á ÑÌÂÏ ÏiÒÚ‡, flÍËÈ Ò‚flÚÍÛ‚‡‚Òfl 30-31 Ú‡‚Ìfl, ‚Ë-
ÒÓÍÓ ÓˆiÌË‚¯Ë ÁÌ‡˜ÂÌÌfl äËπ‚‡ flÍ ÒÚÓÎËˆi Ì‡¯Óª ‰ÂÊ‡‚Ë.
ÇiÌ Ôi‰ÍÂÒÎË‚: ÍËflÌË ‰ÛÊÂ ˜‡ÒÚÓ ‚i‰i„‡˛Ú¸ ÓÎ¸ ‡‚‡Ì„‡-
‰Û ‰Îfl ‚Òiπª ìÍ‡ªÌË. «ÉÓÏ‡‰‡ äËπ‚‡ — ˆÂ ‚‡ÊÎË‚‡ „ÓÏ‡-
‰‡, ˆÂ ¯ÎflıÂÚÌ‡ „ÓÏ‡‰‡. ü ÌÂ ıÓ˜Û ÒÍ‡Á‡ÚË, ˘Ó ‚ÓÌ‡ π
·iÎ¸¯Ó˛ ˜Ë Í‡˘Ó˛, ‡ÎÂ ‚ÓÌ‡ ÓÒÓ·ÎË‚‡», — ˆËÚÛπ ÒÎÓ‚‡
èÂÁË‰ÂÌÚ‡ ÈÓ„Ó ÔÂÒ-ÒÎÛÊ·‡.

åáë ìÍ‡ªÌË Ó‰ÂÊ‡ÎÓ Ôi‰Ú‚Â‰ÊÂÌÌfl iÌÙÓÏ‡ˆiª
‚i‰ Ì‡¯Ó„Ó ÔÓÒÓÎ¸ÒÚ‚‡ ‚ ÉÂˆiª ÔÓ ÙiÁË˜Ìi ÚÓÚÛË,

flÍËı Á‡ÁÌ‡˛Ú¸ ÛÍ‡ªÌÒ¸Íi ÏÓflÍË ÒÛ‰Ì‡ «Äi‡Ì‡», ˘Ó ÔÓÚ-
‡ÔËÎÓ ‰Ó ÛÍ ÒÓÏ‡ÎiÈÒ¸ÍËı Ôi‡Úi‚ Ì‡ ÔÓ˜‡ÚÍÛ Ú‡‚Ìfl.
èÓ ˆÂ Ì‡ ·ËÙiÌ„Û ÔÓ‚i‰ÓÏË‚ Â˜ÌËÍ ÁÓ‚Ìi¯Ì¸ÓÔÓÎiÚË˜-
ÌÓ„Ó ‚i‰ÓÏÒÚ‚‡ Ç‡ÒËÎ¸ äËËÎË˜. «ÅÛÎÓ Ôi‰Ú‚Â‰ÊÂÌÓ, ˘Ó
Ôi‡ÚË ÒÔ‡‚‰i Ì‡Ï‡„‡ÎËÒfl ÙiÁË˜ÌÓ ‚ÔÎË‚‡ÚË Ì‡ ˜ÎÂÌi‚
ÂÍiÔ‡ÊÛ ‰Îfl ‡ÍÚË‚iÁ‡ˆiª ÔÂÂ„Ó‚ÓÌÓ„Ó ÔÓˆÂÒÛ Á ÏÂÚÓ˛
Á‡‰Ó‚ÓÎÂÌÌfl ªı ‚ËÏÓ„«, —ÒÍ‡Á‡‚ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËÈ ‰ËÔÎÓÏ‡Ú.
ç‡„‡‰‡πÏÓ, Á‡ Á‚iÎ¸ÌÂÌÌfl «Äi‡ÌË» Ôi‡ÚË ‚ËÏ‡„‡˛Ú¸10
ÏiÎ¸ÈÓÌi‚ ‰ÓÎ‡i‚.

ÇÔÂ¯Â Á ÔÓ˜‡ÚÍÛ ÓÍÛ ‚ ÑÓÌÂˆ¸ÍiÈ Ó·Î‡ÒÚi ÒÍÓÓÚË-
Î‡Òfl ÍiÎ¸ÍiÒÚ¸ Î˛‰ÂÈ, flÍi Á‚ÂÌÛÎËÒfl ‚ ˆÂÌÚË Á‡ÈÌfl-

ÚÓÒÚi. èÓ ˆÂ ìÍiÌÙÓÏÛ ÔÓ‚i‰ÓÏËÎË ‚ Éì ÒÚ‡ÚËÒÚËÍË Ó·-
Î‡ÒÚi. ç‡ ÔÓ˜‡ÚÓÍ Ú‡‚Ìfl ÍiÎ¸ÍiÒÚ¸ Ú‡ÍËı Î˛‰ÂÈ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÎ‡
Ï‡ÈÊÂ 66 ÚËÒfl˜, ˘Ó ÏÂÌ¯Â, ÌiÊ ÏiÒflˆ¸ ÚÓÏÛ, Ì‡ 3,2 ‚i‰ÒÓÚ-
Í‡. ì Á‡„‡Î¸ÌiÈ ˜ËÒÂÎ¸ÌÓÒÚi ·ÂÁÓ·iÚÌËı flÍ i ‡Ìi¯Â ÔÂÂ‚‡-
Ê‡˛Ú¸ ÊiÌÍË.

OДНИМ AБЗAЦOМ

ДЕНОМIНАЦIЯ ЗАДЛЯ МIНIМIЗАЦIЇ 

ПОРЯДОК ВИПЛАТИ КОМПЕНСАЦIЙ ДЛЯ ШАХТАРIВ

З 1 червня набули чинностi
положення Закону «Про вне-
сення змiн до Закону Украї-
ни «Про нотарiат», якими
державнi та приватнi нотарi-
уси зрiвнюються у повнова-
женнях щодо вчинення но-
тарiальних дiй. Насамперед
змiни до вищевказаного За-
кону спрямованi на зрiвнян-
ня в повноваженнях по вчи-
ненню нотарiальних дiй дер-
жавних та приватних нотарi-
усiв щодо оформлення
спадкових прав громадян.
Про це повiдомив мiнiстр
юстицiї Микола Онiщук. За
словами мiнiстра, зрiвняння
в повноваженнях по вчинен-
ню нотарiальних дiй дер-
жавних та приватних нотарi-
усiв сприятиме розванта-

женню державних нотарi-
альних контор.

Мiнiстр пiдкреслив, що iс-
нуючi до сьогоднi обмежен-
ня у повноваженнях по вчи-
ненню нотарiальних дiй при-
ватними нотарiусами приз-
водили до перевантаження
державних нотарiальних
контор, створювали значнi
черги громадян до держав-
них нотарiальних контор.
Крiм того, нерiвнiсть у пов-
новаженнях по вчиненню
нотарiальних дiй, з одного
боку, ускладнювала роботу
державних нотарiусiв, а з
другого — необгрунтовано
позбавляла приватних нота-
рiусiв можливостi здiйснюва-
ти свою професiйну дiяль-
нiсть у повному обсязi, повi-

домляє прес-служба Мiнiс-
терства юстицiї.

Микола Онiщук уточнив,
що закон не змiнює право-
вий статус державних та
приватних нотарiусiв. Так,
вiдповiдно до статтi 31 Закону
України «Про нотарiат» при-
ватнi нотарiуси за вчинення
нотарiальних дiй справляти-
муть плату, розмiр якої виз-
начатиметься за домовленiс-
тю мiж нотарiусом та грома-
дянином або юридичною
особою. Оплата додаткових
послуг правового характеру,
що надаються приватними
нотарiусами i не належать до
вчинюваної нотарiальної дiї,
також провадитиметься за
домовленiстю сторiн. Вiн по-
вiдомив також, що на сьо-

годнi понад 95 вiдсоткiв при-
ватних нотарiусiв пройшли
необхiдне пiдвищення квалi-
фiкацiї з питань оформлення
спадщини — щодо видачi
свiдоцтв про право на спад-
щину, свiдоцтв про право
власностi у спiльному майнi
подружжя тощо, та отрима-
ли право на вчинення вiдпо-
вiдних нотарiальних дiй.
Крiм того, Мiнiстерство юс-
тицiї розробило усi необхiднi
пiдзаконнi нормативнi акти
на реалiзацiю положень За-
кону України «Про внесення
змiн до Закону України «Про
нотарiат». «Таким чином,
жодних перешкод для реалi-
зацiї положень закону не-
має», — резюмував мiнiстр
юстицiї.

НОТАРIУСIВ ЗРIВНЯНО У ПОВНОВАЖЕННЯХ
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ДЕПУТАТИ ПРАГНУТЬ РОТАЦIЙ?



Заокеанська країна, хоч i
далека для львiв’ян геогра-
фiчно, проте близька для
багатьох тутешнiх сiмей,

вихiдцi з яких свого часу
емiгрували до Пiвденної
Америки в пошуках лiпшої
долi. Українська дiаспора в

Аргентинi — одна з най-
бiльш численних i найбiльш
шанованих. Чимало її пред-
ставникiв перебралися сю-
ди вже на новiй хвилi емiг-
рацiї, оскiльки для україн-
цiв тут впроваджено безвi-
зовий режим.

Як зазначила Надзвичай-
ний i Повноважний Посол
Аргентини в Українi, котра
вiдвiдала Львiв у рамках
цього свята Лiла Роланд

Васкес де Нуам, така увага
до культури її країни пере-
конала, що подiбна презен-
тацiя повинна поширитись i
на iншi мiста України.
Львiв’яни ж цього року змо-
жуть побачити ще фотовис-
тавку, присвячену Аргенти-
нi, та переглянути низку кi-
норобiт в рамках фестива-
лю аргентинського кiно. А
наступного року, коли ла-
тиноамериканська країна
святкуватиме 200-рiччя
своєї незалежностi, програ-
ма Днiв культури у Львовi
буде насиченою бiльш рiз-
ноплановими подiями, по-
вiдомляє Укрiнформ.

Телефон вiддiлу новин 
i мiжнародного життя: 253-95-16

e-mail: intnews@ukcc.com.ua 3УКРАЇНА
I СВIТ
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ФOТOФAКТ

Днями у Рiвному завер-
шив роботу українсько-
польський бiзнес-форум,
що проходив за участю
Надзвичайного i Повно-
важного Посла України в
Республiцi Польща Олек-
сандра Моцика, представ-
никiв торгово-економiчної
мiсiї при посольствi Украї-
ни в Польщi, генерального
директора українсько-поль-
ської торговельної палати.

Його мета полягала у на-
лагодженнi дiлової спiв-
працi українського та
польського бiзнесу в перi-
од кризи. Польщу, зокре-
ма, представляли близько
40 бiзнесменiв, що працю-
ють у будiвельнiй, дерево-
обробнiй, текстильнiй,
сiльськогосподарськiй, iн-
ших галузях. Головна по-
дiя форуму — презентацiя
економiчного та iнвести-

цiйного потенцiалу облас-
тi, який експерти оцiню-
ють як надзвичайно висо-
кий.

Основу товарної струк-
тури експортних операцiй
з Республiкою Польща то-
рiк становили лiсоматерiа-
ли, мiнеральнi добрива,
мiсцевi будматерiали
(галька, гравiй, щебiнь),
фанера клеєна, рiпакове
насiння, замороженi ягоди

чорницi та журавлини. Iм-
портувала ж Рiвненщина з
Польщi переважно облад-
нання, прилади та апарату-
ру для технологiчних про-
цесiв на виробництвах,
охолоджене м’ясо свинини.

Аналогiчний форум за
участю делегацiї рiвнен-
ських бiзнесменiв вiдбу-
деться незабаром у поль-
ському Люблiнi, адже кор-
дони взаємовигiдним кон-
тактам не заважають.

Iнна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»

КОРДОН — НЕ ПЕРЕПОНА

Пам’ятник шведському королю Карлу ХII — одному з
головних учасникiв Полтавської битви, якiй наступно-
го мiсяця виповнюється 300 рокiв, буде встановлено в
Полтавi напередоднi вiдзначення цiєї iсторичної подiї
на мiжнародному рiвнi.

Погруддя короля стане ювiлейним дарунком Шве-
цiї. Передасть його Вiйськовий музей Стокгольму, по-
вiдомив Укрiнформ. Вiдтак до ювiлейних заходiв на
мiсцi Полтавської битви буде встановлено пам’ятники
двом вiнценосним особам — Росiйському iмператору
Петру I i шведському королю Карлу ХII. Саме вони ке-
рували армiями-супротивниками. Пам’ятник третьо-
му фiгуранту Полтавської битви — українському геть-
ману Iвановi Мазепi планується встановити в Полтавi
до Дня Незалежностi.

Британцi з розмахом вiдзначають ювiлей нацiональ-
ної автомобiльної гордостi — MINI. На триденний фес-
тиваль у Сiльверстоунi з’їхалося 25 тисяч фанатiв на-
родної машини з багатьох країн. Загалом цьому най-
улюбленiшому британському святу виповнилося пiв-
вiку. Але воно, як i ранiше, залишається символом
юнацького запалу i любовi до пригод.

Свого часу на пiдготовку проекту MINI було витра-
чено менше року. А в продажу вона з’явилася влiтку
1959 року. В 1960-х роках MINI стало не просто авто, а
модним аксесуаром, улюбленою iграшкою знамени-
тостей, об’єктом культу i навiть кiнозiркою.

Хвиля небувалої спеки накрила ОАЕ в останнi днi
травня, побивши температурнi рекорди 15-рiчної дав-
нини, повiдомляє Укрiнформ.

Найвищу температуру (+48о С) було зафiксовано в
м. Аль-Айн (емiрат Абу-Дабi). До +46о С пiднiмався
ртутний стовпчик в Абу-Дабi, Шарджi, Джебель Алi та
iнших районах, у Дубаї було +45о С.

Спiвробiтники Нацiонального центру метеорологiї
та сейсмологiї (NCMS) стурбованi щорiчним пiдви-
щенням середнiх температур у країнi. Головною при-
чиною цього вони вважають будiвництво хмарочосiв,
якi вловлюють i накопичують тепло.

У Москвi на 75-му роцi життя помер вiдомий i улюб-
лений мiльйонами спiввiтчизникiв актор МХАТу В’я-
чеслав Невинний. Важка форма дiабету, на яку страж-
дав актор, кiлька рокiв тому спричинила серйозне ус-
кладнення, i Невинному ампутували обидвi ноги, по-
вiдомляє РIА «Новости».

Актором цього уславленого театру Невинний став у
1959 роцi й не зрадив МХАТу до кiнця своїх днiв. Це
була на диво чарiвна людина, котра володiла вели-
чезним почуттям гумору i безмежним талантом. Вiн
був одним iз тих багатогранних акторiв, що вмiв по-
справжньому, по-мхатiвськи знаходити в будь-якiй
ролi смiшне, трагiкомiчне...

ТЕАТРАЛЬНИЙ НЕБОСХИЛ
ВТРАЧАЄ ЗIРОК

ЕМIРAТИ 
В ЕПIЦЕНТРI СПЕКИ

ПIВСТОЛIТТЯ НАРОДНОГО
ВИЗНАННЯ

КАРЛ XII ПОВЕРТАЄТЬСЯ 
ДО ПОЛТАВИ

У рамках офiцiйного вiзиту
Президента України Вiктора
Ющенка до Ватикану вiдбулася
його аудiєнцiя у Папи Римсько-
го Бенедикта ХVI. Пiсля її за-
вершення глава Української
держави зустрiвся з Державним
секретарем Ватикану кардина-
лом Тарчизiо Бертоне, повiдом-
ляє прес-служба Президента.

У програмi вiзиту — зустрiч 
В. Ющенка зi студентами та се-
мiнаристами Української Пап-
ської колегiї, яка є провiдним i
найстарiшим навчальним закла-
дом Української греко-като-
лицької церкви у Римi, а також
вiдвiдання могили Папи Рим-
ського Iоанна Павла II у гротах
собору Святого Петра.

Докладнiше про перебування 
В. Ющенка у Ватиканi читайте
у наступному номерi газети.

Засвоїти непростi па аргентинського танго змогли нещодав-
но усi бажаючi львiв`яни та гостi мiста. Їхнiми наставниками
стали майстри танцю з цiєї латиноамериканської країни. Та-
кою акцiєю у центрi мiста на славнозвiснiй площi Ринок за-
вершилися Днi культури Аргентини у Львовi, що проходили
тут вперше.

АРГЕНТИНСЬКЕ ТАНГО 
ПIД ЛЬВIВСЬКИМ НЕБОМ

Прем’єр-мiнiстр Юлiя Тимо-
шенко направила телеграму
спiвчуття Прем’єру Держав-
ної Ради Китайської Народ-
ної Республiки Вень Цзябао
у зв’язку з трагедiєю на шах-
тi в районi мiста Чунцина.

«З глибокою скорботою
сприйняла звiстку про ава-
рiю на шахтi в районi мiста
Чунцина, внаслiдок якої
загинула та дiстала важкi
поранення велика кiль-
кiсть людей, — цитує слова
Прем’єра управлiння у
зв’язках iз ЗМI Секретарiа-

ту Кабмiну. — Вiд iменi
уряду України i мене осо-
бисто прошу передати
слова спiвчуття й пiд-
тримки родинам загиблих
та постраждалих у траге-
дiї. Людське життя — це
головна цiннiсть, i шкода,
що через трагiчну випад-

ковiсть люди втратили
своїх рiдних та близьких»,
— iдеться в телеграмi.

Нагадаємо, вибух стався
у суботу, коли в забої пра-
цював 131 шахтар. Пiвто-
ра десятка гiрникiв витяг-
ли на поверхню рятуваль-
ники, 86 дiсталися повер-
хнi самостiйно, а трид-
цятьох людей врятувати
не вдалося.

ТРАГЕДIЯ НА КИТАЙСЬКIЙ ШАХТI

Такий спосiб захистити
своїх громадян вiд небезпеч-
них хвороб захоплення у
Києвi не викликав. Ранiше
Мiнiстерство закордонних
справ України зверталося до
чеської сторони з офiцiйною
вимогою роз’яснити, що оз-
начає цей документ, на яку
категорiю громадян поши-
рюється i, головне, яким чи-
ном ця вимога вiдповiдати-
ме положенням Угоди мiж
Україною та ЄС про спро-
щення вiзового режиму. Про
це на брифiнгу розповiв реч-

ник МЗС В. Кирилич. «Ми
отримали вiдповiдь вiд чесь-
кої сторони, в якiй наголо-
шується, що йдеться про ви-
могу нацiонального законо-
давства ЧР», — повiдомив
вiн. Зрозумiло, що ця вiдпо-
вiдь офiцiйної Праги мало
переконала i заспокоїла Ки-
їв. Тому тепер на Михайлiв-
ськiй площi працюють, як
сказав В. Кирилич, над роз-
робкою можливого запро-
вадження адекватних захо-
дiв у вiдповiдь.

«Хоча ця вимога стосуєть-
ся лише довгострокової вiзи,
але сама її суть не узгоджу-
ється з контекстом дiалогу
України та країн-членiв ЄС
про безвiзовий режим. Бо
так чи iнакше перешкоджає
вiльному пересуванню на-
ших громадян по територiї
Євросоюзу», — зауважив ук-
раїнський дипломат.

Цю думку не подiляє Над-
звичайний i Повноважний
Посол ЧР в Українi Ярослав
Башта. У коментарi нашiй
газетi вiн сказав:

— Ми передусiм вiдповi-
дальнi за наших громадян та
їхнє здоров’я. На жаль, трап-
ляються випадки, коли хворi
на згаданi хвороби люди по-
дорожують за кордон, чим
наражають на небезпеку
оточуючих. Я гадаю, що i в
українському законодавствi

є норма, котра змушує, нап-
риклад, хворого на тубер-
кульоз слiдувати рекоменда-
цiям свого лiкаря, проходи-
ти курс лiкування, а не їхати
за кордон на роботу.

Як повiдомив Я. Башта,
епiдемiологiчна служба Че-
хiї склала перелiк країн, вiд
громадян яких вимагаються
подiбнi медичнi довiдки.
Крiм України, серед них Ке-
нiя, Конго, Монголiя, Мол-
дова, Нiгерiя, Пакистан,
Таджикистан, Туркменiстан,
Узбекистан, В’єтнам. Водно-
час, за iнформацiєю В. Ки-
рилича, жодна держава, крiм
Чехiї, поки що не оголошу-
вала про свiй намiр запрова-
дити таке консульське но-
вовведення щодо українцiв.

Вiкторiя ВЛАСЕНКО,
«Урядовий кур’єр»
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З першого червня українцi, котрi вирушатимуть до Чехiї бiльш нiж
на 90 днiв, окрiм iнших документiв, повиннi надати до чеського
консульства довiдку про вiдсутнiсть тяжких iнфекцiйних захворю-
вань, зокрема сифiлiсу, туберкульозу та ВIЛ-iнфекцiї. Переклад цi-
єї довiдки на чеську мову має бути офiцiйно засвiдченим. Чеськi
дипломати посилаються на вiдповiдну постанову Мiнiстерства
охорони здоров’я ЧР.
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КУРСИ (OБЛIКOВI) БAНКIВСЬКИХ МЕТAЛIВ,

á‡ ˜ÓÚËË ÏiÒflˆi 2009 ÓÍÛ ÛÍ‡ªÌÒ¸Íi „ÓÏ‡‰flÌË ÛÒË-
ÌÓ‚ËÎË 736 ‰iÚÂÈ, ˘Â 631 Ï‡Î˛Í ·Û‚ ÛÒËÌÓ‚ÎÂÌËÈ iÌÓ-

ÁÂÏˆflÏË. í‡Íi ‰‡Ìi Ì‡‰‡Ìi ÑÂÊ‡‚ÌËÏ ‰ÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚÓÏ Á
ÛÒËÌÓ‚ÎÂÌÌfl Ú‡ Á‡ıËÒÚÛ Ô‡‚ ‰ËÚËÌË åiÌiÒÚÂÒÚ‚‡ ìÍ‡ªÌË Û
ÒÔ‡‚‡ı ÒiÏ’ª, ÏÓÎÓ‰i Ú‡ ÒÔÓÚÛ. èË ˆ¸ÓÏÛ Ì‡ Ó·ÎiÍÛ ‰Îfl
ÛÒËÌÓ‚ÎÂÌÌfl ÒÚ‡ÌÓÏ Ì‡ 1 Ú‡‚Ìfl ÔÂÂ·Û‚‡ÎÓ 32268 ‰iÚÂÈ,
ÔÓ‚i‰ÓÏÎflπ ÔÂÒ-ÒÎÛÊ·‡ ÏiÌiÒÚÂÒÚ‚‡.

Ä„‡ÌËÈ ÙÓÌ‰ ìÍ‡ªÌË ÏÓÊÂ ÔÓ˜‡ÚË ÔÓ‰‡Ê ˆÛÍÛ
ÓÁ‰i·ÌËÏ ÏÂÂÊ‡Ï Ì‡ ÔÓ˜‡ÚÍÛ ˜Â‚Ìfl, ÔÓ‚i‰ÓÏËÎË

ìÍiÌÙÓÏÛ ‚ åiÌ‡„ÓÔÓÎiÚËÍË Á ÔÓÒËÎ‡ÌÌflÏ Ì‡ „ÓÎÓ‚Û ‡„-
‡ÌÓ„Ó ‚i‰ÓÏÒÚ‚‡ ûifl åÂÎ¸ÌËÍ‡. åiÌiÒÚ Ì‡„‡‰‡‚, ˘Ó ÏË-
ÌÛÎÓ„Ó ÚËÊÌfl Ûfl‰ ‰ÓÛ˜Ë‚ Ä„‡ÌÓÏÛ ÙÓÌ‰Û i ÑÂÊÍÓÏÂ-
ÁÂ‚Û Á‰iÈÒÌËÚË Â‡ÎiÁ‡ˆi˛ ˆÛÍÛ ‰Îfl Á‡·ÂÁÔÂ˜ÂÌÌfl ÒÚ‡-
·iÎ¸ÌÓª ˆiÌÓ‚Óª ÒËÚÛ‡ˆiª Ì‡ ‚ÌÛÚi¯Ì¸ÓÏÛ ËÌÍÛ.

OДНИМ AБЗAЦOМ

Чому приховування до-
ходiв вiд оподаткування у
свiдомостi багатьох спiв-
громадян асоцiюється з нез-
начним правопорушенням,
сказати важко. Адже нас-
правдi це прояв глибинних
кримiногенних процесiв,
унаслiдок яких перерозпо-
дiляється нацiональний до-
хiд на користь тiньової еко-
номiки. Хто i у який спосiб
захищає державний iнте-
рес, розповiли на брифiнгу
перший заступник началь-
ника податкової мiлiцiї
ДПА Геннадiй Лiсовий та
начальник слiдчого управ-
лiння Йосип Бачинський.

— У зв’язку зi змiною прi-
оритетiв та критерiїв оцiн-
ки нашої роботи, — зазна-
чив Геннадiй Лiсовий, —
податкова мiлiцiя вiдiйшла
вiд практики викриття
дрiб’язкових порушень.
Унаслiдок цього за першi
чотири мiсяцi 2009 року за-
гальна кiлькiсть розкритих
злочинiв у порiвняннi з ана-
логiчним перiодом минуло-
го року зменшилася з 2,7 до
2,3 тисячi. Зате частка тяж-
ких злочинiв зросла з 72,9
до 92,7 вiдсотка.

У непростих умовах сьо-
годення силовi структури
податкової служби праг-
нуть вибудовувати свої сто-
сунки з платниками подат-
кiв на основi партнерства. I
це не порожнi слова. Роз’яс-
нювальна робота i прагнен-
ня передусiм наповнити
бюджет грiшми, а не в’язни-
цi порушниками, переду-
ють застосуванню заходiв
кримiнального переслiду-
вання. I в тому, що це пра-

вильний шлях, сумнiватися
не доводиться: за першi чо-
тири мiсяцi нинiшнього ро-
ку податкова служба мобi-
лiзувала до бюджету понад
мiльярд гривень, що на 77
мiльйонiв бiльше, нiж за
цей же час торiк.

У яку копiєчку могли
обiйтися державi злочиннi
дiї тiньовикiв, свiдчить ста-
тистика. Нинiшнього року
податковi мiлiцiонери лiк-
вiдували 500 незаконних
фiрм. Нещодавно разом з
росiйськими колегами при-
пинили дiяльнiсть мiжна-
родного злочинного угру-
повання, яке займалося
контрабандою неякiсного
спирту з Росiї. З цiєї сиро-
вини в Українi виробляли
шкiдливi для здоров’я алко-
гольнi напої i реалiзовували
їх у кiлькох областях. Пiд
час обшукiв правоохоронцi
конфiскували понад 40
тонн спирту, 150 тисяч пля-
шок фальсифiкованої го-
рiлки. Загалом економiч-
ний ефект вiд припинення
дiяльностi цiєї структури
становить понад пiвмiльйо-
на гривень.

Справжнiм полем битви
продовжує залишатися
сфера податку на додану
вартiсть. Нинiшнього року
податковiй мiлiцiї вдалося
вберегти понад два мiльяр-
ди гривень незаконно заяв-
леного до вiдшкодування
ПДВ. За фактами необ-
грунтованих заявок пору-
шено 300 кримiнальних
справ.

— Бiльшiсть iз них пот-
рапляють до суду, — наго-
лосив Йосип Бачинський.

— Торiк, примiром, iз 1,5
тисячi справ, завершених
слiдчими податкової мiлi-
цiї, суди розглянули понад
тисячу, 18 осiб засудили до
позбавлення волi. Цьогорiч
iз 400 порушених справ су-
ди розглянули 262. За грати
на рiзнi термiни потрапили
14 осiб, ще 273 визнанi вин-
ними.

Карати справдi є за що.
Скажiмо, фiрма «Євроунi-
версалторг», штучно ство-
ривши 25-мiльйонний кре-
дит, «прокрутила» його по
рiзних рахунках десять ра-
зiв за день i заявила до вiд-
шкодування ПДВ уже з 250
мiльйонiв. Нинi в судi роз-
глядають справу про неза-
конне повернення ПДВ у
сумi 137 млн грн.

Не менш масштабнi обо-
рудки провертають i орга-
нiзатори так званих кон-
вертацiйних центрiв, якi
трансформують безготiв-
ковi кошти у готiвку, допо-
магаючи нечистим на руку
бiзнесменам у мiнiмiзацiї

прибуткiв та ухиленнi вiд
сплати податкiв. Особливо
потужний конвертацiйний
центр податкiвцi нещодав-
но виявили у Днiпропет-
ровськiй областi. Вiн не
тiльки перевiв у готiвку
120 млн грн, надаючи свої
«послуги» у кiлькох регiо-
нах, а й готовий був силою
зброї захищати власнi iнте-
реси. Недарма при лiквiда-
цiї цiєї структури податко-
ва мiлiцiя змушена була
вдаватися до залучення
сил фiзичного захисту.
При проведеннi обшукiв, а
їх було аж 30, вилучили не
тiльки готiвковi кошти, по-
тужну оргтехнiку, пiдслу-
ховуючi пристрої, а й стрi-
лецьку та холодну зброю,
бойовi гранати. Загалом
упродовж чотирьох мiсяцiв
2009 року виявлено i лiквi-
довано 105 конвертацiйних
центрiв.

Лариса ДАЦЮК,
«Урядовий кур’єр»

На нарадi з питань розвит-
ку шкiльної хiмiко-бiологiч-
ної освiти мiнiстр освiти i нау-
ки Iван Вакарчук внiс пропо-
зицiї щодо пiдвищення якостi
навчання у школах. «Високi
досягнення наших учнiв у
мiжнародних олiмпiадах не є
ознакою досконалостi змiсту
шкiльної освiти. У бiльш нiж
60 вiдсоткiв восьмикласникiв
столичних шкiл низький та
середнiй рiвень знань з при-
родничих дисциплiн, — зау-
важив мiнiстр. — Сьогоднi
навчання учнiв потрiбно зо-
середжувати на здiйсненнi
пошукової дiяльностi, фор-

муваннi предметних та жит-
тєвих компетенцiй, а не лише
на передачi знань».

Проблеми початкової
школи переходять в основну
та вищу школу. На думку мi-
нiстра, всеохопне тестуван-
ня, яке вiдбувається другий
рiк, дає оцiнку рiвня знань
учнiв у кожнiй школi. «Ми
повиннi зробити радикальнi
кроки в напрямку полiпшен-
ня професiйного рiвня вчите-
ля, — сказав Iван Вакарчук. —
Водночас середнiй рiвень
квалiфiкацiї багатьох педа-
гогiв досить низький. Причи-
ни прихованi у системi пiдго-

товки вчителя. Частина ви-
пускникiв, навчаючись у пе-
дагогiчному унiверситетi, не
планують працювати у школi.
У результатi до школи повер-
таються тi випускники унi-
верситетiв, якi не були її най-
кращими учнями». Мiжна-
родний досвiд спонукає до
змiни пiдходiв пiдготовки
вчителя. Спершу в класично-
му унiверситетi готується фа-
хiвець — бiолог, хiмiк. Пiсля
отримання фахового дипло-
му випускник за рекоменда-
цiєю унiверситету може про-
довжити навчання i стати
вчителем.

У нарадi взяли участь понад
200 учасникiв: завiдувачi кабi-
нетiв бiологiї та хiмiї обласних
iнститутiв пiслядипломної пе-
дагогiчної освiти, вченi, вик-
ладачi унiверситетiв, методис-
ти районних центрiв, вчителi
бiологiї та хiмiї, автори пiдруч-
никiв. За результатами наради
створено робочу групу, яка
узагальнить пропозицiї до
плану дiй щодо покращення
якостi шкiльної освiти.

Загалом за останнiй рiк у
МОН вiдбулися наради з по-
лiпшення фiзико-математич-
ної, iсторичної освiти, з пи-
тань вивчення української мо-
ви у школах з навчанням мо-
вами нацiональних меншин, з
питань раннього вивчення
iноземних мов, предметiв ху-
дожньо-естетичного циклу,
українознавчої спрямованостi
шкiльної освiти, повiдомляє
прес-служба мiнiстерства.

Мiнiстр у справах сiм’ї, мо-
лодi та спорту Юрiй Павлен-
ко та заступник мiнiстра
Юрiй Сизенко взяли участь
у роботi прямої телефонної
лiнiї Кабiнету Мiнiстрiв. За
двi години спiлкування з
громадянами посадовцi вiд-
повiли на понад 20 теле-
фонних дзвiнкiв, повiдом-
ляє прес-служба Мiн-
сiм’ямолодьспорту.

Бiльшiсть питань стосува-
лися надання молодим сiм’ям
кредитiв на придбання та бу-
дiвництво житла. Зокрема
йшлося про програму частко-
вої компенсацiї вiдсоткiв iпо-
течних кредитiв, отриманих
ними в комерцiйних банках.

Як зазначив Юрiй Павленко,
Державний фонд сприяння мо-
лодiжному житловому будiв-
ництву не може виплатити ком-
пенсацiю, допоки вiд банку не
надiйде реєстр, що пiдтверджує
сплату позичальником банкiв-
ських вiдсоткiв. У свою чергу,
банк не надiшле цей реєстр, по-
ки позичальник реально не
сплатить вiдсотки. Будь-яка зат-
римка у цьому ланцюжку i приз-
водить до розтягування термiну
компенсацiї. Але використання
бюджетних коштiв обов’язково
потребує документального пiд-
твердження всiх етапiв їх про-

ходження вiд держави до моло-
дого позичальника.

Крiм того, сьогоднi iснує
проблема з наповненням дер-
жавного бюджету. Так, при що-
мiсячнiй потребi отримувати з
держбюджету 9,8 млн гривень
на компенсацiю фактично до
Державного фонду надходить
3,67 млн гривень. Таким чином
поступово накопичується забор-
гованiсть. Мiнiстр запевнив: як-
що молодий позичальник сум-
лiнно виконує свої зобов’язання
перед банками, державна фi-
нансова допомога неодмiнно
надiйде на його рахунок.

Телефонували i мешканцi се-
лища Гурзуф, занепокоєнi си-
туацiєю щодо власностi на зем-
лю МДЦ «Артек», на якiй роз-
мiщенi їхнi оселi. За словами
заступника мiнiстра Юрiя Си-
зенка, протягом трьох мiсяцiв
буде завершена перевiрка всiх
цих земельних питань. Зважа-
ючи на необхiднiсть органiзацiї
безпеки дiтей, якi вiдпочива-
ють в «Артеку», питання пере-
селення мешканцiв має бути
розв’язане найближчим часом.
Люди будуть забезпеченi по-
мешканнями, але за межами
«Артека».

Aрсенал, вилучений у «конвертацiйникiв» 

«БIЛОКОМIРЦЕВА» ЗЛОЧИННIСТЬ 
ОЗБРОЮЄТЬСЯ

ВЧИТЕЛЬ —
ЛИШЕ ПIСЛЯ РЕКОМЕНДАЦIЇ

МОЛОДИХ ТУРБУЮТЬ
ЖИТЛОВI ПИТАННЯ

ГРАФIК
особистого прийому громадян 
членами Кабiнету Мiнiстрiв України
у червнi — груднi 2009 р.
Перший вiце-прем’єр-мiнiстр України — 2 червня; 4 сер-

пня; 6 жовтня; 1 грудня
Вiце-прем’єр-мiнiстр (питання гуманiтарної i соцiаль-

ної полiтики) — 28 липня; 22 вересня; 24 листопада
Вiце-прем’єр-мiнiстр (питання у справах європейської

та мiжнародної iнтеграцiї) — 14 липня; 8 вересня; 
10 листопада

Мiнiстр Кабiнету Мiнiстрiв — 9 червня; 11 серпня; 13 жовтня;
8 грудня

Мiнiстр аграрної полiтики — 6 липня; 7 вересня; 2 листо-
пада

Мiнiстр внутрiшнiх справ — 13 липня; 14 вересня; 
9 листопада

Мiнiстр вугiльної промисловостi — 7 липня; 1 вересня; 
3 листопада

Мiнiстр економiки — 27 липня; 28 вересня; 23 листопада
Мiнiстр з питань житлово-комунального господарства —

21 липня; 15 вересня; 17 листопада
Мiнiстр закордонних справ — 10 липня; 11 вересня; 13 лис-

топада
Мiнiстр культури i туризму — 17 липня; 18 вересня; 20 лис-

топада
Мiнiстр оборони — 1 червня; 3 серпня; 5 жовтня; 7 грудня
Мiнiстр освiти i науки — 10 серпня; 12 жовтня; 14 грудня
Мiнiстр охорони здоров’я — 15 червня; 17 серпня; 19 жов-

тня; 21 грудня
Мiнiстр охорони навколишнього природного середови-

ща — 20 липня; 21 вересня; 16 листопада
Мiнiстр палива та енергетики — З липня; 4 вересня; 6 лис-

топада
Мiнiстр працi та соцiальної полiтики — 22 червня; 26 жов-

тня; 28 грудня
Мiнiстр промислової полiтики — 5 червня; 7 серпня; 2 жов-

тня; 4 грудня
Мiнiстр регiонального розвитку та будiвництва — 18 чер-

вня; 20 серпня; 15 жовтня; 17 грудня
Мiнiстр транспорту та зв’язку — 12 червня; 14 серпня; 

9 жовтня; 11 грудня
Мiнiстр з питань надзвичайних ситуацiї та у справах за-

хисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильської катас-
трофи — 24 липня; 25 вересня; 27 листопада

Мiнiстр у справах сiм’ї, молодi та спорту — 23 червня; 
25 серпня; 27 жовтня; 22 грудня

Мiнiстр фiнансiв — 19 червня; 21 серпня; 16 жовтня; 
18 грудня

Мiнiстр юстицiї —26 червня; 28 серпня; 23 жовтня; 
25 грудня

призначив:
ЛИПОВЕНКА Петра Iвановича — заступником голови Дер-

жавної авiацiйної адмiнiстрацiї;
ЩИПЦОВА Олександра Анатолiйовича — заступником го-

лови Державної адмiнiстрацiї морського i рiчкового тран-
спорту —Головним державним iнспектором з безпеки суд-
ноплавства;

ЧУРСIНА Олександра Вiкторовича — членом Державної ко-
мiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг — директором
iнспекцiйного департаменту, звiльнивши його iз займаної
посади;

звiльнив:
ЩИПЦОВА Олександра Анатолiйовича — з посади началь-

ника Головної державної iнспекцiї з безпеки судноплавства у
зв’язку з переходом на iншу роботу;

ТРIКОЛIЧА Володимира Петровича — з посади заступника
голови правлiння Нацiональної акцiонерної компанiї «Наф-
тогаз України» згiдно з його заявою;

СЕВИРIНА Миколу Васильовича — з посади заступника ди-
ректора Державного департаменту морського i рiчкового
транспорту у зв’язку з лiквiдацiєю цього Департаменту;

КРИЖАНОВСЬКОГО Сергiя Володимировича — з посади
заступника директора Державного департаменту морського i
рiчкового транспорту у зв’язку з лiквiдацiєю цього Департа-
менту.
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ВИЗНАНI 
МОНОПОЛIСТАМИ

Вiсiм операторiв мобiльного зв’язку Антимонопольний ко-
мiтет визнав такими, що займають монопольне становище
на ринку завершення телефонних з’єднань, тобто взаємного
доступу до мереж. У списку ЗАТ «Український мобiльний
зв’язок», ЗАТ «Київстар Дж. Ес. Ем.», ТОВ «Астелiт», ЗАТ «Ук-
раїнськi радiосистеми», ТОВ «Голден Телеком», ТОВ «Iнтер-
нацiональнi телекомунiкацiї», ЗАТ «Телесистеми України», а
також ВАТ «Укртелеком», яке є ще й монополiстом у сферi
фiксованого зв’язку.

Комiтет сповiстить Нацiональну комiсiю з питань регулю-
вання зв’язку про можливiсть встановлювати розмiр ставок
«iнтерконекту». Ранiше вони визначалися операторами са-
мостiйно за домовленiстю, що призводило до суперечок мiж
компанiями. Тому для регулювання взаєморозрахункiв мiж
операторами комiсiя розробить спецiальний порядок, який
погодить з комiтетом та затвердить нормативно. До того ж ко-
мiтет iнiцiював розширення повноважень комiсiї, аби та ефек-
тивнiше регулювала сферу зв’язку. Це стосується дослiдження
ринкiв телекомунiкацiйних послуг, визначення операторiв з
iстотною ринковою перевагою тощо. Вiдповiднi проекти змiн
до законiв України «Про Антимонопольний комiтет України»,
«Про захист економiчної конкуренцiї», «Про телекомунiкацiї»,
«Про природнi монополiї» та Кодексу про адмiнiстративнi
правопорушення одноголосно схвалили на засiданнi уряду.

— Наше рiшення, прийняттю якого передувало тривале i
глибинне дослiдження ринку, — зазначив виконувач обов’яз-
кiв голови Антимонопольного комiтету Олександр Мельни-
ченко, — покликане посилити конкурентну спроможнiсть
операторiв зв’язку. Безумовно це позитивно позначиться i на
вартостi послуг. Сподiваємося, що нашi iнiцiативи, покликанi
вдосконалити регулювання сфери зв’язку, схвалить Верхов-
на Рада i пiдтримає Президент.

Тетяна КИРИЛЕНКО для «Урядового кур’єра»

ХЕРСОНСЬКI 
ПОЛIГРАФIСТИ 
ПЕРЕХИТРИЛИ КРИЗУ

Багато пiдприємств України заявляють про спад виробниц-
тва, скорочення персоналу i вiдсутнiсть перспектив. Та в цей
непростий час в деяких галузях з’являються лiдери, котрi
впевнено дивляться в майбутнє. Наприклад, на ВАТ «Херсон-
ська мiська друкарня» днями запустилася друга черга ком-
плексу друкованих машин «SOLNA». Шведськi фахiвцi закiн-
чили пусконалагоджувальнi роботи. Зовсiм нове обладнання
друкує повнокольоровi газети зi швидкiстю до 40 тисяч ек-
земплярiв на годину — це бiльше, нiж можуть «видати» ма-
шини iнших регiональних друкарень України.

— Завдяки помiрним цiнам на полiграфiчнi послуги серед
клiєнтiв пiдприємства — не тiльки регiональнi видання, а й
всеукраїнськi газети, якi довiрили нам друкувати частину
своїх тиражiв. Добре, що логiстика дозволяє забезпечити
оперативну доставку друкованої продукцiї по всьому пiвдню
України, — каже голова правлiння ВАТ Сергiй Бойко. —Ос-
кiльки газети користуються попитом навiть у найважчi часи,
не сумнiваюся, що друкарня ввiйде в число пiдприємств Хер-
сона, що зумiли «перехитрити» кризу, — запевнив керiвник.

На пiдтвердження своїх слiв голова правлiння демонструє
контракт на постачання в найближчi мiсяцi чергової «SOLNA»
— вже третьої машини, яку тут встановлять. Пiд неї вже фор-
мується пакет замовлень.

Iнна КОСЯНЧУК, «Урядовий кур’єр»

На розширеному засiданнi
колегiї Генеральної проку-
ратури йшлося про забез-
печення безпеки руху та
прокурорського нагляду з
цих питань на пiдпри-
ємствах авiацiйного, залiз-
ничного та автомобiльного
транспорту.

Виконуючий обов’язки Ге-
нерального прокурора Сер-
гiй Винокуров повiдомив:
кожного року всiма видами
транспорту в державi пере-
возиться понад 4,5 мiльярда
пасажирiв i близько мiльяр-
да одиниць вантажу. Лише в
першому кварталi поточного
року сталося 302 транспор-
тнi подiї, в яких травмовано
299 осiб, 23 — смертельно.
Основними причинами ава-
рiй є незадовiльний технiч-
ний стан дорiг i транспорту,
фiзична й моральна зноше-
нiсть рухомого складу, пору-
шення правил технiчної ек-
сплуатацiї транспорту через
неналежний рiвень знань та
професiйної пiдготовки, не-
досконалiсть законодавства.

Авiакомпанiї експлуату-
ють парк застарiлих (вiд 20
до 50 рокiв) авiасуден. Бiль-
шiсть iз 46 аеродромiв та ае-

ропортiв мають застарiле
обладнання i технiку кон-
тролю за авiацiйною безпе-
кою. А на залiзницях найви-
ща в системi транспорту
зношенiсть рухомих фондiв:
локомотивiв — до 97 вiдсот-
кiв, вагонного парку — по-
над 90 вiдсоткiв. Iз 20 тисяч
км дорiг державного значен-
ня 16 тисяч потребують пов-
ного вiдновлення або капi-
тального ремонту. 47 вiдсот-
кiв пасажирського автотран-
спорту експлуатується вiд
10 до 40 рокiв. Прокурорськi
перевiрки доводять непоо-
динокi факти розкрадання
та нецiльового використан-
ня бюджетних коштiв в усiх
транспортних галузях.

Заступник Генпрокурора
Ренат Кузьмiн зазначив, що
у ДП «Українська авiацiйна
транспортна компанiя» на
лiтаках використовувалися
двигуни, в маслi яких вияв-

лена металева стружка. Як
наслiдок, рiшенням Євроко-
мiсiї повiтряним суднам
компанiї заборонено польо-
ти й посадки в аеропортах
країн Євросоюзу.

У 2009 роцi з Держбюдже-
ту на будiвництво, рекон-
струкцiю, ремонт та утриман-
ня дорiг загального користу-
вання передбачено 11,8 млрд
грн. Прокурорськi перевiрки
засвiдчили, що за суттєвої
нестачi коштiв службовi осо-
би дорожнiх служб допуска-
ють їх розкрадання, що нега-
тивно впливає на безпеку ру-
ху на автомобiльних дорогах.
Так, служба автомобiльних
дорiг у Київськiй областi при
реконструкцiї автодороги
Київ — Чоп без розробки
проектно-кошторисної доку-
ментацiї дозволила субпiд-
ряднику застосувати новiтнi
технологiї — армування ас-
фальтобетонного покриття.

Додаткова вартiсть робiт ста-
новила 747 тис. грн.

Протягом чотирьох мiся-
цiв поточного року Головав-
тотрансiнспекцiя виявила
понад 6,2 тисячi «нелегаль-
них» перевiзникiв, тобто
осiб, якi працювали без лi-
цензiї. За наданою iнформа-
цiєю працiвники податкових
органiв та органiв внутрiш-
нiх справ склали вiдповiдно
420 та 196 протоколiв про
адмiнiстративнi правопору-
шення.

Перший заступник мiнiс-
тра транспорту i зв’язку Во-
лодимир Роботньов повiдо-
мив, що за чотири мiсяцi по-
точного року (порiвняно з
минулим) кiлькiсть аварiй
на транспортi зменшилася
на 5,7 вiдсотка. Проте здiй-
снювати чiткий контроль за
дотриманням умов безпеки,
наприклад, на авiацiйному
транспортi, стає дедалi важ-
че, адже тут практично за-
вершений процес роздер-
жавлення i приватизацiї. А
контролювати приватних
пiдприємцiв набагато склад-
нiше, нiж державнi установи.
До того ж, процес ускладнює
застарiле законодавство.

Любомира КOВAЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Є У МИТНИКIВ 
ПРОФЕСIЙНI 
ТАЄМНИЦI

29 травня, в День ветерана митної служби Укра-
їни, на Черкаськiй митницi вiдбулася святкова
зустрiч поколiнь. Було про що поговорити ветера-
нам з молоддю, яка цiкавилась не тiльки iсторiєю
митної справи, а й її особливостями у рiзнi роки,
професiйними пiдходами до виявлення порушни-
кiв митного законодавства.

Володимир Восканян, примiром, у минулому
заступник начальника митницi, розкрив молодим
фахiвцям не одну професiйну таємницю, наголо-
сив на тонкощах роботи, якими повинен володiти
кожен працiвник. Жваве спiлкування молодi з ве-
теранами ще раз пiдтвердило, що традицiї служби
на митному кордонi, закладенi на зорi незалежної
держави, живуть i розвиваються. Це допомагає ко-
лективу успiшно справлятися з поставленими зав-
даннями.

Владислав КИРЕЙ, «Урядовий кур’єр»

Оприлюднення результатiв
аудиту, проведеного Голов-
ним контрольно-ревiзiйним
управлiнням у Мiнiстерствi
оборони, кiлька тижнiв тому
спровокувало нову хвилю
полiтичного протистояння. I
це попри те, що перевiрка
мала на метi визначити
ефективнiсть використання
бюджетних коштiв, видiле-
них на харчування вiйсько-
вослужбовцям. До того ж
вона була плановою i про-
водилася за дорученням
Кабiнету Мiнiстрiв.

Контролери переконали-
ся, що з часу запроваджен-
ня у 2007—2008 роках нової
системи забезпечення про-
довольством вiйськовос-
лужбовцiв, заснованої на
залученнi суб’єктiв пiдпри-
ємницької дiяльностi, Мi-
нiстерству оборони так i не
вдалося забезпечити пра-
вильне, рацiональне та
ефективне витрачання бюд-
жетних коштiв. I це незва-
жаючи на те що обсяги фi-
нансування протягом 2007—
2009 рокiв зросли майже
вдвiчi (з 303 до 602,5 млн
грн), а чисельнiсть осiб, якi
забезпечуються харчуван-
ням, скоротилася на 14 тис.
осiб (тобто 21 вiдсоток).

Результати перевiрки по-
казали, що понад 300 млн
грн, або 50 вiдсоткiв видiле-
ної на харчування суми, ви-
користали неефективно або
за нецiльовим призначен-
ням. Причини рiзнi, у тому
числi й нормативно-право-
вого та органiзацiйно-уп-
равлiнського характеру. Це
призвело до дублювання
функцiй структурних пiд-
роздiлiв i перешкодило вста-
новленню належних право-
вiдносин з суб’єктами пiд-
приємницької дiяльностi. А
вiдповiдальнiсть за кiнцевi
результати виконання бюд-
жетної програми  нести
нiкому.

Негативно позначилося
на органiзацiї харчування й
те, що у Мiноборони немає
єдиної методики розрахун-
кiв потрiбних для харчу-
вання коштiв. На практицi
виходить так, що до бюд-
жетного запиту вносять
бiльшу кiлькiсть вiйсько-
вослужбовцiв, нiж їх нас-
правдi харчується. За сло-
вами голови Контрольно-
ревiзiйного управлiння Ми-
коли Сивульського, торiк
таких зайвих осiб тiльки за
загальновiйськовою нор-
мою №1 було аж дев’ять ти-

сяч, що змусило збiльшити
асигнування на продоволь-
ство щонайменше на 82,1
млн гривень. Це ж саме пов-
торилося й у 2009 роцi: на
зайвi три тисячi осiб запла-
нували 32,9 млн грн. За та-
кого «планування» торiк з
бюджету на харчування
вiйськових довелося видi-
лити додатково майже 340
млн грн. Звiсно, цi грошi
можна було б спрямувати
на закупiвлю та модернiза-
цiю озброєння, вiйськової
технiки, пiдвищення боєз-
датностi армiї.

Через те, що не було чiт-
кого та прозорого механiз-
му визначення вартостi
послуг, якi надаються
суб’єктами пiдприємниць-
кої дiяльностi, сталося над-
мiрне, а в деяких випадках
невиправдане витрачання
бюджетних коштiв. Скажi-
мо, пiдвищення вартостi
харчування пiдприємцi в
основному обгрунтовували
рiвнем iнфляцiї. Однак
попри те, що у 2007 роцi
вiн становив 16 вiдсоткiв,
за перше пiврiччя 2008 ро-
ку — 12,9 , до розрахункiв
орiєнтовної вартостi пiд-
приємцi (за згодою Мiно-
борони) включили витрати

на заробiтну плату, вiдра-
хування на соцiальнi захо-
ди, витрати на комунальнi
послуги, адмiнiстративнi
витрати, збiльшивши їх у
5—6 разiв. Причому, жод-
ним iз суб’єктiв пiдприєм-
ницької дiяльностi не наве-
дено данi про витрати, фак-
тично здiйсненi при вико-
наннi послуг.

Аудитори ж пiдрахували,
що якби зростання вартос-
тi послуги харчування бу-
ло обгрунтоване вiдповiд-
но до рiвня iнфляцiї, Мiно-
борони вдалося б заощади-
ти у 2008 роцi 31,9 млн грн.
Завищенi витрати пiдпри-
ємцi «накручували» за ра-
хунок так званих посеред-
никiв, якi часто були фiк-
тивними (зареєстрованi за
однiєю адресою). Недарма
ж продукти закуповували
за майже вдвiчi вищою цi-
ною.

Пiд час аудиторської пе-
ревiрки з’ясувалася ще одна
важлива обставина. Деякi
суб’єкти господарювання
(СТОВ «Деркачi», ТОВ
«Пiвденна продовольча
група») за умови продов-
ження з ними договорiв, ро-
зiрваних мiнiстерством у
вереснi-груднi 2008 року,

погоджувались надавати
послуги дешевше на 5 гри-
вень. Якби це зробили офi-
цiйно, то харчування тiльки
за загальновiйськовою нор-
мою № 1 дало б змогу зеко-
номити у 2008 роцi понад
86 млн гривень.

Отож, робить висновок
Микола Сивульський, че-
рез вiдсутнiсть обгрунтова-
ного вiдповiдними розра-
хунками механiзму, який
би визначав вартiсть пос-
луг з харчування, Мiнобо-
рони надмiрно та неефек-
тивно використало у 2008
роцi понад 100 млн грн
бюджетних коштiв. Непро-
зорою була i система заку-
пiвель, що дало вiйськово-
му вiдомству простiр для
манiпулювання. У вереснi-
груднi 2008 року, не маючи
достатнiх пiдстав, мiнiстер-
ство розiрвало чиннi дого-
вори iз сiмома з дев’яти
фiрм-постачальникiв, якi
займалися органiзацiєю
харчування у 2007—2008
рр. Натомiсть органiзувало
проведення торгiв з обме-
женою участю. При цьому
до учасникiв не були вису-
нутi жорсткi квалiфiкацiй-
нi вимоги. Зокрема не ви-
магалися вiдповiднi доку-

менти для пiдтвердження
досвiду роботи у цiй сферi,
власних (орендованих)
закладiв, необхiдної чи-
сельностi квалiфiкованих
працiвникiв. Задовольня-
лися лише довiдкою до-
вiльної форми.

Вiдтак переможцями тор-
гiв, з якими уклали догово-
ри, стали ТОВ «Мезон-К»,
ТОВ «Європродуктiнвест»,
ТОВ «Укрпродакорд»,
ТОВ «Iвала», «Артек-Со-
юз», якi завiдомо не могли
забезпечити якiсне харчу-
вання вiйськовослужбов-
цiв. Адже, примiром, основ-
ними видами дiяльностi
ТОВ «Мезон-К» та ТОВ
«Європродуктiнвест» до
укладення договорiв про
надання послуг з харчуван-
ня вiйськовослужбовцiв бу-
ла оптова торгiвля пали-
вом...

Усi крапки над «i» iз
зловживаннями у вiйсько-
вому вiдомствi мають пос-
тавити Генпрокуратура,
Мiнiстерство внутрiшнiх
справ та РНБО, куди спря-
мовано матерiали перевiр-
ки.

Лариса ДАЦЮК,
«Урядовий кур’єр»
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Ветеран митницi Володимир Восканян (перший праворуч) 
разом з головним iнспектором Павлом Горбенком 
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ГАЗ ДОРОГИЙ, 
А ЖИТТЯ ДОРОЖЧЕ

— Костянтине Володи-
мировичу, прокоментуй-
те, якi заходи передбаче-
нi постановою уряду
№194?

— Їх чимало. Наразi Цен-
тру, а також низцi установ i
вiдомств доручено провес-
ти iнвентаризацiю ресурсiв
метану, проаналiзувати ви-
конання проектiв iз дегаза-
цiї дiючих шахт, дослiдити
новiтнi технологiї. На пiд-
ставi цього скласти карту
газонасичених вугiльних
пластiв i гiрських порiд,
створити технiчнi умови
для виробництва i викорис-
тання метану. Для пiдпри-
ємств, якi впроваджувати-
муть новiтнi технологiї i ви-
роблятимуть вiдповiдне об-
ладнання, надаватимуться
податковi пiльги. Крiм того,
планується спростити по-
рядок затвердження «зеле-
ного тарифу» та надання лi-
цензiй на виробництво
електричної та теплової
енергiї з використанням га-
зу метану. Постановою пе-
редбачається також прове-
дення аукцiонiв на видачу
безкоштовних лiцензiй на
надрокористування для ге-
ологiчного вивчення та дос-
лiдно-промислового видо-
бування газу метану. Спiль-
нi з iноземними iнвестора-
ми проекти вiтаються. Тому
й створена низка передумов
для їх приходу в цю галузь.

— Чи не забагато пiльг i
спрощень?

— Iнакше галузь не запра-
цює. Єдине, що, як на мене,
є спiрним, це створення ме-
танового центру. Адже вiн
дублюватиме функцiї Цен-
тру та Агентства з енергоз-
береження.

— А газ метану видобува-
ють в Українi? I чи дешев-
ший вiн за блакитне паливо?

— Деякi вугiльнi шахти
використовують метан, ути-
лiзуючи його, для власних
потреб. Насамперед у ко-
тельнях, а також пiд час ро-
боти когенерацiйних уста-
новок.

Перший масштабний про-
ект з використання шахтно-
го метану був реалiзований
на шахтi iменi Засядька. Та-
ке ж обладнання монтуєть-
ся на двох шахтах «Шахто-
управлiння «Донбас». Вiд-
повiднi проекти запланова-
нi «Комсомольцем Донба-

су», «Червоноармiйською-
Захiдною №1» i «Красно-
донвугiллям». Двi шахти
заправляють метаном тран-
спортнi засоби зi свого ав-
топарку.

Таким чином пiдприєм-
ства, що видобувають ву-
гiлля, економлять на паль-
ному. А головне — завдяки
утилiзацiї метану убезпе-
чують роботу шахтарiв, якi
доволi часто гинуть унас-
лiдок вибухiв i пожеж,
спричинених скупченням
газу в лавах i штреках.
Зменшуючи його викиди в
атмосферу, шахти полiп-
шують екологiчну ситуа-
цiю. Адже метан спричи-
няє у 21 раз бiльший пар-
никовий ефект за той, що
виникає при викидах вуг-
лецю (!). Це також дає змо-
гу продавати пiдприєм-
ствам iнших країн одиницi
скорочення викидiв за Кi-
отським протоколом та iн-
вестувати отриманi грошi
у реконструкцiю систем
дегазацiї та утилiзацiї ме-
тану, переважна бiльшiсть
яких зношена.

Щодо промислового ви-
добутку метану, то в Украї-
нi його не здiйснюють. Ад-
же вiн набагато дорожчий
за видобуток природного
газу, потребує значних ка-
пiталовкладень i часу. Щоб
почати видобуток шахтного
метану, треба пробурити
десятки-сотнi свердловин i
витратити десятки-сотнi
мiльйонiв доларiв. Але го-
ловне — мати технологiю,
адаптовану до вiтчизняних
умов, яка б забезпечила
промисловий обсяг видо-
бутку метану, та iнвестицiї.

Промисловим виробниц-
твом метану у свiтi займа-
ються хiба що США, де що-
року виробляється близько
50 млрд кубометрiв газу.
Але там проникнiсть порiд
у 35 разiв вища за ту, що є в
Українi. Тому говорити про
перенесення американсько-
го досвiду та технологiй з
видобутку метану на вiт-
чизняний грунт нелогiчно.
Нам треба йти своїм шля-
хом. Добре, що в уряду вже
є розумiння цього i вiн по-

чав працювати у потрiбно-
му напрямку.

ДЕРЖАВА НЕ МОЖЕ,
IНВЕСТОР ДОПОМОЖЕ

— За якi кошти здiйсню-
ється дегазацiя шахт?

— На державних — кош-
том держбюджету. Щоправ-
да, грошей, як правило, не
вистачає. Зазвичай роботи з
дегазацiї фiнансуються за
остаточним принципом. Та
й не по кишенi це бюджету.
У середньому реконструк-
цiя коштує вiд трьох до п’я-
ти мiльйонiв євро. У тому
числi бурiння однiєї свер-
дловини обходиться у пiв-
тора-два мiльйони гривень.
Тому ми залучаємо фiнан-
сування iнвесторiв за Кiот-
ським протоколом. Примi-
ром, торiк за рахунок прода-
жу квот було реконструйо-
вано системи дегазацiї та
утилiзацiї метану на двох
держпiдприємствах. А цьо-
горiч Центр надiслав пропо-
зицiї 26 iноземним компанi-
ям, з яких лише десять вiд-
гукнулись. Та, зважаючи на
нинiшню ситуацiю, коли
впало промислове вироб-
ництво, а отже, обсяги iн-
вестицiй i цiна одиницi ско-

рочення викидiв (з 26 до 8-
12 євро), сподiваємось, що у
2009-му вдасться вiдновити

системи хоча б на шести-се-
ми шахтах Донецької i Лу-
ганської областей.

— Через скiльки рокiв
окупляться такi iнвестицiї?

— Якщо говорити про де-
газацiю, то протягом п’яти
рокiв. Щодо промислового
видобутку, то тут кожен iн-
вестор має самостiйно раху-

вати свої ризики. Для нас
головне модернiзувати де-
газацiйнi й утилiзацiйнi
системи, забрати метан iз
забою, де працюють шахта-
рi, пiдвищивши безпеку їх
працi.

— Чи всi шахти потребу-
ють оновлення систем дега-
зацiї та утилiзацiї метану?

— Нi. Наразi у пiдпоряд-
куваннi Мiнвуглепрому 139
шахт, з них 96 вiднесенi до
небезпечних за газом i пи-
лом. Але лише на 40 шахтах
використовується дегазацiя.
На iнших вугiльних пiдпри-

ємствах системи утилiзацiї
зношенi, а тому потребують
реконструкцiї, iнновацiйних
рiшень i новiтнiх технологiй.
Та ефективно вiдкачати газ
з вибоїв, де працюють люди,
часто заважає не лише це, а
й вiдсутнiсть станкiв для бу-
рiння, зношенiсть мереж,
плаваюча концентрацiя та
дебет метану. Тому тут пот-
рiбна комплекснiсть робiт.
Iнакше отримати високо-
якiсний газ неможливо —
доводиться випускати його
в атмосферу.

Так, примiром, лише на
шахтi Стаханова треба за-
мiнити 11 км труб. Для
цього потрiбно близько од-
ного мiльйона євро. А де їх
брати? Такi грошi можна
залучити лише за механiз-
мами Кiотського протоко-
лу. Щоправда нинi чимало
iнвесторiв, що почали пра-
цювати в Українi, суттєво
скоротили фiнансування
або взагалi згорнули про-
екти як непрофiльнi. Та ми
не здаємось. Наразi працю-
ємо у рамках українсько-
японської програми. Крiм
того, уряд схвалив низку
проектiв за схемою «зеле-
них» iнвестицiй. У тому
числi, пiлотний проект з
поточної та попередньої
дегазацiї, створення вiдпо-
вiдної iнфраструктури, що
нарештi дозволить реалiзо-
вувати широкомасштабнi
проекти комплексної дега-
зацiї та утилiзацiї шахтно-
го метану. Продовжуємо
розвивати українсько-аме-
риканськi проекти. На
днях їдемо у вiдрядження у
Сполученi Штати i веземо
туди пакет документiв для
залучення iнвестицiй.

— Обладнання для видо-
бутку метану виробляєть-
ся в Українi чи закордо-
ном?

— Розробки вiтчизняних
наукових iнститутiв вже є,

але вони ще не стали дiючи-
ми зразками. Нинi облад-
нання переважно закупову-
ється iнвесторами у США,
Канадi, Австралiї, Нiмеччи-
нi — країнах, що є лiдерами з
видобутку i утилiзацiї шах-
тного метану. Аби не зупи-
нятись на пiвшляху, ми iнi-
цiювали пiльгове оподатку-

вання на ввiз обладнання,
що не виробляється в Укра-
їнi. Адже ми не маємо змоги
чекати, поки вiтчизнянi за-
води почнуть його виробля-
ти. Тим бiльше, вони навряд
чи дадуть нам грошi на заку-
пiвлю обладнання, як це
роблять iнвестори. Кiот-
ський протокол дiє лише до
2012 року, а тому за два-три
роки треба встигнути мо-
дернiзувати дегазацiйнi i
утилiзацiйнi системи шахт
за рахунок iнвестицiй.

Галина IЩЕНКО, 
«Урядовий кур’єр»

ЗБІЛЬШИТИ 
ЕНЕРГІЮ ВІТРУ

Колектив ВАТ «Сумське НВО iм. М. Фрунзе» записав на
свiй виробничий рахунок ще один вагомий трудовий резуль-
тат. Щойно фрунзенцi вiдвантажили башту вiтротурбiни для
переоснащення Тарханкутської вiтряної електростанцiї в
Криму.

Як повiдомив начальник конструкторського бюро центри-
фуг НВО Руслан Грищенко, нинi пiдприємство має всi можли-
востi для виготовлення подiбної технiки, яка вiдповiдає свiто-
вим стандартам. Оскiльки випуск такого обладнання освоє-
ний уперше, над практичним утiленням кримського замов-
лення наполегливо працювали спецiалiсти технологiчної i
конструкторської служб об’єднання. До кiнця другого кварта-
лу цього року буде вiдвантажено ще одну таку башту.

Переоснащення Тарханкутської ВЕС здiйснюється в рамках
вiдповiдної комплексної програми, затвердженої Кабiнетом
Мiнiстрiв України. Передбачається, що до 2010 року загальна
потужнiсть вiтряних електростанцiй нашої держави зросте з
нинiшнiх 80 до 1800 МВт, або в 22,5 раза. У цьому буде пев-
ний внесок i сумських машинобудiвникiв.

Олександр ВЕРТIЛЬ, «Урядовий кур’єр»

ЩОБ ЗБЕРЕГТИ 
ВИРОБНИЦТВО 
АВТОМОБІЛІВ

За останнi роки завдяки стрiмкому розвитку та розгортан-
ню виробництва Черкащина перетворилася з регiону великої
хiмiї на регiон машинобудування, i саме завод «Богдан» був
одним iз бюджетоутворюючих пiдприємств краю. Сьогоднi ж
автомобiльна галузь перебуває на межi виживання. Автомо-
бiлебудiвнi пiдприємства вимушенi оптимiзувати витрати, в
тому числi й за рахунок скорочення працiвникiв. Так, у пер-
шому кварталi нинiшнього року корпорацiя «Богдан» скоро-
тила виробництво бiльш як на 67 вiдсоткiв. Така ситуацiя, як
вважає президент корпорацiї Олег Свинарчук, обумовлена
падiнням ринку.

Щоб зберегти виробництво автомобiлiв на Черкащинi, а
саме таку мету ставлять i машинобудiвники, i обласна дер-
жавна адмiнiстрацiя, слiд ужити конкретнi заходи. На думку
фахiвцiв, потрiбно скасувати або хоча б зменшити податко-
вий тиск на пiдприємство на мiсцевому рiвнi, надати йому
пiльги або субсидiї у виглядi часткової компенсацiї витрат за
спожитi енергоносiї, прискорити термiн вiдшкодування по-
датку на додану вартiсть.

Керiвники корпорацiї наголошують на необхiдностi виплат
з часткового безробiття. Це допомогло б зберегти кадровий
потенцiал пiдприємства. Олег Свинарчук обговорив iз голо-
вою Черкаської облдержадмiнiстрацiї Олександром Черев-
ком можливiсть спрямування коштiв обласного бюджету на
часткову закупiвлю продукцiї пiдприємства.

Владислав КИРЕЙ, «Урядовий кур’єр»

УКРАЇНСЬКІ ТАНКИ
КРАЩІ

Вiтчизняний танк «Т-84»
Харкiвське конструкторське бюро з машинобудування iм.

Морозова (ХКБМ) завершило кiлькамiсячнi державнi випро-
бування вдосконаленого варiанта бойового танка «Оплот».

За словами розробникiв, пiсля модернiзацiї вiтчизняний
«Оплот» перевершує iснуючi закордоннi аналоги за рiвнем
захисту вiд кумулятивних боєприпасiв з тандемною бойовою
частиною, а за iншими характеристиками (потужнiстю вис-
трiлу, рухливiстю, захищенiстю та економiчнiстю в експлуата-
цiї тощо) вiдповiдає кращим зразкам танкiв провiдних свiто-
вих виробникiв. Нинi вирiшується питання про його серiйне
виробництво на харкiвському заводi iменi Малишева.

Крiм «Оплоту», Мiноборони планує модернiзувати танки
Т-64 до виду БМ «Булат», що передбачено спiльним наказом
оборонного та фiнансового вiдомств №203/615 вiд 29 квiтня
2009 року. На це зi спецфонду держбюджету видiлять 100
млн грн.

КІОТСЬКI КВОТИ 
РЯТУЮТЬ ШАХТАРIВ

Модернiзацiя дегазацiйних та утилiзацiйних систем потребує значних коштiв

åiÌiÒÚ Ô‡ˆi Ú‡ ÒÓˆi‡Î¸ÌÓª ÔÓÎiÚËÍË ìÍ‡ªÌË ã˛‰ÏË-
Î‡ ÑÂÌiÒÓ‚‡ ÔÓÒËÚ¸ åiÌiÒÚÂÒÚ‚Ó ÂÍÓÌÓÏiÍË ÔÂÂ‰-

·‡˜ËÚË Á Ì‡ÒÚÛÔÌÓ„Ó Ì‡‚˜‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ ‰ÂÊ‡‚ÌÂ Á‡ÏÓ‚-
ÎÂÌÌfl Ì‡ Ì‡‚˜‡ÌÌfl Û ‚ÛÁ‡ı, flÍi ÔÂÂ·Û‚‡˛Ú¸ Û ÒÙÂi ÛÔ‡‚-
ÎiÌÌfl åiÌÔ‡ˆi, iÌ‚‡Îi‰i‚ Á‡ ÒÔÂˆi‡Î¸ÌÓÒÚflÏË «·Ûı„‡ÎÚÂ-
Ò¸ÍËÈ Ó·ÎiÍ» i «ÂÍÓÌÓÏiÍ‡ Ôi‰ÔËπÏÒÚ‚». èÓ ˆÂ ‚ÓÌ‡ Á‡fl-
‚ËÎ‡ Ôi‰ ˜‡Ò ·ËÙiÌ„Û ‰Îfl Á‡ÒÓ·i‚ Ï‡ÒÓ‚Óª iÌÙÓÏ‡ˆiª. åi-
ÌiÒÚ Ì‡„ÓÎÓÒËÎ‡, ˘Ó Û Á‚’flÁÍÛ Á ˆËÏ ‚ÓÌ‡ Ôi‰ÔËÒ‡Î‡ ‚i‰ÔÓ-
‚i‰ÌËÈ ÎËÒÚ ÏiÌiÒÚÓ‚i ÂÍÓÌÓÏiÍË ÅÓ„‰‡ÌÛ Ñ‡ÌËÎË¯ËÌÛ. «ü
‰ÛÏ‡˛, ˘Ó ‰Îfl Ô‡ˆÂ‚Î‡¯ÚÛ‚‡ÌÌfl iÌ‚‡Îi‰i‚ ˆÂ ·Û‰Â ‰ÛÊÂ
‚‡ÊÎË‚Ó», —Á‡ÁÌ‡˜ËÎ‡ ‚ÓÌ‡.

OДНИМ AБЗAЦOМ

ìÍ‡ªÌ‡ ÔÓÒi‰‡π 4-8 ÏiÒˆÂ Á‡ Á‡Ô‡Ò‡ÏË ÏÂÚ‡ÌÛ ‚ Ò‚iÚi. áÓÍ-
ÂÏ‡, Û ÑÓÌÂˆ¸ÍÓÏÛ ·‡ÒÂÈÌi ÁÌ‡ıÓ‰ËÚ¸Òfl ·ÎËÁ¸ÍÓ 12 ÚÎÌ
ÍÛ·ÓÏÂÚi‚ „‡ÁÛ.

ДОВІДКОВО

èÂÂıi‰ ÎË¯Â Ó‰Ìiπª ÍÓÚÂÎ¸Ìi Ì‡ ÏÂÚ‡Ì Û ÒÂÂ‰Ì¸ÓÏÛ ‰‡π
¯‡ıÚi ˘Ói˜ÌÛ ÂÍÓÌÓÏi˛ 6-10 ÚËÒ. ÚÓÌÌ ‚Û„iÎÎfl. Ä ˆÂ ·ÎËÁ¸-
ÍÓ 6 ÏÎÌ „Ì ÔË ˆiÌi 600 „Ì Á‡ ÚÓÌÌÛ ˜ÓÌÓ„Ó ÁÓÎÓÚ‡.

ДОВІДКОВО

Убезпечити шах-
тарiв вiд пiдзем-
них вибухiв та по-
жеж, спричине-
них скупченням
газу метану, шля-
хом реконструкцiї
систем дегазацiї
й утилiзацiї газу
та почати його
видобуток має на
метi Постанова
Кабмiну №194 вiд
19 лютого 2009
року «Деякi пи-
тання забезпе-
чення видобуван-
ня та використання газу метану з вугiльних родовищ». Про
передбаченi заходи, перспективи видобутку альтернативно-
го палива, його використання та iнше — в iнтерв’ю з дирек-
тором ДП «Центр альтернативних видiв палива», головою
правлiння ГО «Асоцiацiї вугiльних пiдприємств», радником мi-
нiстра вугiльної промисловостi Костянтином АВТОНОМОВИМ. 
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З ПОКИНУТИХ
ВУГIЛЬНИХ
ПЛАСТIВ
можна одержувати електричну та теплову енергiю. Техно-
логiя напрацьована вiтчизняними вченими, але не впро-
ваджується. Чому?

Кожен господарник розумiє: основним стратегiчним енер-
гоносiєм для України є кам’яне вугiлля i рано чи пiзно саме на
його плечi ляже забезпечення зростаючих потреб держави в
енергiї. Якщо зважити на те, що США у програмi енергетично-
го поступу планують на найближчi 15 рокiв збудувати майже
сотню теплових (читай вугiльних) електростанцiй, а Китай ви-
добуває щороку понад 2 мiльярди тонн такого палива, якщо
мати на увазi, що по мiльярду беруть зi своїх надр Iндiя й Ав-
стралiя, то для України нема iншого магiстрального шляху, нiж
забезпечити «друге пришестя» кам’яного вугiлля.

На жаль, iснуючi вугледобувнi технологiї в країнi не спро-
можнi ефективно працювати в складних гiрничо-геологiчних
умовах залягання вугiльних пластiв. Ця iстина вiдкрилась не
сьогоднi. Ще генiальний хiмiк Дмитро Менделєєв майже 150
рокiв тому запропонував iдею пiдземного спалювання вугiлля
i одержання з нього горючого газу. Нова технологiя була апро-
бована у 30-40-х роках минулого столiття на горлiвськiй шах-
тi № 9 «Пiдземгаз» (тепер її запаси вiдпрацьовує традицiйним
способом шахта iм. А. Гайового).

З низки причин, а саме вiдсутностi високопродуктивних
кисневих станцiй, якiсного обладнання для лiквiдацiї шкiдли-
вих викидiв у атмосферу, дефiциту надiйної бурової технiки,
— ця технологiя була спочатку законсервована, а далi й припи-
нена. Пiзнiше, у 1983 роцi, коли в Донбасi почався спад вугле-
видобутку, академiк Володимир Ржевський запропонував ви-
користати пiдземне спалювання вугiлля для одержання елек-
тричної i теплової енергiї. Протягом 1985-1990 рокiв ентузiаст
гiрничої справи, нинiшнiй вiце-президент Академiї гiрничих
наук України Станiслав Янко виконав комплекс робiт з метою
визначення параметрiв пластового генератора тепла, особли-
востей розпалювання масиву i керування процесом горiння
вугiлля у пластi в шахтодiльницi «Гострiй» шахтоуправлiння
Курахiвське.

Однак розробки С. Янка i невеликої групи його прихильни-
кiв виявилися суспiльно незатребуваними. Але мрiя про одер-
жання безлюдним способом енергетичного ресурсу не загину-
ла. Найбiльш послiдовно за неї боролися донецькi вченi Iнсти-
туту фiзики гiрничих процесiв НАН України. Їхня логiка була
бiльш нiж переконливою, бо й справдi зручнi для розробки iс-
нуючими механiзмами двометровi вугiльнi пласти в основно-
му вже вiдпрацьованi. Тi ж, що залишилися, або тонкi, або
надтонкi, де ефективну технiку не впровадиш. Та й умови ро-
боти шахтарiв небезпечнi для життя i здоров’я. Отож цi запаси
найдоцiльнiше пiдпалити i керовано одержувати з них газ,
який можна переробити на теплову та електричну енергiю.

Хоча iнститут чи не наймолодший в системi НАН України,
проте вiн на пiдступах до реалiзацiї задуму «пiдземної вогнен-
ної технологiї» здiйснив системнi фундаментальнi дослiджен-
ня, що дало змогу науково обгрунтувати оптимальнi режими i
параметри моделi роботи нового енергетичного комплексу.
Можливо, деякi розробки є нашими ноу-хау i тому про них
конкретнiше говорити передчасно, та основнi елементи дос-
лiдження були використанi iнститутом «Дондiпрошахт» при
пiдготовцi технiчної документацiї на технологiю пiдземного
спалювання вугiлля в умовах шахти «Ольховатська» бiля Єна-
кiєвого.

Натхненниками цiєї роботи стали кандидати наук Василь
Громов, Анатолiй Спожакiн, Олександр Поштук. Ольховат-
ський комплекс мав наземну та пiдземну частини. Пiд землею
мiстився пластовий генератор тепла, який складався з чотирь-
ох вогневих вибоїв (оконтурених гiрничими виробками бло-
кiв вугiльного пласта розмiрами 100 на 150 метрiв), якi мали
бути пiдпаленими i давати гарячий газ на-гора, тобто на теп-
лоенергетичний комплекс, призначений для перетворення га-
зу на перегрiту пару та електроенергiю. Котел-утилiзатор по-
винен був виробляти 24 тонни пару з температурою 370-380
градусiв пiд тиском 2,4 мега-паскалiв на турбогенераторi по-
тужнiстю 6 мегават. Ця теплоелектрична електростанцiя мала
давати 40800 мегават електроенергiї щороку та ще 21,2 гiгака-
лорiї теплової енергiї щогодини. Споживачi тепла —овочевi
теплицi площею 10 тисяч квадратних метрiв, технiчна повер-
хня шахти, шахтарське селище.

«Ольховатський наступ» кiлька разiв то починався, то при-
пинявся. Непослiдовною була в даному разi полiтика Свiтово-
го банку, а також Укрвуглереструктуризацiя. Зрештою науко-
вим куратором i фактичним пропагандистом продуктивної
iдеї пластового спалювання вугiлля став Iнститут фiзики гiрни-
чих процесiв, очолюваний членом-кореспондентом НАН Ук-
раїни Анатолiєм Алексєєвим. В IФГП виконали низку робiт що-
до наукового обгрунтування оптимальних параметрiв нового
енергетичного комплексу.

Таким чином, можна зробити висновок: нова вiтчизняна
технологiя одержання електричної i теплової енергiї з покину-
тих i некондицiйних вугiльних запасiв реально напрацьована,
її впровадження й ефективне використання залежать вiд зацi-
кавленостi iнвесторiв, керiвництва галузi й регiону.

Микола ЛIСОВЕНКО, «Урядовий кур’єр»

Свого часу Конотопський
район Сумської областi ак-
тивно займався газифiкацi-
єю населених пунктiв, однак
особливих успiхiв досягти
не встиг — нинi голубе па-
ливо одержують 50 вiдсот-
кiв споживачiв. I, схоже, вiд
того не дуже потерпають.
Як вважає заступник голови
райдержадмiнiстрацiї Ана-
толiй Боярчук, важко сказа-
ти, хто бiльше виграв вiд га-
зифiкацiї: тi, хто на 100 вiд-
соткiв забезпечений при-
родним паливом, чи тi, хто,
не спокусившись на газ, ще
до його подорожчання
знайшли альтернативний
вид обiгрiвання.

Анатолiй Васильович
упевнений, що район щас-
ливо уникнув цiлковитої га-
зової залежностi й успiшно
впроваджує новi енергозбе-
рiгаючi технологiї на основi
деревного палива. Чим-чим,
а лiсами край багатий —
площа їх перевищує 21 ти-
сячу гектарiв. Зробивши
ставку на вiдходи лiсопере-
робки, чотири роки тому
прийняли районну ком-
плексну програму, в якiй
виокремили шкiльний нап-
рям. Тобто поставили за ме-
ту переобладнати котельнi

насамперед загальноосвiт-
нiх закладiв. Водночас про-
вели тендер для визначення
провiдного постачальника
деревини. Ним стало ДП
«Конотопський лiсгосп».

Уже є результати. За
кошти районного бюджету
закуплено й змонтовано су-
часне обладнання в школах
сiл Козацьке, Грузьке, Шпо-
тiвка, Кошари, Михайло-
Ганнiвка, Духанiвка, Хижки
та ряду iнших. Нинiшнього
року запланованi роботи у
Салтикiвськiй i Жовтневiй
загальноосвiтнiх школах.
Загалом новi енергозберiга-
ючi технологiї запровадженi
майже в половинi навчаль-
них закладiв. Виводячи iз
вжитку старi котли з коефi-
цiєнтом корисної дiї 60 вiд-
соткiв, встановлюють сучас-
нi, європейськi, в яких ККД
сягає 95 вiдсоткiв. Таким
чином заощаджують значну
частину обсягу дров i елек-
троенергiї. Фахiвцi пiдраху-
вали: завдяки модернiзацiї
котельного обладнання з
2005 року вiддiл освiти рай-
держадмiнiстрацiї на опа-
леннi шкiл зекономив 7
мiльйонiв 110 тисяч бюд-
жетних гривень. I це не ме-
жа. Адже, окрiм деревного
резерву, який вичерпаний
далеко не повнiстю, в запасi
ще й торф. Його значнi пок-
лади зосередженi головним
чином на 60-гектарнiй дi-
лянцi на територiях Вирiв-

ської i Карабутiвської сiль-
ських рад.

Як вважає голова райдер-
жадмiнiстрацiї Василь Ка-
лита, найближчими роками
район наполегливо працю-
ватиме i в напрямку розроб-
ки торфородовищ. На жаль,
поки що складним залиша-
ється питання одержання
лiцензiйних дозволiв на та-
ку роботу. Однак у зв’язку з
можливою енергетичною
кризою держава буде виму-
шена спростити дозвiльну
процедуру, що вiдкриє новi
перспективи й можливостi.
Так, у районi вже готовi за-
купити i встановити хоча б
одну — двi лiнiї з виготов-
лення торф’яних брикетiв 
(для цього на територiї Ви-
рiвки пiдготовлено вiдпо-
вiдний майданчик ). У пла-
нах — пресування тирси,
трiсок, iнших видiв вiдходiв
деревини.

Але не тiльки район подає
приклад дiлового пiдходу
до вирiшення енергетичних
питань. I в самому райцен-
трi промисловики шукають
альтернативнi паливнi варi-
анти. Нещодавно в мiстi з
iнiцiативи голови правлiння
громадської органiзацiї
«Український союз промис-
ловцiв та пiдприємцiв Сум-
щини» Олександра Папуся
вiдбувся «круглий стiл»,
учасники якого обговорили
ситуацiю iз запроваджен-
ням енергозберiгаючих тех-

нологiй. На прикладi Коно-
топа вони ознайомилися з
тим, як промисловi пiдпри-
ємства заощаджують елек-
троенергiю та запроваджу-
ють альтернативнi види па-
лива. Зокрема, авiаремон-
тний завод «Авiакон» пред-
ставив нову вiтчизняну сис-
тему iнфрачервоного обiгрi-
вання виробничих цехiв.

На жаль, констатували
учасники засiдання, в Укра-
їнi поки що не набуло роз-
витку виробництво власних
твердопаливних котлiв i лi-
нiй для виготовлення бри-
кетiв i пелетiв. А iмпортне
«влiтає» в добрячу копiйку.
Якщо вдасться кардинально
змiнити ситуацiю саме з цiєї
точки зору (а для цього є всi
передумови, оскiльки вже
маємо чимало вiтчизняних
напрацювань, що за ефек-
тивнiстю перевищують iно-
земнi аналоги), то україн-
ськi пiдприємства зможуть
швидше i з меншими затра-
тами переоснастити власнi
виробничi потужностi.

Нещодавно Сумська об-
ласть виступила iнiцiато-
ром проекту з органiзацiї
виробництва та викорис-
тання поновлюваних видiв
палива. Значна частина за-
думаного вже втiлюється на
практицi.

Олександр ВЕРТIЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Семiнар вiдбувся у Сiм-
ферополi. Участь у ньому
взяли керiвники автономiї,
фахiвцi енергетичного ком-
плексу АРК, представники
органiв мiсцевої влади, бюд-
жетних установ i комуналь-
них пiдприємств, керiвники
енергетичних компанiй та
автори iнвестицiйних енер-
гетичних проектiв з Києва,
Одеси, Миколаєва, Херсона.
За словами першого заступ-
ника Голови Ради мiнiстрiв
Криму Азiза Абдуллаєва,
подiї останнiх мiсяцiв зас-
вiдчили: ощадливе викорис-
тання всiх енергетичних ре-
сурсiв, посилення уваги до
вiдновлюваних джерел ста-
ло одним з головних завдань
державної полiтики в Украї-
нi. Пiдгрунтям до цього є со-
лiдна нормативно-правова
база.

— Сьогоднi, — сказав А.
Абдуллаєв, — дуже важливо
сформувати в громадськiй
свiдомостi бажання економ-
ного й рацiонального вико-
ристання паливно-енерге-
тичних ресурсiв як основи
для успiшного життя нас-
тупних поколiнь. Важливо
також усвiдомити, що вкла-
дати кошти в реалiзацiю
енергозберiгаючих проектiв
i заходiв з ефективного
зменшення обсягiв викорис-

тання газу, електроенергiї,
вугiлля набагато вигiднiше,
нiж збiльшувати кiлькiсть
традицiйних енергетичних
потужностей. Серед регiонiв
України Автономна Респуб-
лiка Крим має найбiльший
енергетичний потенцiал i
може стати лiдером у роз-
витку альтернативної енер-
гетики в країнi. Це важливо
ще й тому, що Крим — оздо-
ровниця, курорт з унiкаль-
ним природним середови-
щем. Тут уже активно вико-
ристовується енергiя вiтру,
дiють 4 ВЕС з 522 агрегата-
ми загальною потужнiстю
59 МВт. Минулого року на
ВЕС пiвострова вироблено
понад 27 тис. кВт-годин
електроенергiї. I на цьому
рано ставити крапку. Ми
очiкуємо реалiзацiю серйоз-
них iнвестицiйних проектiв
у вiтроенергетицi. Вже зараз
втiлюються в життя три та-
ких проекти, якi пiдтримав
уряд країни.

Великi перспективи має
Крим i у справi впроваджен-
ня технологiй з використан-
ням теплонасосiв. Орендне
пiдприємство «Кримтепло-
комуненерго» розробило
програму з реконструкцiї iс-
нуючих котелень, якi пра-
цюватимуть на альтернатив-
них видах палива. У селi

Медведiвка Джанкойського
району накопичено досвiд з
використання геотермаль-
ної енергiї. Тут застосували
експериментальний геоцир-
кулярний модуль потужнiс-
тю 0,8 МВт i здiйснюють
постачання тепла на 20
об’єктiв соцiально-культур-
ного призначення.

Певнi здобутки є в роз-
витку малої гiдроенергети-
ки. Наприклад, у Ялтi на
п’яти експериментальних
мiнi-ГЕС вироблено 1432,1
тис. кВт-годин електрое-
нергiї. Розглядається пи-
тання спорудження анало-

гiчної мiнi-електростанцiї i
в Старому Криму на водос-
ховищi.

— Водночас iснує багато
питань, якi заважають роз-
витку енергетики Криму, —
наголосив А. Абдуллаєв. —
Але ми не боїмося трудно-
щiв. Уряд автономiї напо-
легливо працюватиме над
реалiзацiєю цiкавих проек-
тiв, що допоможуть ощадли-
во використовувати енерго-
носiї, як це вже роблять у
Європi.

Олександр КУЛИК,
«Урядовий кур’єр»

В Українi розпочалася серйозна робота з пошуку та вико-
ристання альтернативних енергетичних джерел, яка здiй-
снюється наполегливо i послiдовно пiд керiвництвом уря-
ду. Цi зусилля незабаром можуть принести бажанi плоди,
адже країна не просто йде непротореним шляхом, а вико-
ристовує досвiд багатьох розвинених європейських дер-
жав, якi ще в 70-тi роки минулого столiття зiткнулися з
енергетичною скрутою. Таку думку висловив менеджер
партнерських зв’язкiв i проектiв Британської ради в Українi
Володимир Кириленко пiд час семiнару «Використання вiд-
новлюваних енергоджерел у громадському виробництвi 
i ЖКГ Криму».

НА ОСНОВI ДЕРЕВНОГО ПАЛИВА

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ 
ПОТЕНЦIАЛ КРИМУ

У Криму дедалi активнiше використовують енергiю вiтру

ì ÏiÒÚi êÛ·iÊÌÂ Ì‡ Í‡ÚÓÌÌÓ-Ú‡ÌÓÏÛ ÍÓÏ·iÌ‡Úi ˘ÓÈÌÓ
‚i‰·ÛÎ‡Òfl Á‰‡˜‡ ‰Ó ÂÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆiª Ì‡ÈÔÓÚÛÊÌi¯Óª ‚ ìÍ-

‡ªÌi ÌÓ‚Óª ÚÂıÌÓÎÓ„i˜ÌÓª ÎiÌiª, ·Û‰i‚ÌËˆÚ‚Ó flÍÓª ÚË‚‡ÎÓ
‚Ò¸Ó„Ó 13 ÏiÒflˆi‚. ì ÒÔÓÛ‰ÊÂÌÌi ˆ¸Ó„Ó Ó·’πÍÚ‡ ·‡ÎË
Û˜‡ÒÚ¸ ÔÓÌ‡‰ 40 ÔÓÂÍÚÌËı, ÍÓÌÒÚÛÍÚÓÒ¸ÍËı i ·Û‰i‚ÂÎ¸ÌÓ-
ÏÓÌÚ‡ÊÌËı Ó„‡ÌiÁ‡ˆiÈ ìÍ‡ªÌË, êÓÒiª, î‡Ìˆiª, IÚ‡Îiª, çi-
ÏÂ˜˜ËÌË, ò‚Âˆiª Ú‡ iÌ¯Ëı Í‡ªÌ. Çi‰ ÚÂÔÂ i˜Ì‡ ÔÓÚÛÊ-
ÌiÒÚ¸ ÇÄí «êÛ·iÊ‡ÌÒ¸ÍËÈ Í‡ÚÓÌÌÓ-Ú‡ÌËÈ ÍÓÏ·iÌ‡Ú» ‰Ó‚Â-
‰ÂÌ‡ ‰Ó 120 ÚËÒfl˜ ÚÓÌÌ ÔÓ‰ÛÍˆiª.

OДНИМ AБЗAЦOМ
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Зi скреготом та грюканням за-
чиняються важкi металевi
«хвiртки», лунає попереджу-
вальний сигнал машинiста пiд-
йомної установки головного
ствола шахти, i клiть стрiмко
йде вниз. На 550-й, промiжний
горизонт «Смолiнської», аби
дiстатися туди, де безпосеред-
ньо триває видобуток урану.
Що нижче опускався наш
«лiфт», вiдчутнiшими були по-
токи води, крiзь якi ми долали
свiй пiвкiлометровий шлях до
черева рудного тiла. Мiй лiхтар
вихоплював iз темряви то тов-
стi троси, здатнi витримувати
багатотоннi вантажi, то вологi
стiни ствола в суцiльному гра-
нiтi. Саме в таких, досить мiц-
них, масивах породи, на якi ба-
гатi надра Кiровоградської об-
ластi, знаходяться лiнзоподiбнi
поклади сировини, без якої не-
можлива робота жодної АЕС.

... I в транспортному штре-
ку, яким ми продовжили
свою пiшу ходу до iншого
ствола, опустившись ще ниж-
че — на 640-й горизонт теж
було сиро. Вiдчувався потуж-
ний протяг. Мiж рейками та
поряд iз залiзничними колiя-
ми, якими курсують вагонет-
ки, — суцiльнi калюжi. В одно-
му мiсцi вода, здавалось,
ось-ось переллється через
верх гумових чобiт, цього
обов`язкового атрибута спе-
цодягу гiрникiв уранових
шахт.

Несподiвано наш штрек
вiдчутно похитнуло: десь зов-
сiм поруч пролунав потужний
вибух.

— Це на верхнiй виробцi пi-
дiрвали целик, — спокiйно за-
уважив Сергiй Нечипоренко,
начальник дiльницi. — А вода
i потужна вентиляцiя, до речi,
значно зменшують вплив ра-
дону.

Радон — газ без запаху —
бiльш небезпечний для здо-
ров’я, нiж радiацiя вiд урано-
вих покладiв. Тому в забої,
звiдки починається видобу-
ток руди i викиди радону
найбiльш активнi, вода —
єдиний порятунок вiд смер-
тельного пилу.

— Свердловини пiд закла-
дення вибухiвки, — поясню-
вав менi бурильний майстер
Iгор Полонець, — буряться
тiльки iз застосуванням води.

ВOРOГ, ЯКOГO
НIХТO НЕ БAЧИВ

А що робити тим, хто живе
поряд з урановими шахтами,
де радон виходить на поверх-
ню? Скажiмо, мешканцям Кi-
ровограда. Цього єдиного в
свiтi мiста, де пiд самими жит-
ловими будинками — на гли-
бинi 150-200 метрiв, гiрники
«Iнгульської» видобувають
уранову руду. Звичайно, мето-
дом вибуху.

Цi та iншi цифри, якi наводи-
тиму далi, за часiв Радянського
Союзу були державною таєм-
ницею. До речi, й журналiстовi
ще кiлька рокiв тому потрапи-
ти в уранову шахту, а тим паче
на «передову» — у забiй, було
неможливо. Тож я вдячний
Миколi Сухомлину, головi Кi-
ровоградської обласної ради,
який запропонував побувати
разом iз ним на «Смолiнськiй».
Державне пiдприємство «Схiд-
ний гiрничо-збагачувальний
комбiнат» (ДП «СхiдГЗК») з
його згаданими шахтами до
Чорнобиля було закритою
структурою, яка працювало на
ВПК СРСР. Тому й тi гострi соцi-
ально-економiчнi проблеми
«уранової» галузi, якi десяти-
лiттями замовчувалися, лише в
останнi роки пiднялися на всю
свою височiнь. Особливо пiсля
затвердження державної
програми «Ядерне паливо Ук-
раїни», за якою мають втричi
збiльшити видобуток уранової
руди. А отже, зросте й еколо-
гiчне навантаження на насе-
лення регiонiв, де безпосеред-

ньо видобуватимуть сировину
для ядерної енергетики. (Па-
радокс: маючи однi з найбiль-
ших у свiтi запаси, ми сьогоднi
лише на 35 вiдсоткiв забезпе-
чуємо урановою сировиною
росiйський «ТВЕЛ» пiд обсяги
паливних збiрок для наших
АЕС).

— Захист населення вiд
впливу iонiзуючого випромi-
нювання, створення повноцiн-
ного життєвого середовища —
для нас питання номер один, —
зазначив Микола Сухомлин. —
Чимало проблем можна було
б розв’язати, якби запрацюва-
ла нарештi «Державна програ-
ма забезпечення сталого роз-
витку регiону видобування та
первинної переробки урано-
вої сировини на 2006-2030
роки».

Цей чудовий, за словами
Миколи Олексiйовича, доку-
мент, який, звичайно, схиляв
на бiк «бiло-блакитного» кан-
дидата у президенти десятки
тисяч потенцiйних виборцiв Кi-
ровоградської та Днiпропет-
ровської областей, був затвер-
джений урядом Вiктора Януко-
вича 16 грудня 2004 року. Але
за весь цей час жодної копiйки
з державного бюджету на
цiльову програму згаданi регi-
они не отримали. Хоча саме в
останнi роки кiровоградцi най-
бiльш вiдчули на своєму здо-
ров’ї негативний вплив урано-

вих пiдприємств. Ось лише два
вражаючi факти: область уже
багато рокiв стабiльно тримає
першiсть у країнi з ракових
захворювань. Порiвняно з
2007 роком кiлькiсть онкохво-
рих зросла майже на 40 вiд-
соткiв! Лiдирує регiон i за дитя-
чою смертнiстю.

I це не дивно. Рiвень радiацiї
в регiонi на 5-6 мiлiрентген ви-
щий, нiж у середньому по Ук-
раїнi. А концентрацiя радону,
який створює найкраще сере-
довище для онкологiчних та
серцево-судинних захворю-
вань, перевищує допустиму
норму в десятки та сотнi разiв!
Мова про концентрацiю радо-
ну в примiщеннях обласного
центру, передусiм пiдвальних
та цокольних, на перших по-
верхах висотних будiвель.
Найбiльш незахищенi вiд ра-
дону — ворога, якого нiхто не
бачить — хати та господарськi
споруди приватного сектору
мiста та примiських сiл, де
мешкає переважна бiльшiсть
кiровоградцiв.

— Пройдiть нашою вулицею
або сусiднiми — практично не-
має чоловiкiв. Всi вимерли.
Рак, рак, — розповiдає Антонi-
на Колесниченко, господарка
будинку № 20 на вулицi Схiд-
нiй. А її сусiдка Свiтлана Липа
додає: «Мруть переважно мо-
лодi — 45-50-рiчнi».

Приватнi подвiр’я мiкрора-
йонiв Велика Балка та Завадiв-
ка, якi ми об’їздили разом iз
заступником голови Федерацiї
профспiлок областi Миколою
Чайкою, якраз i розташованi
над гiрничими виробками «Iн-
гульської». Щодня вiд потуж-
них пiдземних вибухiв здрига-
ються люди й будинки. «Аж
чарки i тарiлки на полицях

дзвенять». Слiди таких видо-
бувних технологiй помiтнi у
багатьох подвiр’ях не тiльки
цих мiкрорайонiв: вода або
зникла в колодязях, або зали-
ла всi погреби, утворилися трi-
щини в стiнах та провалля на
вулицях.

«А ВИ ДOВЕДIТЬ ЗВ’ЯЗOК
OНКOЗAХВOРЮВAНЬ
З УРAНOМ»

Пам’ятаєте стару, але дотеп-
ну iсторiю-анекдот про даiш-
ника, котрий, зупинивши
вранцi машину, водiй якої не

порушив правила, прагне стяг-
нути хабара? «Так, права i тех-
паспорт у тебе в порядку, пас-
ком безпеки був пристебну-
тий. А аптечка є?». «Ось вона».
«А аварiйний знак?» «Є, пане
сержанте». «А ось буксирного
тросу точно не маєш...». «Маю,
ось же вiн, пiд запаскою». Зро-
зумiвши, що аргументiв для
отримання «вiдкупного» у ньо-
го немає, даiшник, вiддаючи
водiєвi документи, з осудом
промовляє: «Невже тобi не со-
ромно, що я не маю в кишенi
навiть десятки, щоб хоч бутер-
брода зранку з’їсти».

Цю самоiронiчну, з пiдтек-
стом байку з нашого реально-
го життя ми пригадали з од-
ним iз поважних спiврозмов-
никiв, коли завели мову про
вагомiсть аргументiв кiровог-
радцiв щодо надання регiону
якщо не статусу зони спостере-
ження, то хоча б якихось вiд-
чутних пiльг. Знизити, скажi-
мо, тарифи на електроенергiю
та воду. «Чому мешканцi зони
спостереження атомних стан-
цiй платять за свiтло лише 30
вiдсоткiв, а ми, якi забезпечує-
мо паливом роботу АЕС, таких
пiльг не маємо? Невже у нас
екологiя краща, нiж у них?» 35
вiдсоткiв площ в областi заб-
рудненi понад нормативнi по-
казники, онкодиспансер за-
повнений вщерть. Терикони з
вiдходами виробництва «Iн-
гульської» та «Смолiнської»,
що засипають своїм пилом i
городи, i житловi масиви, «свi-
тяться» двома тисячами кюрi
на рiк. У хвостосховищi радiо-
активних вiдходiв гiдромета-
лургiйного заводу ДП
«СхiдГЗК» в Щербакiвськiй
балцi вже накопичено понад
50 млн тонн «добра» загаль-

ною активнiстю близько 50 ти-
сяч кюрi, а в Києвi весь час за-
кидають: «А ви науково дове-
дiть зв’язок онкозахворювань
в областi з радоном та наслiд-
ками дiяльностi уранових
шахт». Хоча в приватних бесi-
дах чиновники називають
справжнi причини невиконан-
ня соцiальних програм: «Це ж
вам потрiбнi сотнi й сотнi мiль-
йонiв! Сьогоднi таких грошей у
бюджетi немає».

У рiзнi часи науковцi кiлькох
спецiалiзованих установ роз-
рiзнено проводили дослiджен-
ня радiологiчного стану тери-
торiї Кiровограда. «На багать-

ох дiлянках, — йдеться в одно-
му з документiв, — включаючи
житлову забудову, вiдмiчаєть-
ся пiдвищений гамма-фон та
значний вмiст радону та про-
дуктiв його розпаду..., який на
декiлька порядкiв перевищує
допустимий». (А допустима

норма, до речi, 50 бекерелiв
на кубометр). Але цих та iнших
аргументiв мiнiстерствам не-
достатньо для переконання
щодо можливого зв’язку нас-
лiдкiв видобування та первин-
ної переробки уранової сиро-
вини з масовими захворюван-
нями населення областi.
«Дайте нам комплексний, нау-
ково обгрунтований аналiз,
результати монiторингу, дока-
зи у порiвняннi». А їх немає.
Обласна рада, не дочекав-

шись грошей iз державного
бюджету на таку важливу
справу, тiльки днями спро-
моглася затвердити комплек-
сну програму захисту населен-
ня вiд впливу iонiзуючого вип-
ромiнювання, видiливши на
вивчення «радоноуранової»
проблеми 200 тисяч гривень.
Мабуть, i в такiй непослiдов-
ностi мiсцевої влади одна з
причин того, що кiровоградцi
не отримують сьогоднi навiть
мiзерних пiльг за проживання
в умовах, пов’язаних iз джере-
лами потенцiйного опромi-
нення.

ПРИРЕЧЕНI
НA КOМПРOМIС

Проблема складна ще й то-
му, що вона неоднозначна,
бiльше того — має чимало опо-
нентiв i в самому Кiровоградi.
Якщо профспiлки областi, до-
магаючись надання регiону
статусу зони спостереження,
готовi йти навiть на «урановi
бунти», то виконавча влада
бiльш обережна в своїх дiях.

— Видобуток урану треба
збiльшувати — цього нiхто не
заперечує, — каже Якiв Бон-
дар, заступник голови облас-
ної ради. — Це й енергетична
незалежнiсть, i бiльш дешеве
паливо для наших АЕС. Та i
покладiв урану, окрiм як у
нашому регiонi, в країнi не-
має. Ми вiд цього нiкуди не
подiнемося. Але ж i ставлен-
ня до нас має бути вiдповiд-
ним. Люди мають вiдчувати
якiсь компенсацiйнi кроки
держави за їх проживання в
таких умовах.

Якiв Андрiйович тривалий
час очолював обласну раду
профспiлок, тому добре обiз-
наний iз соцiальними негараз-
дами регiону. Так, можна було
б бiльш жорстко у вiдносинах з
Києвом займати позицiю щодо
погодження питань вiдведен-
ня земель i пiд Новокостянти-
нiвський рудник у Маловись-
кiвському районi, який вже
2017 року має видавати на-го-
ра 1,5 млн тонн уранової руди,
i для шахти «Iнгульська», яка
вже вичерпує свiй ресурс. Але
ж куди через 5-7 рокiв подiти
майже двi тисячi гiрникiв цiєї
шахти? Це було найвагомiшим
аргументом для депутатiв об-
ласної ради, коли на сесiї 16
сiчня цього року вони погод-
жували дозвiл на гiрниче вiд-
ведення 18,6 гектара площi
«СхiдГЗК». Для розробки «Iн-
гульською» схiдної дiлянки
центрального родовища ура-
нових руд, яка знаходиться пiд
житловими будинками Ленiн-
ського району мiста. Щоб
якось зняти соцiальне напру-

ження, облрада як компромiс
пiдписала з комбiнатом соцi-
альну угоду. Вiдповiдно до неї
останнiй пообiцяв спрямову-
вати до 7,5 млн гривень на рiк
на «забезпечення мiнiмiзацiї
впливу уранових об`єктiв на
навколишнє природне середо-
вище та на стан здоров`я насе-
лення регiону», на вiдселення
людей з аварiйного житла, ре-
конструкцiю будинкiв i дорiг,
що вiдчули на собi силу пiд-
земних вибухiв...

Щоправда, якби дiяла Дер-
жавна програма забезпечення
сталого розвитку регiону, то об-
ласть мала б на розв’язання цих
та iнших соцiальних проблем
107 млн гривень щорiчно. Але й
цим «копiйкам» вiд ДП
«СхiдГЗК», якщо вiн дотрима-
ється своїх зобов`язань, кiро-
воградцi радi. Соцiальна угода
гiрникiв з виконкомом Ленiн-
ського району, 1,5 тисячi меш-
канцiв якого працюють на «Iн-
гульськiй», обiцяє району допо-
могу на 330 тисяч гривень на рiк.

— Для нас основна пробле-
ма — дезактивацiя територiї, —
розповiдав Петро Руденко, го-
лова Ленiнської райради, i по-
казав карту з рiвнями радiацiй-
ної забрудненостi по конкрет-
них вулицях. — Були, до речi,
окремi аномалiї з активнiстю
до 1,5 тисячi мiкрорентген на
годину.

Такi дози випромiнювання
навiть на проммайданчику ЧА-
ЕС — неординарна ситуацiя, а
тут у такому середовищi люди
жили роками! «Подiбних ано-
малiй було не дуже багато, —
пiдкреслив пан Руденко, — у
2006 роцi ми їх лiквiдували. З
використанням бульдозерiв,
екскаваторiв... Але залишило-
ся ще багато активнiстю до
кiлькох сотень мiкрорентген».
Це теж дуже високий рiвень.
Звiдки така небезпека? З тери-
конiв шахти «Iнгульська». Сво-
го часу цю вiдпрацьовану гiр-
ничу масу люди використову-
вали на вiдсипку дорiг, под-
вiр`їв своїх будинкiв. Коли ж
кiлька рокiв тому радiометрис-
ти провели замiри у всiх мiкро-
районах, то вжахнулися. Тобто
практично кiлометровi дiлянки
вулиць та провулкiв треба
зчистити, вивезти i заново за-
сипати вже «чистим» щебенем
i заасфальтувати. Як це недав-
но зробили бiля школи №12.

— Хто ж нам казав, що нашi
дiти бiгають по такiй радiацiй-
нiй дiлянцi, що ми живемо в
такому радiацiйному середо-
вищi, — бiдкалась директор
закладу Валентина Анатолiїв-
на Легка. — А ми дивуємося,
чому з десяти хлопцiв допри-
зовного вiку лише один при-
датний до служби в армiї.

Над мешканцями мiста ви-
сочiють п`ять радiацiйно ак-
тивних териконiв з потенцiй-
ним будiвельним матерiалом.
Колись, рокiв через 30-50, цi
вiдвали, можливо, i зникнуть,
якщо «Iнгульська» впровадить
досвiд «Смолiнської», де в цi
днi вперше запрацювало свiто-
ве ноу-хау — рудосортуваль-
ний комплекс «Альтаiт». Вiн
вiдкриває шлях для впровад-
ження в урановидобувнiй га-
лузi, по сутi, безвiдходного ви-
робництва. На мiсцi п’яти мiль-
йонiв тонн вiдходiв, якi вже по-
чали переробляти, через де-
сять рокiв, за словами дирек-
тора шахти Вiктора Коваленка,
буде чисте поле...

Але у мене не йшли з голови
цифри, якi наводив Петро Ру-
денко. «На дезактивацiю 50 кв.
м забрудненої площi треба 50
тисяч гривень». У районi де-
сятки тисяч квадратних метрiв
радiацiйно небезпечних тери-
торiй. Неважко порахувати,
скiльки рокiв знадобиться,
щоб за тих сум обiцяної допо-
моги з боку «СхiдГЗК» лiквiду-
вати в житлових масивах Кiро-
вограда дiлянки, що випромi-
нюються.

— Ми й за таку допомогу
скажемо уранникам велике
спасибi, — сказав Микола
Олексiйович Сухомлин. —
Але розв’язання, повторюю,
гострих соцiальних проблем
нашого «депресивного регiо-
ну», як полюбляють пiдкрес-
лювати в столицi, можливе
лише за умови, якщо народнi
депутати та високi київськi
чиновники по-державниць-
кому вiдреагують на нашi
численнi листи та колективнi
звернення. Тодi згадана дер-
жавна програма не зали-
шиться передвиборною дек-
ларацiєю-обiцянкою.

Станiслав ПРОКОПЧУК,
«Урядовий кур’єр»
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РOЗСЛIДУВAННЯ

В ОБIЙМАХ «МИРНОГО» УРАНУ

Триває навантаження вагонеток

«Передова» уранової шахти — бурильний забiй

Рудосортувальний комплекс «Aльтаiт»
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За нинiшнiх умов, коли не
можна вкладати в розвиток
iнфраструктури мiльярднi
кошти бюджету, керiвники
державних пiдприємств ма-
ють шукати i залучати при-
ватних iнвесторiв, якi б
вкладали кошти у розбудову
транспорту i зв’язку. До
цього закликає своїх пiдлег-
лих галузевий мiнiстр Йосип
Вiнський.

Нинi вже сформовано iн-
вестицiйний пакет з 207
програм, якi стосуються як
абсолютно нових проектiв,
так i розвитку вже iснуючих.

Причому дiапазон залучен-
ня коштiв на один проект,

якщо роздiлити їх на скла-
довi, коливається вiд 10 млн

дол. до 3,5 мiльярда. Взяти
такi кошти у вiтчизняних
банкiв неможливо, адже во-
ни практично не дають кре-
дити. Тож Мiнтрансзв’язку
веде переговори з мiжна-
родними фiнансовими ор-
ганiзацiями. Уже в першому
кварталi 2009 року реалiзо-
вується 15 проектiв за кре-
дитнi кошти мiжнародних
фiнансових органiзацiй на
суму 2,4 млрд дол.

Загалом же за цей час пiд-
приємства галузi освоїли 
2,7 млрд грн капiтальних iн-
вестицiй.

Як уточнили у прес-служ-
бi Мiнтрансзв’язку, 70 вiд-
соткiв цiєї суми спрямували
у галузь зв’язку, 17 — на за-
лiзничний транспорт, решту
— в дорожнє господарство,
морський, рiчковий та авiа-
цiйний транспорт.

Тетяна КИРИЛЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

«КОНВЕРТ» ВАРТIСТЮ
40 МIЛЬЙОНIВ

З початку року податкова мiлiцiя столицi виявила 134 фiктив-
нi фiрми та 9 конвертацiйних центрiв. Про масштабнiсть тiньо-
вої дiяльностi свiдчить викритий у Солом’янському районi Ки-
єва такий центр, який надавав послуги суб’єктам пiдприєм-
ницької дiяльностi з незаконної конвертацiї безготiвкових гро-
шових коштiв у готiвку з використанням фiктивних та «тран-
зитних» пiдприємств.

Органiзатором та фактичним керiвником злочинного угру-
повання був 38-рiчний киянин, який вiв переговори з клiєнта-
ми — замовниками «послуг», готував усю необхiдну докумен-
тацiю та здiйснював контроль за фiнансовими операцiями на
поточних рахунках фiрм-партнерiв та розподiляв отриманi
кошти мiж учасниками злочинної групи.

Протягом 2008-2009 рокiв махiнатори пiдробили та викорис-
тали документи фiнансово-господарської дiяльностi вiсiмнадцяти
фiктивних пiдприємств, через рахунки яких незаконно конверту-
вали понад 40 мiльйонiв гривень. При обшуку в офiсi та автомо-
бiлi керiвника фiрми вилучили 18 пiдробних печаток пiдприємств,
два системнi блоки, ноутбук iз системою «клiєнт-банк», три мо-
бiльнi телефони з СМС-листуванням з клiєнтами «конверту», що
свiдчить про незаконну дiяльнiсть. Окрiм того, з банкiвської
скриньки махiнатора вилучили три паспорти громадян України,
за якими «бiзнесмени» знiмали з рахункiв фiктивних фiрм кошти,
та дискету з електронними ключами системи «клiєнт-банк».

Як повiдомили у прес-службi ДПА у м. Києвi, нинi вирiшуєть-
ся питання про обрання запобiжного заходу до учасникiв кон-
вертацiйного центру, проводиться комплекс оперативних та
слiдчих дiй, спрямованих на збiр та закрiплення доказiв зло-
чинної дiяльностi фiгурантiв, встановлення iнших осiб, причет-
них до злочину, та вiдшкодування завданих державi збиткiв.

ПОДВIЙНИЙ ВИГРАШ
На Днiпровському меткомбiнатi iменi Дзержинського розпо-

чала роботу група японських фахiвцiв iз розробки спецiального
обладнання для будiвельних потреб. Воно буде використане
при спорудженнi газогенераторної станцiї, яку на цьому пiдпри-
ємствi передбачають звести у найближчi два з половиною роки.

У будiвництво цiєї станцiї ВАТ «ДМКД» планує залучити iн-
вестицiй на суму близько 300 мiльйонiв доларiв США. Пере-
важна бiльшiсть встановлюваного обладнання буде японсько-
го виробництва, з його допомогою збираються суттєво удос-
коналити утилiзацiю доменних, конвертерних та коксових га-
зiв. Об’єкт зведуть за два етапи: на першому — потужнiсть стан-
цiї сягне 150 МВт, iз введенням другого генератора вона збiль-
шиться удвiчi.

Виграти вiд спорудження станцiї зможе не лише екологiя. Адже
тепло, яке вироблятиметься при цьому, подаватиметься не тiльки
на пiдприємство, а й для комунальних потреб мiста. Нинi, зокре-
ма, вивчаються можливостi, аби з допомогою цiєї теплоподачi
знову вi дновити гаряче водопостачання правобережжя Днiпрод-
зержинська. Також, як передбачають фахiвцi, таке «промислове
тепло» допоможе здешевити вартiсть комунальних послуг за ра-
хунок забезпечення теплоносiями та гарячою водою.

Тетяна ХОМИЧ, «Урядовий кур’єр»
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ЛСОУ неодноразово звер-
тала увагу регулятора на
труднощi проведення щомi-
сячного монiторингу через
технiчнi та кадровi пробле-
ми, неготовнiсть страхового
ринку до кардинальних змiн.

— Така норма, як елемент
пруденцiального (упереджу-
вального — Ред.) нагляду,
має право на iснування, але
для цього необхiдно створи-
ти законодавчi, економiчнi
та технiчнi передумови, про-
вести додаткову роз’ясню-
вальну роботу серед учасни-
кiв ринку, — вважає прези-
дент ЛСОУ Олександр Фi-
лонюк.

На переконання керiвниц-
тва лiги, введення щомiсяч-
ної звiтностi в умовах еконо-
мiчної нестабiльностi i, як
наслiдок, реорганiзацiя кад-

рової структури компанiй,
помноженi на технiчну него-
товнiсть контролерiв опера-
тивно аналiзувати iнформа-
цiю, привели до зростання
напруженостi на ринку.

— Щомiсячну звiтнiсть за-
мiсть квартальної ввели нап-
рикiнцi минулого року, —
каже заступник директора
департаменту страхового
нагляду Юлiя Христолюб-
ська. — Зробили це з метою
вiдстеження впливу фiнан-
сової кризи на дiяльнiсть
страховикiв та задля захисту
iнтересiв страхувальникiв.
Однак розпорядження не за-
реєстрували у Мiн’юстi. А
без цього такi нормативно-
правовi акти, якi зачiпають
права та законнi iнтереси
громадян i мають мiжвiдом-
чий характер, не чиннi. Саме

на це й вказала мiнiстерська
перевiрка, зобов’язавши або
реєструвати документ, або
скасовувати його.

У департаментi страхово-
го нагляду Держфiнпослуг,
проаналiзувавши iнформа-
цiю, яку страховики подава-
ли щомiсяця, упевнилися в
неефективностi нововведен-
ня. Документ вирiшили ска-
сувати i в подальшому проб-
лемнi питання у страховiй
галузi вирiшувати на рiвнi
законiв, пiдзаконних норма-
тивно-правових актiв та уз-
годжених дiй з Нацiональ-
ним банком.

Нинi Держфiнпослуг пiд-
тримує зареєстрований у
Верховнiй Радi проект зако-
ну «Про внесення змiн до де-
яких законiв України щодо
недопущення поширення
наслiдкiв фiнансової кризи
на страховий ринок Украї-
ни» та проект закону «Про
термiновi заходи з уперед-
ження наслiдкiв свiтової фi-
нансової кризи та про вне-
сення змiн до деяких законiв
України», якi передбачають
низку антикризових заходiв

на пiдтримку суб’єктiв стра-
хового ринку. Крiм того, у
квiтнi нинiшнього року на
офiцiйному веб-сайтi опри-
люднене звернення Держ-
фiнпослуг до учасникiв цьо-
го ринку, де йдеться про прi-
оритетнiсть захисту iнтере-
сiв споживачiв фiнансових
послуг.

Мiсяць тому за результа-
тами наради з представника-
ми страхового ринку Держ-
фiнпослуг схвалено проект
змiн до Правил розмiщення
страхових резервiв зi страху-
вання життя, якими перед-
бачено гнучкiшi вимоги до
диверсифiкацiї коштiв стра-
хових резервiв i якостi таких
активiв. А на позачерговому
засiданнi Держфiнпослуг
затвердили План антикризо-
вих заходiв у сферi дiяльнос-
тi небанкiвських фiнансових
установ, до якого увiйшли й
пропозицiї страховикiв.
План досить насичений i пе-
редбачає прийняття страте-
гiчних документiв у цiй га-
лузi, забезпечення доступу
небанкiвських фiнустанов
до банкiвських депозитiв,
удосконалення механiзмiв
тимчасової адмiнiстрацiї в
небанкiвських фiнансових
установах та затвердження
планiв вiдновлення їхньої
фiнансової стабiльностi.

Лариса ДАЦЮК, 
«Урядовий кур’єр»

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг
за наполяганням Лiги страхових органiзацiй вiдмiнила своє
розпорядження за №1417 вiд 4 грудня 2008 року 
«Про тимчасовi заходи вiдносно оперативного монiторингу
фiнансового стану страховикiв». Згiдно з цим документом
страховi органiзацiї мали щомiсячно звiтувати.

Податковi мiлiцiонери Вiн-
ниччини зосередили увагу на
економiчнiй складовiй при
викриттi та розслiдуваннi
злочинiв. Результат є: за пер-
ший квартал поточного року
вiдшкодували державi май-
же три мiльйони гривень за
кримiнальними справами,
що стосуються ухилення вiд
сплати податкiв. Це у 2,5 раза
бiльше, нiж за вiдповiдний
перiод минулого року.

Загалом з початку нинiш-
нього року працiвники пiд-
роздiлу забезпечили надход-

ження до бюджету 9 мiльйо-
нiв гривень, повiдомив на-
чальник управлiння податко-
вої мiлiцiї ДПА в областi Ва-
силь Дремлюга. Порушники
дiють за типовими схемами:
кошти «вiдмивають» через
фiктивнi фiрми, створюючи
конвертацiйнi центри та по-
датковi «ями». I якщо ранiше
податкiвцi на їхнє викриття
витрачали чимало часу, то
нинi — лiченi днi. Лише з по-

чатку року в областi знешко-
дили п’ять конвертацiйних
центрiв.

Однак попри каральнi
функцiї, податкова мiлiцiя
прагне налагодити партнер-
ськi стосунки з платниками.
Щоправда, лише з тими
суб’єктами господарювання,
якi ведуть свiй бiзнес чесно.
Що ж до тих, хто ухиляється
вiд сплати податкiв, то ефек-
тивно боротися з ними часто

перешкоджає недосконале
законодавство. Примiром,
пiдприємство (юридична
особа), зареєстроване у зви-
чайнiй квартирi, складно пе-
ревiрити, адже податкiвцiв
звинувачують у втручаннi в
приватне життя i скаржаться
в усi iнстанцiї.

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

Нещодавно у Харковi
приймали представницьку
делегацiю iранської корпо-
рацiї «Azar-Аb energy LTD» —
найбiльшого на Близькому
Сходi i за кордоном поста-
чальника енергетичного ус-
таткування для електростан-
цiй, нафтопереробних заво-
дiв, хiмiчної й аграрної про-
мисловостi. Цей вiзит став
заключним етапом перегово-
рiв про постачання в Iран
двох парових турбiн для ТЕС
«Бiсотун» одиничною потуж-
нiстю 315 Мвт. Вiн увiнчався
пiдписанням контракту та
угоди про перспективну спiв-
працю з корпорацiєю IPDC
(Iran Power Development co),

що представляє мiнiстерство
енергетики Iрану.

Для харкiвських турбобу-
дiвникiв ця подiя має надзви-
чайно важливе значення. Рiч
у тiм, що контракт не лише
дає можливiсть заробити
кiлька десяткiв мiльйонiв єв-
ро, а й отримати надiйну пер-
спективу наповнення пор-
тфеля замовлень пiдприєм-
ства, а вiдтак i цiлком реальнi
виробничi та соцiальнi гаран-
тiї. Згiдно з контрактом, тур-
боатомiвцi вiдвантажать за-
мовленi паровi турбiни вже
через два роки.

Свiтлана ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»

ЩОМIСЯЧНУ ЗВIТНIСТЬ 
СКАСОВАНО

IНВЕСТИЦIЇ ПРИВАТНI — 
IНТЕРЕС ДЕРЖАВНИЙ

Сучасний транспорт швидкий i комфортний

Гордiсть харкiвських турбобудiвникiв 

КОНТРАКТ НА МIЛЬЙОНИ ЄВРО

ПIДПРИЄМСТВО... У КВАРТИРI 

ГОРМОН 
ЧОЛОВIЧОЇ СИЛИ 
ТА МОЛОДОСТI
Нещодавно дiзнався, що з вiком у органiзмi знижується
рiвень чоловiчого гормону тестостерону, а це призво-
дить до ослаблення потенцiї. Як її зберегти?

Василь Олександров, 34 роки
Вiдомо, що рiвень тестостерону — гормону чоло-

вiчої молодостi та сили —знижується на 3-4 вiдсот-
ки у рiк. В результатi послаблюється потенцiя.
Щоб позбавитись сексуальних проблем, треба
вживати малазiйський корiнь тонгкат, який допо-
магає органiзму виробляти тестостерон.

Тонгкат — рослина, дивовижна здатнiсть якої
змiцнювати чоловiче здоров’я, вiдома уже багато
вiкiв. Її називають «азiатською вiагрою». Препарат
на основi легендарного кореня назвали Тонгкат
Алi Плюс. Вiн не є гормональним препаратом, але
пiдвищує рiвень тестостерону в органiзмi у 4,5 ра-
за! Таким чином Тонгкат Алi Плюс омолоджує ор-
ганiзм, повертає чоловiчу силу.

Препарат безпечний навiть при вживаннi з алко-
голем. Тонгкат Алi Плюс не лише ефективний сек-
суальний стимулятор, а й надiйний засiб збережен-
ня чоловiчого здоров’я. Вiн посилює iмунiтет, пок-
ращує кровообiг, допомагає боротися з аденомою,
простатитом, iнфекцiями сечостатевої сфери.

Пам’ятайте, вiкових обмежень для прийому Тон-
гкат Алi Плюс не iснує!

Звертайтеся за телефонами консультативної га-
рячої лiнiї. Нашi консультанти дадуть вiдповiдь на
всi вашi запитання i допоможуть якнайшвидше
вiдновити потенцiю. «Швидка допомога» для чо-
ловiкiв» 8-800-503-08-80 (дзвiнок безкоштовний зi
стацiонарного телефону, з мобiльного — за тарифа-
ми оператора), тел. у Києвi (044) 454-14-14. Кон-
фiденцiйнiсть гарантується. www.aliplus.kiev.ua

Не є лiкарським засобом. 
Висновок державної санiтарно-епiдемiологiчної експертизи 
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У день вiдкритих дверей по-
рiг Київського професiйного
енергетичного лiцею перес-
тупили сiмсот вiдвiдувачiв.
Погодьтеся, не до кожного
вищого навчального закла-
ду така увага. Чим же при-
вабив лiцей, що його дехто
за звичкою називає проф-
техучилищем?

— Усi нашi випускники
працевлаштовуються! — в
один голос вiдповiдали учнi,
з якими довелося спiлкува-
тись. Для переконливостi
навели такий приклад. Лiлiя
Омельчук отримала диплом
машинiста крана. Її запроси-
ли в столичне Управлiння
баштових кранiв. Забезпечи-
ли роботою, надали гурто-
житок. Коли ж побачили, що
вмiє не лише краном управ-
ляти, а й з людьми ладнати,
призначили диспетчером, за
рахунок пiдприємства нап-
равили здобувати вищу освi-
ту. Тож не дивно, що її сес-
тра Свiтлана теж вступила
до цього лiцею i навчається у
хороших умовах.

У кабiнетi, де готують
майбутнiх кранiвникiв, є

справжня кабiна з усiм на-
чинням реального крана. Є
колiя, на якiй вiн змонтова-
ний у зменшеному виглядi i
виконує всi команди. Учень
сiдає на робоче мiсце маши-
нiста i вчиться керувати
майже в реальних умовах.

— Усе це створене за
сприяння начальника Уп-
равлiння баштових кранiв
Федора Нiмка, — каже май-
стер виробничого навчання
Раїса Сергiйчук. — Вiн вва-
жає лiцей своїм пiдроздi-
лом, бо розумiє, що саме вiд
пiдготовки кадрiв залежить
робота органiзацiї.

У навчальних майстернях,
де готують майбутнiх елек-

трозварювальникiв, монтаж-
никiв, слюсарiв, малярiв,
стверджували, що саме так
до лiцею ставляться i керiв-
ники «Київмiськбуду-1», з
яким тiсно спiвпрацюють.

— Ми уклали з майбутнi-
ми роботодавцями угоди на
п’ять рокiв, — стверджує ди-
ректор лiцею Антон Дiдков-
ський.— Вони визначають
потрiбний перелiк професiй,
допомагають оновлювати
навчальну базу, надають уч-
ням можливiсть проходити
виробничу практику.

Переходили з однiєї май-
стернi до iншої. В кожнiй,
щоб закрiпити теоретичнi
знання i набути практичних
навичок, потрiбно безлiч
рiзних матерiалiв. Вони ни-
нi дорого коштують, бюд-
жетних грошей на їхнє
придбання не вистачає. Це
змусило вчитися господа-

рювати економно. Яким чи-
ном? Примiром, електроз-
варювальники набувають
досвiд роботи з металом,
виготовляючи речi, якi
можна реалiзувати, —кар-
каси теплиць, огорожi то-
що. На вирученi кошти ку-
пують метал —навчальний
процес не переривається.

А де проходити практику
малярам, штукатурам, ли-
цювальникам, коли будi-
вельнi роботи в столицi
згорнулися? Ремонту пот-
ребує примiщення лiцею. З
потрiбними для цього мате-
рiалами виручив «Київ-
мiськбуд-1»: видiлили пот-
рiбне для ремонту, який
водночас став для учнiв ви-
робничою практикою. I ко-
ли ми зайшли до кабiнету
директора, а над стелею
стукотiло й гуркотiло, Ан-
тон Володимирович задо-
волено усмiхнувся: «Онов-
люють кабiнет української
мови i лiтератури».

Одразу ж висловив про-
позицiю. Нинi в багатьох
навчальних закладах ви-
никли проблеми з проход-
женням практики. То чому
б не йти на взаємовиручку?
Скажiмо, учнi-будiвельни-
ки могли б допомогти про-
вести ремонт в училищах,
де таких спецiальностей не-
має. Перукарi чи дизайнери
були б бажаними в технiч-
них училищах. Бiльше того,
на останнiй колегiї Мiнiс-
терства освiти i науки з три-
вогою говорили, що випус-
кники вишiв не мають ви-
робничої практики. Тим ча-

сом в училищах i лiцеях
бракує квалiфiкованих пе-
дагогiв, нiкому вести гур-
тки. Чому б до цiєї роботи
не залучити студентiв-стар-
шокурсникiв?

Одне слово, в лiцеї не на
кризу кивають, а думають,
як ефективнiше органiзува-
ти роботу. Тут упевненi, що
за робiтничими професiями
велике майбутнє. Це вiдчу-
вається вже сьогоднi. Ска-
жiмо, якщо ВНЗ випуска-
ють юристiв ушестеро бiль-
ше вiд потреби, то заявок на
машинiстiв кранiв надхо-
дить у лiцей удвiчi бiльше,
нiж випускають. У кого
кращi шанси?

— За розрахунками вче-
них, — каже заступник на-
чальника управлiння про-
фесiйно-технiчної освiти
столичного головного уп-
равлiння освiти i науки Таї-
сiя Мусiєнко, — у 2015 роцi
потреба промисловостi у
квалiфiкованiй робочiй си-
лi в бiльшостi регiонiв Ук-
раїни не задовольнятиметь-
ся й на п’ятдесят вiдсоткiв.
У державi немає балансу
мiж попитом i пропозицiєю
квалiфiкованих кадрiв.

Слiд додати й таке. На ви-
робництвi оновлюється тех-
нiка. Потрiбно пiдвищувати
квалiфiкацiю робiтникiв. За
нормативами це має робити-
ся раз на п’ять рокiв. Вимога
не виконується. Училища i
лiцеї могли б iстотно допо-
могти у розв’язаннi пробле-
ми. Звичайно, за умови, що
матимуть вiдповiдну матерi-
ально-технiчну базу.

Але й цього не досить.
Склалося так, що нинi ВНЗ
не готують кадри для систе-
ми профтехосвiти. Тим ча-
сом стався вiдтiк звiдти ква-
лiфiкованих педагогiв через
низьку зарплату. А пробле-
му не розв’язати на самому
лише ентузiазмi. Його слiд
пiдкрiплювати вiдповiдною
державною полiтикою. А в
тому, що юнаки та дiвчата
починають виявляти iнте-
рес до робiтничих професiй,
переконують тi 700 вiдвiду-
вачiв, якi в день вiдкритих
дверей переступили порiг
Київського професiйного
енергетичного лiцею.

Микола ПЕТРУШЕНКО,
«Урядовий кур’єр»

ФОТОФАКТ

Директор Київського професiйного енергетичного лiцею 
Aнтон Дiдковський з вихованцями

Учнi на практичних заняттях

КРАНIВНИК — 
ПРОФЕСIЯ ДЕФIЦИТНА

«ЖИВI ШАХИ» 
У ШКОЛI

Шахи — гра, яка дарує радiсть мiльйонам своїх прихиль-
никiв. Вона сприяє розвитку фантазiї й концентрацiї уваги,
гартуванню характеру i волi, привчає логiчно мислити. Ша-
хи повиннi увiйти у життя початкової школи, адже iнтелек-
туальне виховання у молодшому шкiльному вiцi вимагає
спецiальних форм роботи.

Про це добре знають у лiцеї «Домiнанта», що в Днiпров-
ському районi Києва. Нещодавно тут вiдбулось урочисте
вiдкриття шахового клубу «е2-е4» та турнiр «живих ша-
хiв». На залитому сонцем шкiльному подвiр’ї вишикува-
лись барабанщики, на чорно-бiлих квадратах застигли
«живi шахи» — хлопчики i дiвчатка у стилiзованому одязi.
Пролунав гiмн «Шахова рапсодiя». Її написав i подарував

навчальному закладовi композитор, поет i спiвак, народний
артист України Анатолiй Матвiйчук.

Пiсля закiнчення офiцiйної частини розпочався двобiй
мiж вихованцями «Домiнанти» та лiцею № 157 з Оболон-
ського району. Командою гостей опiкувався мiжнародний
майстер Вадим Єщенко, командою господарiв — учитель
шахiв Тетяна Лазарєва. Протистояння суперникiв закiнчи-
лося мирною угодою.

За легендою iндiйський винахiдник шахiв попросив у
раджi винагороду: стiльки пшеничних зерен, скiльки буде
на шахiвницi, якщо на першу клiтинку покласти одне зер-
но, а потiм кiлькiсть подвоювати. Виявилося — їх потрiбно
понад 18 квiнтильйонiв. То нехай зерна, що нинi посiянi на
шаховiй нивi, дадуть рясний урожай, а свято «живих ша-
хiв» стане традицiйним у школах.

Юрiй СЄДИХ для «Урядового кур’єра»

«НIКА» 
ДЛЯ ВЧИТЕЛIВ РОКУ

На Харкiвщинi привiтали кращих учителiв року. На-
городження переможцiв та лауреатiв обласного туру
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року — 2009» вiдбу-
лося у Палацi студентiв Харкiвського нацiонального тех-

нiчного унiверситету «Харкiвський полiтехнiчний iнсти-
тут». Нинiшнє вшанування ювiлейне, адже конкурс
«Учитель року» вже двадцять рокiв поспiль проводиться
на Харкiвщинi, де вiн i був започаткований, а згодом став
Всеукраїнським та мiжнародним. Абсолютним перемож-
цем стала Лариса Кохан — учитель Смирнiвського нав-
чально-виховного комплексу Лозiвського району. Кра-
щими в номiнацiях визнано учителiв — Олександра Мi-
рошниченка з Красноградського коледжу ХНПУ iменi 
Г. С. Сковороди, Олену Євлахову з Харкiвської загаль-
ноосвiтньої школи № 106, Янiну Петренко з Височан-
ської спецiалiзованої загальноосвiтньої школи I-III сту-
пенiв з поглибленим вивченням англiйської мови, Олену
Кушнарьову з Малинiвської гiмназiї з Чугуївського ра-
йону, Вiкторiю Лебедєву з Харкiвської гiмназiї № 65.
Цього року на премiювання конкурсантiв з обласного
бюджету було видiлено 200 тисяч гривень. З них — 50
тисяч вручено абсолютному переможцю, а кращим у но-
мiнацiях — по 30 тисяч. Крiм цього переможцi отримали
традицiйну «Нiку» та подарунки, пов’язанi з предметом
викладання. Зокрема, переможець в номiнацiї «Музика»
отримав вiд головного диригента Харкiвської фiлармонiї
Юрiя Янка камертон.

Свiтлана ГАЛАУР, «Урядовий кур’єр»

Тисячу рiдкiсних та екзотич-
них дерев i рослин висади-
ли на територiї шкiл учнiв-
ськi колективи, якi стали пе-
реможцями обласного кон-
курсу «Шкiльний дендро-
парк».

Протягом навчального ро-
ку 60 дитячих колективiв се-

реднiх навчальних закладiв з
17 районiв Хмельниччини
розробляли проекти шкiль-
них дендропаркiв.

Компетентне журi визна-
чило п’ять переможцiв. Оцi-
нювали передусiм знання те-
риторiї та особливостей лан-
дшафту, головну iдею та мо-
тивацiю створення дендро-
парку. Скажiмо, школярi з
обласного центру задумали

зробити «Український сад»,
а переможцi зi Славутського
та Кам’янець-Подiльського
районiв бажають бачити з вi-
кон класних кiмнат компози-
цiї з хвойних рослин. Органi-
затори придбали для нав-
чальних закладiв понад ти-
сячу саджанцiв, аби юнi ди-
зайнери-природоохоронцi
могли втiлити задумане на
пришкiльнiй територiї.

Особливо приємно те, що
дiти не забули зазирнути до
Червоної книги i замовили
саджанцi зникаючих унiкаль-
них рослин. Тож юнi хмель-
ничани на власнi очi бачити-
муть, як виглядають такий
релiкт, як тис ягiдний або ж
рiдкiсний подiльський вид
клокички перистої.

Руслана ПОДОЛЬСЬКА,
«Урядовий кур’єр»

ДЕНДРОПАРК ЗА ШКIЛЬНИМ ПРОЕКТОМ

Дитячий садок «Бiлоснiжка», що в Курському
мiкрорайонi мiста Суми, пов’язаний з iменем вiдо-
мого українського педагога i вихователя Софiї Русо-
вої. Її педагогiчна спадщина давно стала надбанням
не лише України, а й свiту. Саме вона ввела у вихов-
ну практику поняття комбiнованих, або, сучасною
мовою, iнтегрованих занять. Тобто пiд час занять з
дiтьми максимально використовуються рiзнi види
дiяльностi —аплiкацiя, лiплення, малювання тощо.
Подiбна методика забезпечує хороший ефект: малю-
ки активно пiзнають навколишнiй свiт, виробляють
у собi здатнiсть мислити, аналiзувати, порiвнювати,
дитячi очi загоралися цiкавiстю до соняха чи квiтки,
пташки чи колоска, книжки чи малюнка, повiдом-
ляє наш власкор Олександр ВЕРТIЛЬ.
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БЕРЛIН, ПАРИЖ — 
ТЕПЕР КIРОВОГРАД!

Дванадцять рокiв тому берлiнськi музейнi працiвники, аби
залучити якомога бiльше вiдвiдувачiв, придумали акцiю пiд
назвою «Нiч музеїв», продовживши час роботи своїх закладiв
на кiлька годин. Згодом до нiмцiв приєдналися чехи, поляки,
росiяни, французи. Рiк тому «Нiч музеїв» уперше пройшла в
Кiровоградi, жителi якого вирушили провести суботнє дозвiл-
ля до обласного художнього музею.

— Ми приєднались до мiжнародної акцiї, — розповiдає його
директор Тетяна Ткаченко. — Iдея сподобалась не лише орга-
нiзаторам, а й городянам. Тому й кiлькiсть вiдвiдувачiв нинiш-
нього року значно перевищила минулорiчну.

У залах художнього музею лунали класична музика у вико-
наннi камерного оркестру «Концертiно» обласної фiлармонiї
та духовнi пiснеспiви хорiв Спасо-Преображенського собору
(УПЦ) та церкви Святого Володимира (УАЦ), мантри кришна-
їтiв та рок-балади гурту «Викрадачi iлюзiй». Унiкальним шан-
сом освоїти першi навички у виготовленнi витинанок, макра-
ме, колажiв та виробiв iз солоного тiста скористалися люди
рiзних поколiнь та уподобань. Їм надали таку можливiсть май-
стри народних ремесел та творчих об’єднань. Виготовлений
сувенiр урочисто переходив у власнiсть щасливого початкiвця.

Студенти мистецького факультету Кiровоградського дер-
жавного педагогiчного унiверситету iменi Винниченка на очах
у вiдвiдувачiв малювали копiї картин, виставлених у галереї
Петра Оссовського «Свiт i Вiтчизна», створювали шедеври гра-
фiтi й дружнi шаржi гостей. Атмосфера, що панувала цього ве-
чора в обласному художньому, надихала на творчiсть i розку-
тiсть. Гламурнi красунi скористались можливiстю побувати в
ролi моделей бодi-арту або ж примiряти український нацiо-
нальний костюм, а поряд демонструвалась авторська колек-
цiя одягу, аксесуарiв та зачiсок...

В одному iз залiв працювала творча лабораторiя художника.
Кожен мiг залишити свiй iмпровiзований образ на полотнi, яке
зберiгатиметься у фондах музею. Дiйство, що перманентно
пересувалося протягом восьми годин з поверху на поверх,
урочисто завершилось опiвночi, а щасливi городяни з приза-
ми та екзотичними сувенiрами розiйшлись по домiвках. До
речi, вiдвiдувачi насолоджувались спiлкуванням iз мистец-
твом безкоштовно.

Людмила МАКЕЙ для «Урядового кур’єра»

НА ЗГАДКУ 
ПРО МАРIЮ БАШКИРЦЕВУ
Пам’ятний знак всесвiтньо
вiдомiй художницi, пись-
менницi, скульптору Марiї
Башкирцевiй днями вiдкри-
то на її малiй батькiвщинi, у
селi Гавронцях Диканського
району на Полтавщинi.

Розташували його на мiсцi,
де колись був маєток предво-
дителя полтавського дворян-
ства Костянтина Павловича Башкирцева та його дружини Ма-
рiї. Поряд — два старовиннi ставки, в яких, можливо, купала-
ся в дитинствi Марiя Костянтинiвна.

Пам’ятний знак складається з металевого каркаса на пiдстав-
цi, полiрованої гранiтної брили, «Щоденника» Марiї, двох книг
i палiтри з пензлями, якi увiчнюють Башкирцеву як художницю,
котра в свої 26 рокiв подарувала свiтовi майже 150 картин.

На гранiтi викарбувано напис: ç‡ ˆ¸ÓÏÛ ÏiÒˆi ÁÌ‡ıÓ‰Ë‚Òfl
·Û‰ËÌÓÍ, ‚ flÍÓÏÛ Ì‡Ó‰ËÎ‡Òfl ‚Ë‰‡ÚÌ‡ ıÛ‰ÓÊÌËˆfl å‡ifl
äÓÒÚflÌÚËÌi‚Ì‡ Å‡¯ÍËˆÂ‚‡ (1858-1884 .) É‡‚ÓÌˆi — è‡-
ËÊ. «ä‡ÚËÌË ªª Ì‡ÎÂÊ‡Ú¸ Ò‚iÚÛ, ÒÂˆÂ — ÁÂÏÎflÍ‡Ï»

Автор ескiзу пам’ятного знака — колишнiй диканський воєн-
ком, воїн-«афганець», чорнобилець, а нинi художник Олександр
Братський. А виготовив його полтавський скульптор, член Спiлки
художникiв України Микола Посполiтак. Кошти на пам’ятник —
33 тисячi гривень — видiлила Полтавська обласна рада.

Олександр ДАНИЛЕЦЬ для «Урядового кур’єра»

— Миколо Петровичу,
«Україна» — особливий
концертний зал, iз власни-
ми непростими завдання-
ми. Як виконуєте їх у наш
прагматичний час?

— Нацiональний палац
просто зобов’язаний бути
взiрцем для всiєї країни.
Бачу нашу мiсiю, власне,
не в тому, щоб показувати
народовi заїжджих артис-
тiв (хоч мусимо заробляти
на цьому), а насамперед у
пiдтримцi якiсного нацiо-
нального мистецького про-
дукту. Не бракувало б ли-
ше гiдних виступати на цiй
сценi. Але то вже питання
не до нас, а до нинiшнього
рiвня музичної, та й загаль-
ної освiти... I навiть попри
брак професiйних виконав-
цiв за останнi чотири роки
палац змiнив стратегiю
концертної дiяльностi, пе-
реорiєнтувався на ширше
представлення публiцi до-
робку вiтчизняних митцiв.
Скажiмо, iз 175 проведе-
них минулого року концер-
тiв 112 вiдбулося за участю
українських артистiв.

Iще кiлька рокiв тому
напрям дiяльностi палацу
визначало Мiнiстерство
культури i мистецтв Украї-
ни, яке проводило до 65
вiдсоткiв заходiв. 10 вiд-
соткiв припадало на iншi
органи виконавчої влади, i
лише чверть — на комер-
цiйнi структури, якi органi-
зовували в «Українi» кон-
церти вiтчизняних i зару-
бiжних виконавцiв. Нинi ж
нас непокоїть брак проду-
маної перспективної полi-
тики державних замов-
лень: якщо 2004-го Мiн-
культури замовило палацу

88 заходiв, то 2008-го — ли-
ше два.

Вiдсутнiсть державного
замовлення змушує адмi-
нiстрацiю орiєнтуватися ще
й на потреби приватних
платоспроможних замовни-
кiв i самостiйно планувати
заходи. Їхнє успiшне прове-
дення дає змогу повнiстю
забезпечувати власнi фi-
нансовi потреби, виплачу-
вати зарплатню колективо-
вi. Середнiй розмiр зарплат
працiвникiв Палацу «Укра-
їна» протягом останнiх ро-
кiв постiйно зростає. Якщо
п’ять рокiв тому середньо-
мiсячна заробiтна плата
штатного працiвника ледве
перевищувала 733 грн, то
2008 року її розмiр досяг
3530 грн. Крiм того, таку
складну iнженерну спору-
ду, як палац, треба утриму-
вати на належному рiвнi.
Ремонтнi i профiлактичнi
роботи, закупiвля сучасної
звукової й освiтлювальної
апаратури, вiдеоекранiв —
усе це потребує значних фi-
нансових вливань. Технiка
застарiває чи не щороку,
тож її слiд перiодично онов-
лювати, аби все, що вiдбу-
вається в «Українi», прово-
дилося на вiдповiдному до
нашого статусу рiвнi.

Вiд 2005-го до 2008 року
в палацi оновили основнi
фонди на 14 млн грн, з яких
5 млн — власнi кошти. Мо-
дернiзували систему озву-
чення зали, оновили освiт-
лення сцени, придбали су-
часне обладнання для спец-
ефектiв. Крiм того, вiдкри-
ли малу залу на 300 мiсць,
студiї звукозапису, дубля-
жу й озвучення фiльмiв,
збудували VIP-гримерну.

— Тобто ви, людина
творча, дбаєте не лише про
репертуарну полiтику, а й
на практицi вивчаєте зако-
ни, за якими працює реаль-
на економiка...

— Так, i при цьому не
тiльки заробляємо, а й ду-
маємо над тим, як рацiо-
нально використовувати
ресурси. Зокрема вперше в
iсторiї закладу на 2009 рiк
запланованi серйознi захо-
ди з енергозбереження. За
власнi кошти хочемо заку-
пити пристрої для акуму-
лювання електроенергiї, со-
нячнi та гелевi батареї для
пiдiгрiву води. Ефект вiд
використання енергiї сонця
має бути помiтним з огляду
на велику площу даху «Ук-
раїни». Запровадження но-
вих технологiй дасть змогу
палацовi вночi спрямовува-
ти надлишкову енергiю до
мiської електромережi, от-
римуючи за це зовсiм не
зайвi кошти. «Було б дуже
позитивно з боку уряду, i це
засвiдчило б розумiння на-
шого мiсця в культурному
життi країни, якби єдиний у
своєму родi Нацiональний
палац включили до держав-
ної програми з енергозбере-
ження. Якщо ж нi — то роз-
в’язуватимемо проблему

економiї грошей i енергоно-
сiїв власними силами.

Другий приклад: повнiс-
тю забезпечуємо себе во-
дою. Рiч у тiм, що пiд час
спорудження «України»
просто пiд будiвлею пробу-
рили кiлька артезiанських
свердловин, дiставшись до
питної води юрського перi-
оду. Кiлькадесят рокiв цi
резервуари не використову-
валися; їх законсервували
до кращих часiв. Будемо
вважати, що цi часи вже на-
дiйшли: за iнiцiативою ни-
нiшнього керiвництва НП
було придбано мiнi-завод, i
артезiанська збагачена кис-
нем вода «Предслава» з
360-метрової свердловини
отримала необхiднi серти-
фiкати якостi та надходить
до торговельних мереж.

— Палац має статус на-
цiонального. Це допомагає
у господарськiй дiяльностi?

— Нi, високий статус не
дає нам жодних пiльг: за
повною програмою плати-

мо за свiтло, воду, опален-
ня... «Україну» поставлено в
один ряд iз пересiчним ко-
мерцiйним пiдприємством
чи звичайними торговцями
шаурмою.

— Чи трапляються зат-
римки iз виплатою зарплат
працiвникам?

— Про це не може бути й
мови! У контрактi, який я
пiдписував перед тим, як
обiйняти нинiшню посаду,
чорним по бiлому записа-
ний пункт про неприпусти-
мiсть затримки зарплат пра-
цiвникам. До речi, нiяк не
можу усвiдомити, чому вза-
галi у нашiй країнi iснує та-
ке явище, як заборгованiсть
iз зарплатнi. Адже кожен ди-
ректор за законом має нести
вiдповiдальнiсть за своєчас-
нi виплати. Уповноваженим
контрольним органам пот-
рiбно ретельно виконувати
свою роботу — i проблема
несвоєчасних виплат буде
подолана назавжди.

— То який же вiн, рецепт
ефективного менеджменту
пiдприємства вiд народного
артиста України Миколи
Мозгового?

— Насправдi особливих
секретiв немає. Намагаюся
жити за Божими заповiдя-
ми, дотримуватися в роботi

моральних принципiв. Не
краду i не даю красти iншим.
На цьому побудував усю ро-
боту в палацi. Не проводжу
жодних зборiв, а використо-
вую жорсткi капiталiстичнi
методи, якi довели свою
ефективнiсть. Бути фаль-
шиво «гуманним» на моїй
посадi недоречно, тож вима-
гаю чiткого виконання пос-
тавлених перед пiдлеглими
завдань. Водночас гуртую,
зацiкавлюю колектив до ре-
зультативної роботи: всi ве-
ликi святковi дати обов’яз-
ково вiдзначаємо у широко-
му колi, накриваємо стiл,
спiлкуємося. Про регулярне
пiдвищення зарплат уже
йшлося, виплачуємо i премiї
— правда, лише тим, хто сво-
єю працею принiс конкрет-
ний результат. А все iнше —
буденна робота. Просто ро-
бити її слiд чесно. Отакий
мiй «рецепт».

Олег СИНЕЛЬНИКОВ, 
«Урядовий кур’єр»

Єдине в державi
культурно-мис-
тецьке пiдприєм-
ство, що має най-
вищий статус на-
цiонального, — Па-
лац мистецтв «Ук-
раїна» — працює
на засадах повного
госпрозрахунку.
Попри це колектив
не тiльки знайшов
можливостi для того, аби вижити, а й став лiдером i задає
оптимiстичну ноту культурному життю не лише столицi. Як
народний артист України, композитор i виконавець Микола
Мозговий став успiшним менеджером? За рахунок чого
очолений ним 2005 року колектив забезпечує ефективну
роботу унiкального закладу культури? Про це «Урядовий
кур’єр» дiзнавався з перших вуст, вiд генерального дирек-
тора — художнього керiвника Нацiонального палацу мис-
тецтв «Україна» Миколи МОЗГОВОГО.

РЕЦЕПТ УСПIШНОЇ «УКРАЇНИ» 
ВIД МИКОЛИ МОЗГОВОГО

Пам’ятний знак Марiї Башкирцевiй

Iсторiя села Косiвщина, що
пiд Сумами, тiсно пов’язана з
iм’ям генiальної української
поетеси Лесi Українки, яка у
травнi 1889 року приїздила
лiкуватися до мiсцевої на-
родної цiлительки Парасковiї
Богуш. Протягом мiсяця юна
Леся приймала процедури,
вдихала цiлюще повiтря, за-
нотовувала враження. Голов-
ним результатом стало полiп-
шення її здоров’я, а в груднi
того ж року, перебуваючи на
Волинi, вона написала нарис
«Веснянi спiви».

З травня 1987 року на лiте-
ратурно-мистецьке свято пiд
такою назвою у примiському
селi збираються численнi ша-
нувальники Лесиного слова.
Ось i нинi до Косiвщини завi-
тали гостi з району i областi,
аби взяти участь в урочистос-

тях з нагоди 120-рiччя з часу
перебування Лесi Українки
на сумськiй землi.

У тому, що пам’ять про 
Л. Українку жива, велика зас-
луга ветерана педагогiчної
ниви Нiни Михайлiвни Ти-
щенко. Вона на громадських
засадах проводить «Веснянi
спiви», органiзовує роботу
народного музею, серед ек-
спонатiв якого прижиттєвi ви-
дання творiв поетеси. Цiкава
експозицiя «Селянська хата
кiнця ХIХ столiття», в якiй
можна побачити побутовi ре-
чi з хати Параски Богуш.

Олександр ВЕРТIЛЬ, 
«Урядовий кур’єр» Екскурсiю проводить Нiна Тищенко

У КОСІВЩИНУ, ДО ЛЕСI

üÍ˘Ó 2003 ÓÍÛ ‰Óıi‰ «ìÍ‡ªÌË» ÒÚ‡ÌÓ‚Ë‚ 7,3 ÏÎÌ
„Ì, ÚÓ 2008-„Ó — 35,788 ÏÎÌ: Á‡ Ô’flÚ¸ ÓÍi‚ ˆÂÈ ÔÓ-

Í‡ÁÌËÍ ÁiÒ Ï‡ÈÊÂ Û Ô’flÚ¸ ‡Ái‚. óËÒÚËÈ ÔË·ÛÚÓÍ Á‡ ÚÓÈ
Ò‡ÏËÈ ˜‡Ò Á·iÎ¸¯Ë‚Òfl iÁ 110 ÚËÒ. ‰Ó 2,253 ÏÎÌ „Ì (ÁÓÒ-
Ú‡ÌÌfl Û 20 (!) ‡Ái‚). êiÍ ‚i‰ ÓÍÛ ÁÓÒÚ‡π ÒÛÏ‡ ÒÔÎ‡˜ÂÌËı
Á‡ ‡ıÛÌÓÍ ‚Î‡ÒÌËı ‰ÓıÓ‰i‚ ÔÓ‰‡ÚÍi‚ Ú‡ iÌ¯Ëı ÔÎ‡ÚÂÊi‚ ‰Ó
·˛‰ÊÂÚÛ.
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Завтра, 3 червня в столицi розпочнеться традицiйний Фес-
тиваль європейського кiно. До 9 червня у кiнотеатрах «Ки-
їв» i «Україна» можна буде переглянути 12 стрiчок, якi
представлять кiношколи країн-членiв Євросоюзу. Власне,
представництво Єврокомiсiї в Українi за пiдтримки по-
сольств країн — членiв i кандидатiв у ЄС i є органiзатором
показу.

МАЛОВIДОМЕ КIНО
ЄВРОПИ У КИЄВI

Мабуть, для того, аби нагадати про iснування європейської
перспективи у держави, яка приймає фестиваль, кiномистец-
тво України представить фiльм Iгоря Подольчака «Las Meni-
nas», який брав участь у низцi кiнофорумiв за кордоном, про-
те залишається маловiдомим у себе вдома.

Окрасою цьогорiчного київського Фестивалю єврокiно, на
думку критикiв, стане кращий болгарський фiльм десятилiття
«Дзiфт» — знятий у жанрi «нуар» на чорно-бiлу плiвку аналiз то-
талiтарного минулого (приз за кращу режисуру Московського
кiнофестивалю). Цiкава й угорська «чорна» комедiя «Гикавка»:
її фестивальна кар’єра почалася на київськiй «Молодостi», а за-
галом стрiчка зiбрала понад 20 призiв. Презентують свої твори
румунська (трагiкомедiя «А далi — тиша»), турецька (комедiя «Я
кричу «Морозиво»), грецька (драма «Константинопольська
кухня»), португальська (мелодрама «Цiлуй мене»), естонська
(трилер «Клас») та iншi так званi «малi кiнематографiї» Старого
континенту, якi дадуть змогу скласти уявлення про те, чим жи-
вуть мешканцi нинiшньої Європи. Зустрiти ж їх у широкому вiт-
чизняному прокатi практично неможливо.

Олег ЯРЕМЧУК



ПОСТАНОВА
вiд 2 квiтня 2009 р. № 450

Київ
Про внесення змiн до постанови 

Кабiнету Мiнiстрiв України 
вiд 18 сiчня 2003 р. № 71

Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 сiчня 2003 р.

№ 71 «Про затвердження розмiру винагороди (роялтi) за використання
опублiкованих з комерцiйною метою фонограм i вiдеограм та порядку її
виплати» (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., № 4, ст. 128; 2005 р., №
23, ст. 1284) змiни, що додаються.

2. Центральним та мiсцевим органам виконавчої влади, державним
пiдприємствам, установам та органiзацiям для врегулювання питань, що
пов’язанi iз своєчасною виплатою винагороди (роялтi) за комерцiйне
використання опублiкованих з комерцiйною метою фонограм, вiдеог-
рам, їх примiрникiв та зафiксованих у них виконань, надавати вiдповiд-
но до компетенцiї уповноваженим органiзацiям колективного управлiн-
ня необхiдну допомогу для забезпечення захисту прав виконавцiв, ви-
робникiв фонограм i вiдеограм на виплату зазначеної винагороди.

Прем’єр-мiнiстр України Ю. ТИМОШЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України

вiд 2 квiтня 2009 р. № 450
ЗМIНИ,

що вносяться до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України 
вiд 18 сiчня 2003 р. № 71

1. Назву, преамбулу i пункт 1 постанови викласти у такiй редакцiї:
«Про затвердження розмiру, порядку та умов виплати 

винагороди (роялтi) за комерцiйне використання опублiкованих 
з комерцiйною метою фонограм, вiдеограм, їх примiрникiв 

та зафiксованих у них виконань
Вiдповiдно до Закону України «Про авторське право i сумiжнi права»

Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити розмiр, порядок та умови виплати винагороди (роялтi)

за комерцiйне використання опублiкованих з комерцiйною метою фо-
нограм, вiдеограм, їх примiрникiв та зафiксованих у них виконань згiд-
но з додатком.».

2. Додаток до постанови викласти у такiй редакцiї:
«Додаток

до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 18 сiчня 2003 р. № 71

(у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 2 квiтня 2009 р. № 450)

РОЗМIР, ПОРЯДОК ТА УМОВИ
виплати винагороди (роялтi) за комерцiйне використання

опублiкованих з комерцiйною метою фонограм, 
вiдеограм, їх примiрникiв та зафiксованих у них виконань

I. Розмiр винагороди (роялтi)
Вид комерцiйного використання Розмiр винагороди (роялтi)
фонограм, вiдеограм, їх примiрникiв
та зафiксованих у них виконань

II. Порядок та умови виплати винагороди (роялтi)
1. Цей порядок визначає процедуру нарахування i виплати винагоро-

ди (роялтi) за комерцiйне використання опублiкованих з комерцiйною
метою фонограм, вiдеограм, їх примiрникiв та зафiксованих у них вико-
нань без згоди осiб, якi вiдповiдно до законодавства про авторське пра-
во i сумiжнi права можуть управляти майновими правами на зазначенi
об’єкти сумiжних прав, а також процедуру розподiлу (виплати) зiбраної
винагороди (роялтi) мiж зазначеними особами.

2. Комерцiйним використанням опублiкованих з комерцiйною метою
фонограм, вiдеограм, їх примiрникiв та зафiксованих у них виконань є
пряме чи опосередковане використання зазначених об’єктiв сумiжних
прав шляхом:

публiчного виконання фонограми або її примiрника чи публiчної де-
монстрацiї вiдеограми або її примiрника;

публiчного сповiщення (публiчного повторного сповiщення) зафiксо-
ваного у фонограмi або вiдеограмi та їх примiрниках виконання шляхом
передачi в ефiр;

публiчного сповiщення (публiчного повторного сповiщення) зафiксо-
ваного у фонограмi або вiдеограмi та їх примiрниках виконання за до-
помогою проводiв (через кабель).

3. До юридичних i фiзичних осiб, якi здiйснюють комерцiйне викорис-
тання опублiкованих з комерцiйною метою фонограм, вiдеограм, їх
примiрникiв та зафiксованих у них виконань (далi — суб’єкти комерцiй-
ного використання), належать:

суб’єкти господарювання, що є власниками театрiв (зокрема театрiв-
студiй, аматорських самодiяльних театрiв), циркiв, клубiв, концертних i
кiноконцертних залiв та iнших закладiв культури, кiнотеатрiв i вiдеоса-
лонiв, казино, нiчних клубiв та iнших грально-розважальних закладiв,
виставкових залiв та iнших подiбних закладiв, барiв, кафе, ресторанiв та
iнших пiдприємств громадського харчування, пансiонатiв, будинкiв вiд-
починку, санаторiїв, готелiв, дискотек, танцювальних i концертних май-
данчикiв, паркiв, стадiонiв, спортивних залiв та iнших спортивно-оздо-
ровчих закладiв, пiдприємств та органiзацiй торгiвлi, побутового обслу-
говування, пасажирського транспорту тощо, крiм тих, якi перебувають у
державнiй або комунальнiй власностi;

суб’єкти господарювання, що на правi господарського вiдання воло-
дiють, користуються та розпоряджаються або на правах оренди корис-
туються примiщеннями театрiв (зокрема театрiв-студiй, аматорських са-
модiяльних театрiв), фiлармонiй, будинкiв i палацiв культури, будинкiв
офiцерiв, концертних i кiноконцертних залiв та iнших закладiв культури,
парками, стадiонами, цирками, клубами, готелями, пансiонатами, бу-
динками вiдпочинку, санаторiями, спортивними залами та iншими
спортивно-оздоровчими закладами, дискотеками, танцювальними i

концертними майданчиками, кiнотеатрами, вiдеосалонами, виставко-
вими залами та iншими подiбними закладами, пiдприємствами та орга-
нiзацiями торгiвлi, побутового обслуговування, пасажирського тран-
спорту, барами, кафе, ресторанами та iншими пiдприємствами громад-
ського харчування тощо, якi перебувають у державнiй або комунальнiй
власностi;

суб’єкти господарювання, що є органiзаторами фестивалiв, конкур-
сiв, виставок та iнших подiбних заходiв, пiд час проведення яких здiй-
снюється пряме чи опосередковане комерцiйне використання опублiко-
ваних з комерцiйною метою фонограм, вiдеограм, їх примiрникiв та за-
фiксованих у них виконань, i на правах оренди користуються для прове-
дення зазначених заходiв примiщеннями закладiв культури, спортивно-
оздоровчих закладiв, виставкових залiв та iнших подiбних закладiв,
парками, стадiонами тощо;

юридичнi особи, у тому числi державнi та комунальнi телерадiоорга-
нiзацiї, якi здiйснюють публiчне сповiщення (публiчне повторне сповi-
щення) шляхом трансляцiї i ретрансляцiї зазначених об’єктiв сумiжних
прав у передачах ефiрного, супутникового, кабельного телебачення та
радiомовлення або через Iнтернет, зокрема провайдери програмної
послуги, а також iншi суб’єкти господарювання.

4. Суб’єкти комерцiйного використання зобов’язанi до початку здiй-
снення комерцiйного використання опублiкованих з комерцiйною ме-
тою фонограм, вiдеограм, їх примiрникiв та зафiксованих у них вико-
нань укласти з уповноваженою органiзацiєю колективного управлiння,
що визначена в установленому порядку МОН, договiр про виплату ви-
нагороди (роялтi) за пряме або опосередковане комерцiйне викорис-
тання опублiкованих з комерцiйною метою фонограм, вiдеограм, їх
примiрникiв та зафiксованих у них виконань (далi — договiр про випла-
ту винагороди (роялтi), у якому сторонами згiдно iз законодавством
визначаються:

спосiб комерцiйного використання опублiкованих з комерцiйною ме-
тою фонограм, вiдеограм, їх примiрникiв та зафiксованих у них вико-
нань;

розмiр винагороди (роялтi) та строк її виплати;
вiдповiдальнiсть суб’єктiв за:
а) прострочення строку виплати винагороди (роялтi);
б) несвоєчасне подання або подання недостовiрних вiдомостей, не-

обхiдних для збирання i розподiлу винагороди (роялтi), зокрема щодо
правильностi зазначення найменування використаних фонограм, вiде-
ограм, їх примiрникiв та зафiксованих у них виконань, виконавцiв, ви-
робникiв фонограм чи вiдеограм, тривалостi кожного використання заз-
начених об’єктiв сумiжних прав, розмiру доходiв, одержаних у резуль-
татi провадження дiяльностi, пов’язаної з їх використанням, або розмi-
ру витрат на використання таких об’єктiв;

в) неправильне нарахування належної до виплати суми винагороди
(роялтi);

строк дiї договору;
iншi умови договору.
5. Суб’єкти комерцiйного використання самостiйно нараховують згiд-

но з договором про виплату винагороди (роялтi), що укладений з вiдпо-
вiдною уповноваженою органiзацiєю колективного управлiння, суму на-
лежної до сплати винагороди (роялтi), перераховують її в установлений
договором строк на рахунок зазначеної органiзацiї та подають їй у пись-
мовiй формi вiдомостi, необхiднi для збирання i розподiлу винагороди
(роялтi).

Винагорода (роялтi) згiдно з роздiлом I цього додатка нараховується
i виплачується суб’єктами комерцiйного використання з доходiв, що
одержанi ними з того виду дiяльностi, у процесi якої здiйснювалося пря-
ме чи опосередковане комерцiйне використання опублiкованих з ко-
мерцiйною метою фонограм, вiдеограм, їх примiрникiв та зафiксованих
у них виконань.

Суб’єкти комерцiйного використання, що на правi господарського вi-
дання володiють, користуються та розпоряджаються примiщеннями те-
атрiв (зокрема театрiв-студiй, аматорських самодiяльних театрiв), фi-
лармонiй, будинкiв i палацiв культури, будинкiв офiцерiв, концертних i
кiноконцертних залiв та iнших закладiв культури, парками, стадiонами,
цирками, клубами, готелями, пансiонатами, будинками вiдпочинку, са-
наторiями, спортивними залами та iншими спортивно-оздоровчими
закладами, дискотеками, танцювальними i концертними майданчика-
ми, кiнотеатрами, вiдеосалонами, виставковими залами та iншими по-
дiбними закладами, пiдприємствами та органiзацiями торгiвлi, побуто-
вого обслуговування, пасажирського транспорту, барами, кафе, ресто-
ранами та iншими пiдприємствами громадського харчування тощо, якi
перебувають у державнiй або комунальнiй власностi, державнi i кому-
нальнi телерадiоорганiзацiї нараховують i виплачують винагороду (ро-
ялтi) з доходiв, зазначених в абзацi другому цього пункту, i не можуть
використовувати для її виплати кошти державного бюджету.

Винагорода (роялтi), яка нараховується згiдно з роздiлом I цього до-
датка, виплачується суб’єктами комерцiйного використання у подвiйно-
му розмiрi за перiод починаючи з дати, коли встановлено (зафiксовано)
факт комерцiйного використання такими суб’єктами опублiкованих з
комерцiйною метою фонограм, вiдеограм, їх примiрникiв та зафiксова-
них у них виконань, до дати укладення зазначеними суб’єктами догово-
ру про виплату винагороди (роялтi) з вiдповiдною уповноваженою ор-
ганiзацiєю колективного управлiння.

6. Суб’єкти комерцiйного використання повиннi:
не перешкоджати представникам уповноважених органiзацiй колек-

тивного управлiння фiксувати факти прямого чи опосередкованого ко-
мерцiйного використання опублiкованих з комерцiйною метою фоног-
рам, вiдеограм, їх примiрникiв та зафiксованих у них виконань, зокре-
ма, за допомогою технiчних засобiв i (або) шляхом складення вiдповiд-
ного акта фiксацiї;

подавати на вимогу зазначених представникiв iнформацiю щодо пра-
вомiрностi такого використання разом з належно завiреними копiями
необхiдних документiв.

7. Залежно вiд характеру комерцiйного використання фонограм, вi-
деограм, їх примiрникiв та зафiксованих у них виконань уповноваженi
органiзацiї колективного управлiння за погодженням з особами, якi згiд-
но iз законодавством у сферi авторського права i сумiжних прав можуть
управляти майновими правами на зазначенi об’єкти сумiжних прав, ма-
ють право зменшувати розмiр винагороди (роялтi), що визначається
згiдно з роздiлом I цього додатка.

8. Сума зiбраної винагороди (роялтi) розподiляється уповноважени-
ми органiзацiями колективного управлiння мiж особами, якi згiдно iз за-
конодавством у сферi авторського права i сумiжних прав можуть управ-
ляти майновими правами на фонограми, вiдеограми та зафiксованi у
них виконання, у такому спiввiдношеннi: за комерцiйне використання
виконань — 50 вiдсоткiв, за комерцiйне використання фонограм i (або)
вiдеограм — 50 вiдсоткiв загальної суми винагороди та виплачуються
зазначеним особам на пiдставi укладених з ними договорiв пропорцiй-
но обсягу використання вiдповiдної фонограми, вiдеограми та зафiксо-
ваного у них виконання.

У разi комерцiйного використання вiдеограм, у яких зафiксовано фо-
нограми, винагорода (роялтi) розподiляється мiж їх виробниками згiд-
но з договором, укладеним мiж ними або мiж особами, якi згiдно iз за-
конодавством у сферi авторського права i сумiжних прав можуть управ-
ляти майновими правами щодо зазначених об’єктiв сумiжних прав.

9. Доходи, зазначенi у роздiлi I цього додатка, визначаються згiдно з
положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку.».

ПОСТАНОВА
вiд 15 квiтня 2009 р. № 454

Київ
Про внесення змiн до постанови  

Кабiнету Мiнiстрiв України 
вiд 5 березня 2009 р. № 236

Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 березня 2009 р.

№ 236 «Про роз’яснення особливостей застосування окремих норм Указу
Президента України вiд 3 липня 1998 р. № 727 для фiзичних осiб, якi про-
вадять пiдприємницьку дiяльнiсть за межами України, в умовах свiтової
фiнансово-економiчної кризи» (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., № 21,
ст. 677) змiни, що додаються.

2. Мiнiстерству фiнансiв, Державному казначейству, Пенсiйному фон-
ду України та Державному комiтету з питань регуляторної полiтики та
пiдприємництва розробити та затвердити у мiсячний строк спрощений
порядок сплати єдиного податку платниками, якi провадять пiдприєм-
ницьку дiяльнiсть за межами України та здiйснюють платiж в iноземнiй
валютi.

Прем’єр-мiнiстр України Ю. ТИМОШЕНКО
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 15 квiтня 2009 р. № 454
ЗМIНИ,

що вносяться до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 5 березня 2009 р. № 236

1. У постановляючiй частинi:
1) абзац перший викласти у такiй редакцiї:
«1. Роз’яснити, що фiзичнi особи, якi провадять пiдприємницьку дi-

яльнiсть за межами України без трудових договорiв, окремi норми Ука-
зу Президента України вiд 3 липня 1998 р. № 727 «Про спрощену систе-
му оподаткування, облiку та звiтностi суб’єктiв малого пiдприємництва»
(в редакцiї Указу вiд 28 червня 1999 р. № 746) застосовують на добро-
вiльних засадах в такому порядку:»;

2) абзаци двадцять сьомий — тридцятий замiнити абзацами такого
змiсту:

«Єдиний податок сплачується щомiсяця авансовим внеском не пiзнi-
ше 20 числа мiсяця, що настає за перiодом, в якому здiйснювалася попе-
редня сплата податку, на окремий рахунок у вiддiленнi Державного каз-
начейства.

Фiзична особа, яка провадить пiдприємницьку дiяльнiсть за межами
України, за власним бажанням може сплачувати єдиний податок за весь
перiод дiї свiдоцтва, але в межах календарного року.

Кошти, що надiйшли вiд сплати єдиного податку фiзичними особами,
якi провадять пiдприємницьку дiяльнiсть за межами України, наступно-
го дня перераховуються органами Державного казначейства:

до мiсцевих бюджетiв за мiсцем державної реєстрацiї платника єди-
ного податку — 43 вiдсотки;

до Пенсiйного фонду України — 42 вiдсотки;
до Фонду загальнообов’язкового державного соцiального страхуван-

ня на випадок безробiття — 4 вiдсотки;
до Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездат-

ностi — 11 вiдсоткiв.
З метою зарахування перiоду роботи за кордоном у повному обсязi

до страхового стажу фiзична особа, яка провадить пiдприємницьку дi-
яльнiсть за межами України, вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв
України вiд 14 квiтня 2009 р. № 366 повинна сплачувати починаючи з 1
травня 2009 р. страховi внески, що без урахування частини єдиного по-
датку, перерахованої до Пенсiйного фонду України, становить у 2009
роцi 128 гривень за мiсяць.».

У зв’язку з цим абзаци тридцять перший — тридцять сьомий вважати
вiдповiдно абзацами тридцять п’ятим — сорок першим.

2. Доповнити постанову пунктом 2 такого змiсту:
«2. Громадяни, якi отримують доходи за межами України та сплачу-

ють податки вiдповiдно до законiв країни, у якiй провадять пiдприєм-
ницьку дiяльнiсть, пiдпадають пiд дiю конвенцiй про уникнення подвiй-
ного оподаткування.».

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
вiд 28 квiтня 2009 р. №470-р

Київ
Про затвердження нового складу Органiзацiйного

комiтету з пiдготовки та вiдзначення 
175-рiччя Київського нацiонального унiверситету

iменi Тараса Шевченка
На часткову змiну абзацу першого пункту 1 розпорядження Кабiнету

Мiнiстрiв України вiд 29 листопада 2006 р. №580 затвердити новий
склад Органiзацiйного комiтету з пiдготовки та вiдзначення 175-рiччя Ки-
ївського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка, що дода-
ється.

Прем’єр-мiнiстр України Ю. ТИМОШЕНКО
ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 28 квiтня 2009 р. №470-р
СКЛАД

Органiзацiйного комiтету з пiдготовки та вiдзначення 
175-рiччя Київського нацiонального унiверситету

iменi Тараса Шевченка
ТИМОШЕНКО Юлiя Володимирiвна — Прем’єр-мiнiстр України, голо-

ва Органiзацiйного комiтету
ВАСЮНИК Iван Васильович — Вiце-прем’єр-мiнiстр України, заступ-

ник голови Органiзацiйного комiтету
ГУБЕРСЬКИЙ Леонiд Васильович — ректор Київського нацiонального

унiверситету iменi Тараса Шевченка, заступник голови Органiзацiйного
комiтету

ШЛАПАК Олександр Вiталiйович — Перший заступник Глави Секрета-
рiату Президента України — Представник Президента України у Кабiне-
тi Мiнiстрiв України, заступник голови Органiзацiйного комiтету (за зго-
дою)

САЛТОВСЬКИЙ Олександр Iванович — професор Київського нацiо-
нального унiверситету iменi Тараса Шевченка, вiдповiдальний секретар
Органiзацiйного комiтету

ВАКАРЧУК Iван Олександрович — Мiнiстр освiти i науки
ГОЛУБ Володимир Володимирович — перший заступник керiвника

Головної служби з питань гуманiтарного розвитку Секретарiату Прези-
дента України (за згодою)

ГУРЖIЙ Андрiй Миколайович — перший заступник начальника Уп-
равлiння гуманiтарної полiтики Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв України

ДАНИЛИШИН Богдан Михайлович — Мiнiстр економiки
ЛИТВИН Володимир Михайлович — Голова Верховної Ради України

(за згодою)
МАТВIЙЧУК Володимир Макарович — заступник Мiнiстра фiнансiв
ПАТОН Борис Євгенович — президент Нацiональної академiї наук
ПОЛОХАЛО Володимир Iванович — голова Комiтету Верховної Ради

України з питань науки i освiти (за згодою)
ХАНДОГIЙ Володимир Дмитрович — перший заступник Мiнiстра за-

кордонних справ
ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ Леонiд Михайлович — голова Київської мiськдерж-

адмiнiстрацiї

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
вiд 20 травня 2009 р. №549-р 

Київ
Про залучення iнвестицiй для фiнансування
проектiв, спрямованих на зменшення обсягу

викидiв парникових газiв
Нацекоiнвестагентству:
укласти договiр про продаж 100 000 000 одиниць (частин) установ-

леної кiлькостi з компанiєю Дайтон Карбон СА (Швейцарiя);
укласти договiр про продаж 50 000 000 одиниць (частин) установле-

ної кiлькостi з компанiєю Тавхакi Iнтернешнл ЛП (Нова Зеландiя);
здiйснити передачу 150 000 000 одиниць (частин) установленої кiль-

костi з рахунка України в Нацiональному електронному реєстрi антропо-
генних викидiв та абсорбцiї парникових газiв на рахунки зазначених
компанiй вiдповiдно до умов договорiв про продаж;

укласти з компанiєю Номура Iнтернешнл плс (Великобританiя) дого-
вiр про залучення iнвестицiй.

Прем’єр-мiнiстр України Ю. ТИМОШЕНКО

4. Публiчне сповiщення (публiчне
повторне сповiщення) шляхом тран-
сляцiї i ретрансляцiї зафiксованих у
фонограмах i (або) вiдеограмах ви-
конань, а також безпосередньо фо-
нограм i (або) вiдеограм, опублiко-
ваних з комерцiйною метою, їх при-
мiрникiв у передачах кабельного те-
лебачення i (або) радiомовлення чи
через Iнтернет

5 вiдсоткiв доходiв, одержаних з того
виду дiяльностi, у процесi якої здiй-
снюється використання об’єктiв су-
мiжних прав

3. Публiчне сповiщення (публiчне
повторне сповiщення) шляхом тран-
сляцiї i ретрансляцiї зафiксованих у
фонограмах i (або) вiдеограмах ви-
конань, а також безпосередньо фо-
нограм i (або) вiдеограм, опублiко-
ваних з комерцiйною метою, їх при-
мiрникiв у передачах ефiрного i (або)
супутникового телебачення

2 вiдсотки доходiв, одержаних з того
виду дiяльностi, у процесi якої здiй-
снюється використання об’єктiв су-
мiжних прав

2. Публiчне сповiщення (публiчне
повторне сповiщення) шляхом тран-
сляцiї i ретрансляцiї зафiксованих у
фонограмах виконань, а також без-
посередньо фонограм, опублiкова-
них з комерцiйною метою, їх примiр-
никiв у передачах ефiрного i (або) су-
путникового радiомовлення

2 вiдсотки доходiв, одержаних з того
виду дiяльностi, у процесi якої здiй-
снюється використання об’єктiв су-
мiжних прав

1. Публiчне виконання опублiкованих
з комерцiйною метою фонограм, їх
примiрникiв та зафiксованих у них
виконань, публiчна демонстрацiя
опублiкованих з комерцiйною метою
вiдеограм, їх примiрникiв та зафiксо-
ваних у них виконань у мiсцях з плат-
ним i безоплатним входом

1 вiдсоток доходiв, одержаних з того
виду дiяльностi, у процесi якої здiй-
снюється використання об’єктiв су-
мiжних прав або 2,5 вiдсотка загаль-
ної суми витрат на зазначений вид
використання об’єктiв сумiжних прав
у разi вiдсутностi таких доходiв
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20-рiчний Максим навчався
в одному з київських вишiв.
Якось його мати Вiкторiя Пет-
рiвна дiзналася, що сина з iн-
ституту вiдрахували. «Тож ку-
ди ти ходив щодня? Чим зай-
мався?» — допитувалася.

Вiн вiдмовчувався, а згодом
зник з дому на кiлька днiв. Од-
на з колишнiх однокурсниць
пiдказала: шукайте у нiчних
клубах. I справдi, бiля одного з
розважальних закладiв жiнка
побачила Максима. В очi впа-
ли нездоровий блиск очей,
тремтячi руки, нервова пове-
дiнка. Вона хотiла забрати йо-
го додому, але син поривався
до «однорукого бандита». Вiн
нiби збожеволiв, не розумiв,
що перед ним його мати.

Вiдтодi їхнє життя пiшло шке-
реберть. Вiкторiя Петрiвна втра-
тила сон. Не полишали думки:
для кого працювала на трьох
роботах, засиджувалася допiзна
за перекладами з iноземної, не
пропускала жодного пiдробiтку?
Зрозумiла тiльки тепер, куди
пiшли грошi, якi син постiйно
випрошував на рiзнi забаганки.
Тодi вона перестала спонсору-
вати Максима — з дому почали
зникати рiзнi речi, вiд технiки до
букiнiстичних видань. Пробува-
ла поговорити з сином, не вихо-
дило. А як наступав вечiр — за-
мовляла таксi й курсувала вiд
одного розважального закладу
до другого. Дiйшло до того, що з
дому Максим почав виносити її
дороге взуття.

Боляче дивитися, як пропа-
дає син, завважила убита горем
жiнка, яка прийшла до редакцiї
з проханням розповiсти про її
трагедiю. Адже цi проблеми
хвилюють чимало сiмей. Мож-
ливо, це прочитають чиновни-
ки, особливо тi, хто причетний
до грального бiзнесу, i зрозумi-
ють: їхнi дiти також не застрахо-
ванi вiд страшної пастки.

З її слiв, у розважальних зак-
ладах багато неповнолiтнiх. Ма-
буть, батьки й не пiдозрюють,
де перебувають їхнi дiти. Ми
втрачаємо поколiння 14-15-рiч-
них юнакiв i дiвчат. Iгромани ду-
мають лише про одне — де дiс-
тати грошi. Долучившись до iгор
спочатку з цiкавостi, вони пот-
рапляють у жахливе становище
— стають заручниками «однору-
ких бандитiв». Збагачують ко-
гось, а грабують себе i рiдних.

Хто зупинить їх у гонитвi за
примарним щастям?

Валентина КОКIНА,
«Урядовий кур’єр»

ГОНИТВА ЗА ФОРТУНОЮ
ЯК ДIАГНОЗ

Як розповiв коренспондентовi «Урядового кур’єра» Ользi Проко-
пенко директор наукового центру екрального аналiзу клубу ЮНЕС-
КО Iгор Вiленський, азарт — головна причина злетiв i падiнь усiх без
винятку людей. На його думку, це психологiчна залежнiсть, ба навiть
хвороба. Людина прагне легкої наживи. Доклавши мiнiмум зусиль,
одержати максимум прибутку. Якщо вiдсутнiй стимул для того, щоб
чимось зайнятися, iдуть у гральнi салони. Сподiваючись на гульвiсу
фортуну, часом залишаються бiля розбитого корита.

— Шкода, — каже Iгор Леонiдович, — що гральнi заклади лег-
кодоступнi всiм верствам населення. На селi в убогому магазинi,
де хлiб не завжди знайдеш на полицi, стоїть красень автомат.
«Приходь, принось останнi копiйки, головне, не думай про нас-
лiдки», — цi слова так i просяться в девiз грального бiзнесу.
Страшно те, що найбiльш вразлива ланка — дiти, абсолютно не-
захищенi вiд негативного впливу азартних iгор.

— Тобто вберегтися вiд емоцiйної залежностi нiкому не
пiд силу?

— Так. I нiчого дивного в цьому немає. Залежнiсть вiд азартних
iгор не нова. Картковi iгри, скачки на iподромах вiдомi людству про-
тягом столiть. Iсторiя не приховує, що великi свiту цього мали таку
слабинку. Примiром, Олександр Пушкiн був затятим картярем.

— Отже, доходить навiть до дiагнозу?
— Неадекватнiсть — це вже хвороба. Направити на лiкування

людину, яка звернулася по допомогу сама, легко. Гравець сам мо-
бiлiзує свою волю, а психолог лише пiдказує як легше, правильнi-
ше це зробити. Наказ, прохання, умовляння навiть з боку близьких
людей без особистого вибору залежної особи —безсилi.

— А як же «золота середина»?
— Людей з почуттям мiри називають мудрими. Загалом, я б по-

дiлив людей на три категорiї: тi, якi вчаться на чужих помилках,
на власних, i тi, яких не вчать нi власнi, нi чужi помилки. Життя
вимагає балансу. Якщо заборонити щось одне, то неодмiнно з’я-
виться iнше. Пригадайте, як було в часи «сухого» закону. Пияти-
ку не викоренили, а виплекали ще й наркоманiю. На мiй погляд,
вихiд один — виховання духовностi, адже нинiшнє суспiльство
занадто матерiалiзоване.

ГОДI НАЖИВАТИСЯ 
НА ЛЮДСЬКОМУ ГОРI

Вiд iменi жителiв Миколаївщини хочу подякувати уряду, на-
родним депутатам за те, що вони зробили перший крок назустрiч
проханням тисяч українцiв, аби захистити молодь, нашi сiм’ї вiд
iгроманiї — своєрiдної нацiональної катастрофи.

За кiлькiстю гральних автоматiв у мiстах i селах ми, напевне, пе-
регнали Америку. Держава обiцяла створювати робочi мiсця, i ми
сподiвалися, що в мiстах поступово запрацюють фабрики й заво-
ди, а в селах — тваринницькi ферми. Але пiдприємства стоять,
ферми розвалюються, люди без роботи, зате на кожному кроцi
встановленi й рекламуються iгровi зали, якi запрошують молодь
вигравати «великi грошi». I це в той час, коли 2009-й визначений
роком молодi! Замiсть того, щоб вiдновлювати спортивнi зали,
пропагувати здоровий спосiб життя, ми штовхаємо молодь до
«одноруких бандитiв», якi роблять дiтей психiчно хворими, по су-
тi, спонукають до правопорушень. Чому ми не хочемо брати
приклад з тих країн, де заборонено цей злочинний бiзнес?

Ми розумiємо, що за цiєю iндустрiєю стоять «великi люди», але
ж комусь треба захистити i простих громадян вiд цiєї згуби, а бiз-
несменам роз’яснити, що на людському горi наживатися — це ве-
ликий злочин. I не треба боятися, що 200 тисяч осiб, зайнятих у
гральному бiзнесi, залишаться без роботи, адже це здебiльшого
фахiвцi — юристи, лiкарi, отже, вони знайдуть собi роботу.

Нам здається, що мiсцевi органи влади байдуже ставляться до
цiєї проблеми, тож просимо Кабiнет Мiнiстрiв, народних депута-
тiв зробити рiшучий крок, щоб заборонити гральний бiзнес як та-
кий, що шкодить здоров’ю людей. Цим ви доведете, що влада в
Українi — справдi для народу.

Ольга КАРДАШ, селище Веселинове Миколаївської обл.

Телефони вiддiлу соцiально-правових
питань: 253-02-74, 253-46-79, 
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ì ÒÚÓÎË˜ÌiÈ ÔÓÍÛ‡ÚÛi ÔËÚ‡ÌÌfl ‰Ó‰ÂÊ‡ÌÌfl ‚ËÏÓ„
Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚ÒÚ‚‡ Û ÒÙÂi „‡Î¸ÌÓ„Ó ·iÁÌÂÒÛ ÒÛ·’πÍÚ‡ÏË

„ÓÒÔÓ‰‡˛‚‡ÌÌfl ÔÂÂ·Û‚‡π Ì‡ ÔÓÒÚiÈÌÓÏÛ ÍÓÌÚÓÎi. á‡ ÓÒ-
Ú‡ÌÌiÈ ˜‡Ò Û Á„‡‰‡ÌiÈ ÒÙÂi ÔÂ‰’fl‚ÎÂÌÓ ÒiÏ ‡‰ÏiÌiÒÚ‡ÚË‚-
ÌËı ÔÓÁÓ‚i‚, Á ÌËı Ô’flÚ¸ Û 2008 Óˆi Ú‡ ‰‚‡ Û ÔÓÚÓ˜ÌÓÏÛ.
ÅiÎ¸¯iÒÚ¸ ÔÓÁÓ‚i‚ ÒÚÓÒÛπÚ¸Òfl ÒÍ‡ÒÛ‚‡ÌÌfl ÎiˆÂÌÁiª Ì‡ Ó„‡Ìi-
Á‡ˆi˛ Ú‡ ÛÚËÏ‡ÌÌfl „‡Î¸ÌËı Á‡ÍÎ‡‰i‚ Û Á‚’flÁÍÛ Á ÔÓÛ¯ÂÌ-
ÌflÏ ÎiˆÂÌÁiÈÌËı ÛÏÓ‚. ñi ÒÔ‡‚Ë ÔÂÂ·Û‚‡˛Ú¸ Ì‡ ÒÚ‡‰iª ÒÛ-
‰Ó‚Ó„Ó ÓÁ„Îfl‰Û. äiÏ ÚÓ„Ó, ÔÓÍÛ‡ÚÛÓ˛ ÏiÒÚ‡ ‰Ó Ô‡‚Ó-
ÓıÓÓÌÌËı Ó„‡Ìi‚ Ú‡ Ó„‡Ìi‚ ÍÓÌÚÓÎ˛ ÒÍÂÓ‚Û‚‡ÎËÒfl ÔÓ-
ÍÛÓÒ¸Íi ‰ÓÛ˜ÂÌÌfl ˘Ó‰Ó ÍÓÌÚÓÎ˛ Á‡ ‰ÓÚËÏ‡ÌÌflÏ Á‡ÍÓ-
ÌÓ‰‡‚ÒÚ‚‡ Û ÒÙÂi „‡Î¸ÌÓ„Ó ·iÁÌÂÒÛ, ÔÓ‚i‰ÓÏËÎ‡ ÔÂÒ-
ÒÎÛÊ·‡ ÍËª‚Ò¸ÍÓª ÔÓÍÛ‡ÚÛË.

OДНИМ AБЗAЦOМТрагедiя в Днiпропетров-
ську, де через пожежу в од-
ному з гральних клубiв заги-
нули люди, схвилювала всю
країну, змусила владу всер-
йоз зайнятися цiєю болю-
чою для суспiльства пробле-
мою. Бо насправдi загиблi у
полум’ї i диму завсiдники
зали гральних автоматiв —
далеко не першi та єдинi
жертви «одноруких банди-
тiв». Давно визнана хворо-
бою iгроманiя штовхає отру-
єних азартом ловцiв форту-
ни на серйознi злочини, у
тому числi й убивства, не ка-
жучи вже про тисячi нещас-
них сiмей, в яких дiти або й
батьки просаджують за ру-
леткою всi грошi i майно.

Практично неконтро-
льований український
iгорний бiзнес перетворив
державу на справжню iг-
рову колонiю — рiзнi
«Джекпоти» стали не-
вiд’ємним атрибутом усiх
багатолюдних мiсць, особ-
ливо поблизу станцiй мет-
ро, торговельних центрiв,

ринкiв... Та що там метро
— тепер iгровi автомати
можна знайти ледь не в
кожному селi.

Влада чiтко дала зрозумi-
ти, що миритися з цим не
буде. Спочатку уряд, а потiм
i парламент жорстко вiдреа-
гували на днiпропетровську
трагедiю. Прем’єр-мiнiстр
Юлiя Тимошенко iнiцiюва-
ла призупинення на мiсяць

дiї лiцензiй всiх гральних
закладiв. Протягом цього
часу низцi державних кон-
тролюючих органiв доруче-
но провести комплексну пе-
ревiрку всiх гральних закла-
дiв на предмет їх безпечного
i законного використання. А
15 травня Верховна Рада з
подачi уряду ухвалила закон
про заборону iгрового бiзне-
су взагалi, який дiятиме до

прийняття спецiального за-
конодавства про регламен-
тацiю дiяльностi у цiй сферi.

Iз дня набрання чинностi
закону Кабiнет Мiнiстрiв
протягом трьох мiсяцiв має
розробити i новi документи,
що регулюватимуть дiяль-
нiсть грального бiзнесу.
Зокрема, й органiзацiю про-
ведення азартних iгор у
спецiально вiдведених для
цього зонах. Звичайно, сьо-
годнi iдея українського
Лас-Вегаса багатьом вида-
ється примарною. Але по-
годьтеся, за участi господа-
рiв цього бiзнесу, в якому
крутяться мiльярди, це цiл-
ком реально. Головне — в
гонитвi за примарним
джек-потом любителi азар-
ту перестануть на кожному
перехрестi витрачати свої
та чужi грошi, бездарно
марнуючи час i здоров’я.

Олександр БIТТНЕР,
«Урядовий кур’єр»

Свою думку щодо Закону
«Про заборону грального
бiзнесу в Українi» на про-
хання «Урядового кур’єра»
висловив мiнiстр юстицiї
Микола ОНIЩУК.

Мiнiстр наголосив на
потребi врегулювання цих
суспiльних вiдносин. Адже
йти шляхом лише заборон
— означає заганяти певну
дiяльнiсть, вибачте за не-
правовий термiн, у тiнь, за-
уважив мiнiстр i пiдкрес-
лив, що заборона, яка не є
належно соцiально i еконо-
мiчно вмотивованою, заз-
вичай лише шкодить роз-
витку i гармонiзацiї сус-
пiльних вiдносин.

Мiнiстерство юстицiї
вважає, що Верховна Рада,
всi суб’єкти норм законо-

творення мають виважено
й спокiйно регламентувати
цi вiдносини, аби забезпе-
чити, з одного боку, захист
суспiльної моралi та iнте-
ресiв суспiльства, а з дру-
гого — передбачити i ство-
рити необхiднi форми та
способи реалiзацiї цього
приватного iнтересу. Адже
якщо хтось хоче витратити
грошi, якщо вiн їх має i як-
що вони офiцiйно задекла-
рованi, то це право особи —
розпорядитися своїми
коштами.

Добре вiдомо, що свiт
визнає таку форму реалiза-
цiї iнтересу, як гральний

бiзнес, пiдкреслив Микола
Онiщук. Вiн зауважив, що
Мiн’юст, розглядаючи про-
позицiї глави держави,
Секретарiату Президента
щодо правової оцiнки
прийнятого закону, вихо-
дить iз того, що закон у тiй
редакцiї, в якiй вiн був ух-
валений, порушив одне з
фундаментальних прав
власникiв гральних закла-
дiв. Закон мав би вирiши-
ти, в якому порядку вiд-
шкодовуються збитки, зав-
данi власникам гральних
закладiв, з огляду на те, що
на момент здiйснення iн-
вестицiй, будiвництва,

придбання обладнання во-
ни дiяли вiдповiдно до за-
конодавства України.

Ця проблема залишаєть-
ся нерозв’язаною, зазначив
мiнiстр. Якщо закон набу-
де чинностi, то це не звiль-
нятиме державу вiд вiдпо-
вiдальностi щодо вiдшко-
дування можливих збит-
кiв. Як вихiд iз ситуацiї вiн
назвав термiнове встанов-
лення меж, способiв i
форм реалiзацiї грального
бiзнесу.

Iнна КОСЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»

Директор департаменту
сприяння соцiальному ста-
новленню та розвитку мо-
лодi Мiнсiм’ямолодьспорту
Костянтин Захаренко повi-
домив, що Iнститут розвит-
ку сiм’ї провiв дослiдження
стосовно нехiмiчних залеж-
ностей молодi, в тому числi
й iгроманiї. Висновки нев-
тiшнi: якщо не вжити дiєвих
заходiв, незабаром за роз-
махом ця проблема зрiвня-
ється, а, можливо, й пере-
важить проблеми наркома-
нiї та алкоголiзму в моло-
дiжному середовищi.

Причину схильностi молодi
до iгроманiї Костянтин Заха-
ренко вбачає передовсiм у вiд-
сутностi у молодi певних жит-
тєвих орiєнтирiв, надлишку
вiльного часу, не зайнятого цi-
кавими та суспiльно корисни-
ми справами. У сумнiвних роз-
вагах хлопцi i дiвчата шукають
порятунку вiд щоденних проб-
лем, а ще плекають iлюзорну
надiю покращити своє фiнан-
сове становище. Але практика
доводить, що виграти у граль-
них автоматах практично не-
можливо.

Тому Мiнiстерство у справах
сiм’ї, молодi та спорту повнiс-
тю пiдтримує iнiцiативу про
максимальну заборону поши-
рення iгрових закладiв у дер-
жавi. Згiдно iз законодав-
ством, нагадує К. Захаренко,
заборонено заходити до таких

закладiв хлопцям i дiвчатам до
18 рокiв. Працiвникам мiлiцiї
слiд частiше перевiряти зали iг-
рових автоматiв, а до власни-
кiв «одноруких бандитiв», якi
порушують законодавчi нор-
ми, застосовувати адмiнiстра-
тивнi покарання, а можливо,
навiть позбавляти лiцензiй.

Категоричною є позицiя мi-
нiстерства щодо розмiщення
гральних автоматiв поблизу
навчальних закладiв (шкiл, ви-
шiв, iнтернатiв) — це неприпус-
тимо. На думку Костянтина За-
харенка, для людей з достат-
нiм рiвнем доходiв, якi мають
бажання випробувати долю
без значного ризику для свого
бюджету, такi заклади слiд
розмiстити на спецiально вiд-
ведених територiях (у парках
або за межами мiста), доступ
до яких для молодi був би об-
межений.

Любомира КОВАЛЬ,
«Урядовий кур’єр»

ПОТРIБНО ВРЕГУЛЮВАТИ
«ГРАЛЬНЕ» ПИТАННЯ

«ОДНОРУКI БАНДИТИ»
ВКРАЛИ СИНА

БЕРЕЖIТЬСЯ IГРОМАНIЇ

ФОТОФАКТ

Пiд час демонтажу гральних автоматiв

IНДУСТРIЯ АЗАРТУ: 
«ЗА» I «ПРОТИ»

У Херсонi за iнiцiативою голови облдержадмiнiстрацiї
Бориса Сiленкова вiдбувся рейд по гральних закладах, якi
не мають лiцензiї та дозвiльної документацiї на ведення дi-
яльностi, а також порушують правила технiки безпеки.
Представники ОДА, мiськвиконкому, МВС, ДПА, Дер-
жгiрпромнагляду, МНС простежили за закриттям таких
закладiв та демонтажем гральних автоматiв. Зi знеструм-
лених порожнiх примiщень робiтники-спецiалiсти винес-
ли автомати, завантажили на авто й вивезли до сховища.
Так само вчинили i з розбiрними конструкцiями самих за-
лiв-наметiв. Це майно буде у сховищi до прийняття оста-
точного рiшення щодо конкретного суб’єкта пiдприєм-
ницької дiяльностi зокрема та грального бiзнесу загалом.

Євген ТКАЧЕНКО,
iнспектор вiддiлу взаємодiї зi ЗМI та зв’язкiв 

з громадськiстю ГУ МНС в Херсонськiй областi 
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УРЯДOВИЙ КУР’ЄР
2 червня 2009 року, 
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Телефони вiддiлу реклами: 
(044) 253-55-09, факс 253-72-91,
253-34-78, e-mail: adv@ukcc.com.ua14 РЕКЛAМA, IНФOРМAЦIЯ,

OГOЛOШЕННЯ

Державний комiтет фiнансового монiторингу України ого-
лошує конкурс на замiщення вакантних посад державних
службовцiв (керiвникiв, головних та провiдних спецiалiстiв) та посад пра-
цiвникiв, якi знаходяться у соцiальних вiдпустках, з питань:

— взаємодiї з банкiвськими установами;
— аналiзу iнформацiї про фiнансовi операцiї;
— iнформацiйних технологiй;
— юридично-правового та фiнансового забезпечення;
— взаємодiї з небанкiвськими установами в регiональному вiддiлi;
— взаємодiї з правоохоронними органами в регiональному вiддiлi.
У конкурсi можуть брати участь громадяни України, якi мають вищу освiту

за освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнем спецiалiста, магiстра, вiдповiдну профе-
сiйну пiдготовку, знають нацiональне законодавство, мають стаж роботи за
фахом на державнiй службi не менше 3 рокiв або стаж роботи за фахом в iн-
ших установах не менше 5 рокiв (для керiвних працiвникiв — стаж роботи на
керiвних посадах не менше 5 рокiв, для спецiалiстiв з питань iнформацiйних
технологiй стаж роботи за фахом не менше 3-х рокiв). Заяви приймаються
протягом 30 календарних днiв вiд дня оголошення конкурсу. Додаткову iн-
формацiю можна отримати за телефоном 594-16-88. Комiтет житлом не за-
безпечує. Адреса: 04050, м. Київ, вул. Бiлоруська 24.

Постановою господарського суду
Одеської областi (65058, м. Одеса, пр-кт
Шевченка, 29) вiд 19.05.2009 р. у справi №
21/38-09-2012 Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю «Мериленд» (65007,
м. Одеса, аул. Новощепний ряд, буд. 21;
п/р 26009220451 у ВАТ «МТБ», м. Iллi-
чiвськ, МФО 328168, код ЄДРПОУ
25046606) визнано банкрутом та вiдкрито
лiквiдацiйну процедуру.

Лiквiдатором банкрута призначено Сада-
кова Костянтина Iгоровича (адреса: м. Юж-
ний, вул. Будiвельникiв, буд. 21, кв. 133).

Кредитори мають право заявити свої
претензiї до банкрута в мiсячний строк з
дня публiкацiї оголошення.

УТИЛIЗАЦIЯ
КОМП’ЮТЕРIВ

тел. (044) 58-58-801; 58-58-802
факс (044) 58-58-800

e-mail: solyaris@solyaris. com. ua
www. solyaris. com. ua

Постановою Господарського
суду мiста Києва вiд 19.05.2009
р. у справi №15/248-б визна-
но банкрутом Закрите ак-
цiонерне товариство
«Торговий дiм «МРIЯ»
(01001, м. Київ, вул. Хрещатик,
29/1, код ЄДРПОУ 19477992) та
вiдкрито лiквiдацiйну процеду-
ру.

Лiквiдатором призначено iнi-
цiюючого кредитора Закрите
акцiонерне товариство «Газ-
Енерго», поштова адреса:
04073. м. Київ, вул. Куренiв-
ська, 2-б.

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв Учасникiв Товариства з обмеженою вiд-
повiдальнiстю комерцiйний банк «ЄВРОБАНК» вiд 29 квiтня 2009 року (прото-
кол № 2), повiдомляємо про реорганiзацiю Товариства з обмеженою вiдповiдаль-
нiстю комерцiйного банку «ЄВРОБАНК» (iдентифiкацiйний код 33305163, мiсцезна-
ходження: 01032, мiсто Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 35) шляхом пе-
ретворення у Публiчне акцiонерне товариство комерцiйний банк «ЄВРОБАНК».

Вимоги кредиторiв до Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю комерцiйного
банку «ЄВРОБАНК» приймаються в строк: з 2 червня 2009 року по 03 серпня 2009
року шляхом направлення письмової вимоги або претензiї на адресу: 01032, мiсто
Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 35.

Постановою господарського суду Одеської областi (65058, м. Одеса, пр-
кт Шевченка, 29) вiд 19.05.2009 р. у справi №21/40-09-2014 Товариство з об-
меженою вiдповiдальнiстю «Будiвельна компанiя «Пiвденьгiдрос-
пецбуд» (67584, Одеська область, Комiнтернiвський район, с. Лiски, вул. Мико-
лаївська дорога, буд. 30; п/р 26005255851 у ВАТ «МТБ», м. Iллiчiвськ, МФО
328168, код ЄДРПОУ 34396796) визнано банкрутом та вiдкрито лiквiдацiйну про-
цедуру.

Лiквiдатором банкрута призначено Жолтого Петра Федоровича (адреса: м. Оде-
са, вул. Педагогiчна, буд. 16, кв. 54). Кредитори мають право заявити свої претен-
зiї до банкрута в мiсячний строк з дня публiкацiї оголошення.

Втрачений судно-
вий бiлет, виданий

на iм’я Комшеко
Вiктора Анатолiйо-
вича №УХВ-3686,

вважати 
недiйсним.

Постановою Господарського суду Луганської
обл. (91000, м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а) вiд
12.05.09 р. у справi № 21/19б Товариство з обме-
женою вiдповiдальнiстю «Оберiг» (93530,
Луганська обл., Новоайдарський р-н., с. Новоохтир-
ка, вул. Садова, 3, Код ЄДРПОУ 30797044) визнано
банкрутом та викрито лiквiдацiйну процедуру, лiк-
вiдатором призначено арбiтражного керуючого Лео-
нець Т. В. (лiцензiя АВ № 397335 вiд 28.11.08 р. Пре-
тензiї кредиторiв приймаються протягом тридцяти
днiв з дня публiкацiї цього оголошення за адресою:
94470, Луганська обл., Краснодонськнй р-н., с. Но-
воганнiвка, вул. Новостройна, 28, тел/факс 8 (0642)
71-82-30.

Втраченi документи:
№6/2-969/536м/8027.14 вiд 31.12.08 р.
Довiдка Мiнiстерства освiти i науки України

про визнання диплома Державного унiверситету
Арiзони (США) Грегорi Краснова еквiвалентним
рiвню базової вищої освiти України,

№ 6/2-967/536м/8027.14 вiд 31.12.08 р.
Довiдка Мiнiстерства освiти i науки України

про визнання сертифiкату Вульфсон коледжу
Кембриджського унiверситету (Великобританiї)
Грегорi Краснова еквiвалентним рiвню повної ба-
зової вищої освiти України, 
вважати недiйсними.

Постановою господарського суду Одеської областi (65058,
м. Одеса, пр-кт Шевченка, 29) вiд 19.05.2009 р. у справi
№21/39-09-2013 Товариство з обмеженою вiдповi-
дальнiстю «Пiвденспецавтоматика» (65012, м. Оде-
са, вул. Велика Арнаутська, буд. 17; п/р 26004220531 у ВАТ
«МТБ», м. Iллiчiвськ, МФО 328168, код ЄДРПОУ 30692290)
визнано банкрутом та вiдкрито лiквiдацiйну процедуру.

Лiквiдатором банкрута призначено Пустильнiка Олексан-
дра Iгоровича (адреса: м. Одеса, вул. Запорiзька, буд. 18, кв.
8). Кредитори мають право заявити свої претензiї до банкру-
та в мiсячний строк з дня публiкацiї оголошення.

Втрачений суд-
новий бiлет СБ №
026484, виданий
Iнспекцiєю судноплав-
ного нагляду ДБРП 05
травня 2004р. про те,
що внесене в Суднову
книгу України судно
УМВ-929к гiдроцикл
«Bombardier», нале-
жить Тростян Олегу
Iвановичу, вважати
недiйсним.

Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiс-
трiв України вiд 03.09.2008 №777 «Про
проведення конкурсного вiдбору керiвни-
кiв державних суб’єктiв господарювання»
12 травня 2009 року в Держкомрезерву
вiдбулося засiдання постiйно дiючої комi-
сiї з розгляду конкурсних пропозицiй 
(II етап) щодо визначення переможця у
конкурсному вiдборi на замiщення посади
керiвника державного пiдприємства:

- ДП «Хлiбна база №85» — переможець
Протасов В. В.

До вiдома населення
Вiдкрите акцiонерне товариство «Мета-

лургiйний комбiнат «Азовсталь»
87500, м. Марiуполь, вул. Лепорського,1, 
т.+38(0629)58-71-08, 58-78-87, 
ф. +38(0629)52-70-00

подав до Нацiональної комiсiї регулювання
електроенергетики заяву на видачу лiцензiї на
виробництво електроенергiї та теплової енер-
гiї на теплоелектроцентралях i установках з
використанням нетрадицiйних i поновлюва-
них джерел енергiї за мiсцем здiйснювання
заявленої дiяльностi: територiя України.

Постановою господарського суду Одеської
областi вiд 21.05.2009 р. по справi №2/51-
09-2207 визнано банкрутом ТОВ
«Торговий дiм Алкобум» в порядку
ст.51 Закону України «Про вiдновлення
платоспроможностi боржника або виз-
нання його банкрутом», лiквiдатором
банкрута призначено Рєпiна Вiктора Iллi-
ча.

Заяви кредиторiв та санаторiв будуть
прийматися протягом мiсяця з дня публi-
кацiї оголошення.

Постановою господарського суду Одеської об-
ластi вiд 23.03.2009 за №21/28-09-1381, по-
рушено провадження у справi про бан-
крутство Приватного пiдприємства
«Українська будiвельна компанiя»
(65029, м. Одеса, вул. Пушкiнська, ЗЗ, оф.
65) код ЄДРПОУ 32508764. Розпорядни-
ком майна призначено арбiтражного ке-
руючого Дорошенка О. О. Претензiї кре-
диторiв приймаються протягом одного мi-
сяця з дня публiкацiї оголошення за адре-
сою: 01001, м. Київ-1, а/с 286.

❖ виклики до суду ❖ виклики до суду ❖ виклики до суду ❖ виклики до суду ❖ виклики до суду ❖ виклики до суду ❖ виклики до суду ❖
Попова Галина Геннадiївна, Камаєв Руслан Юрiйович викликають-

ся 12 червня 2009 року о 8 годинi 30 хвилин у судове засiдання до
Бахчисарайського районного суду АР Крим (м. Бахчисарай, вул. Коо-
перативна, 1) в якостi вiдповiдачiв у цивiльнiй справi за позовом Про-
курора Бахчисарайського району в iнтересах ВАТ «Державного ощад-
ного банку України» до Поповой Галини Геннадiївни, Камаєва Русла-
на Юрiйовича про стягнення заборгованостi.

Вiдповiдно до частини 9 статтi 74 Цивiльного процесуального ко-
дексу України з опублiкуванням оголошення про виклик вiдповiдач
вважається повiдомленим про час i мiсце розгляду справи.

Вiдповiдно до статтi 169 Цивiльного процесуального кодексу Укра-
їни неявка сторiн або iнших осiб, якi беруть участь у справi, належним
чином повiдомлених про час i мiсце розгляду справи, не перешкод-
жає розглядовi справи.

Суддя О. В. Лягiна

Чорноморський районний суд АРК в зв’язку з розглядом ци-
вiльної справи за позовом прокурора Чорноморського району
АРК в iнтересах Чорноморської селищної ради до Кiвшик Сер-
гiя Олександровича, третя особа сектор громадянства, iммiгра-
цiї, реєстрацiї фiзичних осiб Чорноморського РОГУ про виз-
нання ордеру недiйсним, викликає в судове засiдання яке
призначено на 11.06.2009 року на 14-00 годин i вiдбудеться у
примiщеннi Чорноморського районного суду АРК за адресою
АРК, смт Чорноморське, вул. Кiрова, буд.19 вiдповiдача Кiв-
шик Сергiя Олександровича, останнє мiсце проживання якого
Чорноморський район, смт Чорноморське, вул. Н. Кудрi, 14.
Явка до суду обов’язкова. В разi неявки вiдповiдача справа бу-
де розглянута в його вiдсутнiсть за наявними матерiалами.

Збаразький районний суд Тернопiльської областi по цивiльнiй
справi за позовом ЗАТ КБ «ПриватБанк» до Мороза Олега Всево-
лодовича про стягнення заборгованостi викликає в судове засi-
дання Мороза Олега Всеволодовича, як вiдповiдача на 30 червня
2009 року о 15 годинi 30 хвилин.

Судове засiдання вiдбудеться в примiщеннi Збаразького район-
ного суду Тернопiльської областi за адресою: 47302. м. Збараж,
вул. Грушевського, 1З, Тернопiльської областi, суддя Щербата Г. Р.

Збаразький районний суд Тернопiльської областi пропонує Мо-
розу О. В. надати всi наявнi у нього докази на заперечення позову.

У разi неявки в судове засiдання, справа буде розглянута за вiд-
сутностi Мороза О. В.

Про причини неявки Мороз О. В. повинен повiдомити суд.
Збаразький районний суд Тернопiльської областi

12 червня 2009 року о 10 годинi 00
хвилин в Київському районному судi м.
Одеси вiдбудеться розгляд цивiльної
справи за позовом Беловолової
Анаcтасiї Максимiвни до Непотенка Iго-
ря Олеговича, Аль-АсАд Оксани Пили-
пiвни, Колеснiкової Тамари Олексiївни
та Сиси Людмили Володимирiвни про
визнання угоди недiйсною та визнання
права власностi в порядку спадкування.
Цим повiдомленням Непотенко Iгор
Олегович, Аль-АсАд Оксана Пилипiв-
на, Колеснiкова Тамара Олексiївна, Си-
са Людмила Володимирiвна запрошу-
ються до кiбiнету № 232 Київського ра-
йонного суду м. Одеси, розташованого
по вул. Варненська, 3-б у м. Одесi.

Голова суду О. Г. Жуковський

Обухiвський районний суд Київської
областi по цивiльнiй справi № 2-585-09
за позовом Чижик Наталiї Євгенiївни до
Ковалевського Романа Володимирови-
ча про стягнення боргу, викликає до су-
ду в якостi вiдповiдача Ковалевського
Романа Володимировича на 17 червня
2009 року на 11 годин 00 хвилин.

Судове засiдання вiдбудеться пiд го-
ловуванням суддi Кравченка М. В. в
примiщеннi Обухiвського районного су-
ду Київської областi, що розташоване за
адресою: Київська обл., м. Обухiв, вул.
Київська, б.20.

В разi неявки вiдповiдача в судове за-
сiдання справа буде розглянута у його
вiдсутнiсть на пiдставi наявних у справi
доказiв.

Суддя М. В. Кравченко

Гордiєнко Василь Iванович вик-
ликається на 11 год. 10 хв. 11 чер-
вня 2009 року в Броварський
мiськрайонний суд Київської об-
ластi як вiдповiдач по справi за
позовом Гордiєнко Наталiї Васи-
лiвни до Гордiєнка Василя Iвано-
вича, третя особа орган опiки та
пiклування Броварської мiської
ради Київської областi про поз-
бавлення батькiвських прав. Ад-
реса суду: 07400, Київська обл.,
м. Бровари, вул. Незалежностi, 2,
каб. №7. 

Суддя В. О. Василишин

Гр. Боброва Наталiя Вiкторiвна, ос-
таннє вiдоме мiсце проживання: м. Ки-
їв, вул. Драгоманова, 27 кв. 110, Вам не-
обхiдно 01.07.2009 року в 16.00год. з’я-
витись до Дарницького районного суду
м. Києва по вул. Севастопольська, 14,
каб.26, для участi в судовому засiданнi
як вiдповiдачки по цивiльнiй справi за
позовом Пиндик Валерiя Вiкторовича
до Бобрової Наталiї Вiкторiвни про
стягнення матерiальної та моральної
шкоди завданої при ДТП, для розгляду
справи по сутi. Наслiдками неявки буде
розгляд справи без присутностi вiдповi-
дачки. Боброва Наталiя Вiкторiвна у ви-
падку неявки зобов’язана повiдомити
суд про причини неявки.

Суддя Музичко С. Г.

Гр. Скрябiну Вiталiю Валентиновичу, що
проживає: м. Київ, вул. Ентузiастiв, б. 5/1, кв.
33 — необхiдно 19 червня 2009 року з’яви-
тись на 12 год. 30 хв. до Дарницького район-
ного суду м. Києва — м. Київ вул. Севасто-
польська, 7/13 каб.18, для участi у судовому
засiданнi по цивiльнiй справi за позовом
Олiйник Катерини Вiкторiвни до Гарбуз Оле-
ни Володимирiвни, Скрябiна Вiталiя Вален-
тиновича, третя особа: Орган опiки та пiклу-
вання Дарницької РДА у м. Києвi про вiдшко-
дування матерiальної та моральної шкоди
заподiяної джерелом пiдвищеної небезпеки,
в якостi вiдповiдача.

Наслiдками неявки буде проведення з’я-
сування обставин у справi на пiдставi дока-
зiв, про подання яких було заявлено пiд час
судового засiдання.

Скрябiн В. В., у випадку неявки зобов’яза-
ний повiдомити суд про причини неявки.

Суддя О. I. Шкорiна

Шевченкiвський районний суд м. Чер-
нiвцi викликає Безкубського Анатолiя
Михайловича, останнє вiдоме мiсце про-
живання: с. Олексiївка Сокирянського
району Чернiвецької областi та Жука Вi-
талiя Миколайовича, останнє вiдоме мiс-
це проживання: с. Олексiївка Сокирян-
ського району Чернiвецької областi, як
вiдповiдачiв в судове засiдання по ци-
вiльнiй справi за позовом КС «Нашi лю-
ди» до Вас про розiрвання кредитного
договору та стягнення заборгованостi на
09-30 годину 11 червня 2009 року за ад-
ресою: м. Чернiвцi, вулиця Кафедральна,
4, кабiнет №2.

У разi Вашої неявки в судове засiдання
справу буде розглянуто у Вашу вiдсут-
нiсть.

Суддя Л. В. Ярема

Сiмферопольський районний суд АР
Крим викликає як вiдповiдача Булашенко
Миколу Iвановича у справах за позовом
Булашенко Свiтлани Олексiївни до Була-
шенко Миколи Iвановича про розiрвання
шлюбу Булашенко Свiтлани Олексiївни, Бу-
лашенко Ольги Миколаївни до Булашенко
Миколи Iвановича, 3-я особа: ВГIРФО Сiм-
феропольського РВ ГУ МВС України в АР
Крим про визнання таким, що втратив пра-
во на житлову площу.

Судовi засiдання вiдбудуться 22 червня
2009 р. о 09-00 год. та о 09-30 год., в при-
мiщеннi Сiмферопольського районного су-
ду АР Крим за адресою: м. Сiмферополь,
вул. К. Маркса, б. №17, каб. №2.

У разi вашої неявки, справа буде розгля-
нута у вашу вiдсутнiсть.

Суддя Ю. Ф. Шофаренко

Замостянський районний суд 
м. Вiнницi викликає СДП «Укрспе-
цюст» в судове засiдання, яке вiдбу-
деться 01.07.2009 року о 10 00 годинi
в Замостянському районному судi м.
Вiнницi за адресою: 21100, м. Вiнниця,
вул. Грушевського, 17, каб.6. Справа
за позовом Вiнницької районної спiл-
ки споживчих товариств про визнан-
ня недiйсним договору купiвлi-про-
дажу.

Дана особа викликається з судове
засiдання як вiдповiдач. Явка до суду
є обов’язковою. У випадку неявки в
судове засiдання, справу буде роз-
глянуто з його вiдсутностi.

Суддя Прокопчук A. В.

Оболонський районний суд мiста Ки-
єва викликає вiдповiдача Бєлову Кате-
рину Юрiївну (останнє вiдоме мiсце ре-
єстрацiї: м. Київ, вул. С. Лазо, буд. 10/8,
кв. 4), Троценко Наталiю Анатолiївну
(останнє вiдоме мiсце реєстрацiї: Київ-
ська область, Бориспiльський район, с.
Воронькiв, вул. Слобiдська, буд. 57) в
судове засiдання на 23.07.2009 р. на 10
год. по цивiльнiй справi за позовом КС
«Сiон» до Бєлової Катерини Юрiївни,
Троценко Наталiї Анатолiївни про стяг-
нення коштiв.

В разi неявки в судове засiдання,
справа буде розглянута у Вашу вiдсут-
нiсть на пiдставi зiбраних по справi до-
казiв.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошен-
ка, 2-Є, каб.21, суддя Яценко Н. О.

Прилуцький мiськрайонний суд
м. Прилуки, вул. Котляревського,
62 Чернiгiвської областi викликає
як вiдповiдача Мальську Ганну
Iларiонiвну у судове засiдання, яке
вiдбудеться 12 червня 2009 року о
9 годинi 30 хвилин у каб. 15 у
справi за позовом Бойка Iвана
Петровича до Мальської Ганни
Iларiонiвни про розiрвання шлю-
бу.

В разi неявки у судове засiдання
справа, буде розглянута за вашої
вiдсутностi.

Суддя Бездiдько В. М.
Тростянецький районний суд Сумської областi викликає в су-

дове засiдання на 12 червня 2009 року о 10-00 год. (Сумська
обл., м. Тростянець, вул. Миру, 9) вiдповiдачiв Бiловол Любов
Володимирiвну, Бiловол Олександра Сергiйовича у цивiльнiй
справi №2-332 за позовом ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» до Бi-
ловол Любовi Володимирiвни, Бiловол Олександра Сергiйовича
про стягнення боргу за кредитним договором. У разi неявки вiд-
повiдачiв справу буде розглянуто за їх вiдсутностi.

Суддя Шевченко В. С.

Солом’янський райсуд м. Києва викликає Бєлкiна Олександра Володи-
мировича (остання вiдома адреса якого: м. Київ, вул. О. Горовiца, 5, кв.
64), який є вiдповiдачем по справi за позовом Моторно (Транспортного)
Страхового бюро України до Бєлкiна Олександра Володимировича про
вiдшкодування в порядку регресу витрат, пов’язаних з виплатою страхо-
вого вiдшкодування на 22.06.2009 року на 10.00, яке вiдбудеться в примi-
щеннi суду за адресою: м. Київ, вул. М. Кривоноса, 25, каб. № 29.

У разi неявки до суду дане оголошення вважається належним повiдом-
ленням i справу буде розглянуто по сутi у вашу вiдсутнiсть, за наявними у
справi матерiалами.

Суддя Калiнiченко О. Б.

Голосiївський районний суд м. Києва викликає вiдповi-
дача Крилова Юрiя Володимировича, який проживає за
адресою: м. Київ, пр-т Червонозоряний, 152-А, кв. 410, у
судове засiдання на 16.06.2009 року на 09.30 годину у
справi за позовом Скобельської Тетяни Сергiївни до Кри-
лова Юрiя Володимировича, 3-тя особа: Орган опiки та пiк-
лування Голосiївської РДА м. Києва про позбавлення бать-
кiвських прав.

Адреса суду: м. Київ, вул. Потєхiна, 14-а, каб. 15.
Суддя Н. П. Череднiченко



Телефони комерцiйного вiддiлу: 
(044) 253-45-84, факс 353-87-31,

E-mail: ivan@ukcc.com.ua 15РЕКЛAМA, IНФOРМAЦIЯ,
OГOЛOШЕННЯ

УРЯДOВИЙ КУР’ЄР
2 червня 2009 року, 
вiвторок, № 96

Приморський районний суд м.
Одеси викликає Байло Iрен Вiле-
нiвну та Байло Юрiя Олександро-
вича в судове засiдання як вiдпо-
вiдачiв по справi за позовом Тiкан
А. С. до Бусигiної З. А., Байло I. В.,
Байло Ю. О. про визнання дого-
вору дiйсним, визнання права
власностi.

Засiдання вiдбудеться 10 липня
2009р. о 12 год. 15 хв. в примi-
щеннi Приморського районного
суду м. Одеси за адресою: м.
Одеса, вул. Балкiвська, 33, каб.
209.

Суддя В. В. Андрухiв

Приморський райсуд м. Одеси
викликає як вiдповiдача Мороз Олек-
сiя Валерiйовича, останнє вiдоме мiс-
цезнаходження: м. Одеса, вул. Днiп-
ропетровська д-га, 108, кв. 416, у су-
дове засiдання по справi №2-
4048/09 за позовом КС «Афiна» до
Мороз О. В. про стягнення боргу.

Засiдання вiдбудеться о 12.40 годи-
нi 18 червня 2009 року у примiщеннi
Приморського районного суду 
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул.
Балкiвська, 33, зала судового засiдан-
ня №105. У разi неявки Мороз О. В.,
справа буде розглянута за його вiд-
сутностi на пiдставi наданих позива-
чем доказiв.

Суддя Домусчi Л. В.

Приморський райсуд м. Одеси
викликає як вiдповiдача Черниченка
Iгоря Васильовича, останнє вiдоме
мiсцезнаходження: м. Одеса, Днiпро-
петровська дор., 109/1, кв. 142, у су-
дове засiдання по справi №2-
4032/09 за позовом КС «Афiна» до
Черниченка I. В. про стягнення боргу.

Засiдання вiдбудеться о 13.15 годи-
нi 18 червня 2009 року у примiщеннi
Приморського районного суду 
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул.
Балкiвська, 33, зала судового засiдан-
ня №105. У разi неявки Черниченка I.
В., справа буде розглянута за його
вiдсутностi на пiдставi наданих пози-
вачем доказiв.

Суддя Домусчi Л. В.

Приморський райсуд м. Одеси вик-
ликає як вiдповiдача Шуличенка Андрiя
Михайловича, останнє вiдоме мiсцез-
находження: Одеська обл., Бiлгород-
Днiстровський р-н, с. Староказаче вул.
Крупської, 19-а, у судове засiдання по
справi №2-4047/09 за позовом КС
«Афiна» до Шуличенка А. М. про стяг-
нення боргу.

Засiдання вiдбудеться о 13.00 годинi
18 червня 2009 року у примiщеннi При-
морського районного суду м. Одеси за
адресою: м. Одеса, вул. Балкiвська, 33,
зала судового засiдання №105. У разi
неявки Шуличенка А. М., справа буде
розглянута за його вiдсутностi на пiд-
ставi наданих позивачем доказiв.

Суддя Домусчi Л. В.

Приморський райсуд м. Одеси вик-
ликає як вiдповiдача Казарiнова Мико-
лу Миколайовича, останнє вiдоме мiс-
цезнаходження: Одеська обл., м. Бiл-
город-Днiстровський, вул. Виноград-
на, 7-а, кв. 11, у судове засiдання по
справi №2-4050/09 за позовом КС
«Афiна» до Казарiнова М. М. про стяг-
нення боргу.

Засiдання вiдбудеться о 12.50 годинi
18 червня 2009 року у примiщеннi При-
морського районного суду м. Одеси за
адресою: м. Одеса, вул. Балкiвська, 33,
зала судового засiдання №105. У разi
неявки Казарiнова М. М., справа буде
розглянута за його вiдсутностi на пiд-
ставi наданих позивачем доказiв.

Суддя Домусчi Л. В.
Приморський райсуд м. Одеси

викликає як вiдповiдача Грiдчiну Оле-
ну Анатолiївну, останнє вiдоме мiс-
цезнаходження: м. Одеса, вул. I. Рабi-
на, 55, кв. 39, у судове засiдання по
справi №2-3487/09 за позовом КС
«Афiна» до Грiдчiни О. А. про стяг-
нення боргу.

Засiдання вiдбудеться о 13.25 годи-
нi 18 червня 2009 року у примiщеннi
Приморського районного суду м.
Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Бал-
кiвська, 33, зала судового засiдання
№105. У разi неявки Грiдчiни О. А.,
справа буде розглянута за її вiдсут-
ностi на пiдставi наданих позивачем
доказiв.

Суддя Домусчi Л. В.

Приморський райсуд м. Одеси
викликає як вiдповiдача Загускiна В’я-
чеслава Олександровича, останнє вi-
доме мiсцезнаходження: м. Одеса.
вул. Миколаївська д-га, 287-а, кв. 49,
у судове засiдання по справi №2-
4069/09 за позовом КС «Афiна» до
Загускiна В. О. про стягнення боргу.

Засiдання вiдбудеться о 12.30 годи-
нi 18 червня 2009 року у примiщеннi
Приморського районного суду м.
Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Бал-
кiвська, 33, зала судового засiдання
№105. У разi неявки Загускiна В. О.,
справа буде розглянута за його вiд-
сутностi на пiдставi наданих позива-
чем доказiв.

Суддя Домусчi Л. В.

Броварський мiськрайонний суд
Київської областi викликає Дячен-
ко Олену Iванiвну, Дяченко Оксану
Миколаївну як вiдповiдачiв у спра-
вi за позовом Дяченка Сергiя Ми-
колайовича до Дяченко Олени Iва-
нiвни, Дяченко Оксани Миколаїв-
ни, третя особа: КП «Калитян-
ський», про визнання осiб такими,
що втратили право користування
жилим примiщенням. Судове засi-
дання вiдбудеться 12 червня 2009
року о 13 год. 00 хв. у примiщеннi
суду за адресою: м. Бровари, вул.
Незалежностi, 4-А, каб. 5.

Суддя Л. О. КОСТЮК

Київський районний суд м. Одеси
сповiщає Прахова Дениса Володимиро-
вича та Максимова Iгоря Борисовича
про те, що вони викликаються в судове
засiдання о 10 год. 00 хв. та о 10 год. 30
хв. 13 липня 2009 року як вiдповiдачi у
цивiльних справах за позовом ЗАТ
«Банк Петрокоммерц-Україна» до Пра-
хова Дениса Володимировича про стяг-
нення заборгованостi та за позовом ЗАТ
«Банк Петрокоммерц-Україна» до Мак-
симова Iгоря Борисовича про стягнення
заборгованостi.

У разi неявки справа буде розглянута
за вашої вiдсутностi.

Судове засiдання вiдбудеться у при-
мiщеннi суду за адресою: м. Одеса, вул.
Варненська, З-Б, кабiнет № 270.

Суддя С. В. РЕВА

Києво-Святошинський районний
суд Київської областi повiдомляє
Кручiнiну Вiкторiю Анатолiївну,
Кручiнiна Сергiя Олександровича
про те, що цивiльна справа за позо-
вом закритого акцiонерного това-
риства «ПроКредитБанк» до Кручi-
нiної Вiкторiї Анатолiївни, Кручiнi-
на Сергiя Олександровича про стяг-
нення заборгованостi призначена
слуханням на 09 червня 2009 року
о 15.00 годинi.

Явка є обов’язковою. У разi неяв-
ки справа буде розглянута за вашої
вiдсутностi.

Суддя ДУБАС Т. В.
У Подiльському районному судi м.

Києва 11.06.2009 р. о 14 год.30 хв. пiд
головуванням суддi Богiнкевич С. М.
буде розглядатись цивiльна справа за
позовом Кудiної Євгенiї Юрiївни до
Нiколаєнка Мирослава Iгоревича,
третя особа: Вiддiл громадянства, iм-
мiграцiї та реєстрацiї фiзичних осiб
Подiльського району у м. Києвi про
усунення перешкод в користуваннi
квартирою та зняття з реєстрацiї ко-
лишнього власника у зв’язку з укла-
денням договору купiвлi-продажу
квартири.

При повторнiй неявцi вiдповiдачiв
— справа буде слухатись у їх вiдсут-
нiсть згiдно ст. 169 ЦПК України.

Суддя Богiнкевич С. М.

В провадженнi Коростишiвського ра-
йонного суду Житомирської областi зна-
ходиться цивiльна справа № 2- 521 за по-
зовом Яковенка Олега Михайловича до
ВАТ «Дорагробуд» про визнання дiйсним
укладення договору купiвлi-продажу. Су-
довий розгляд по справi призначено на 13
год. 10 червня 2009 року в Коростишiв-
ському районному судi за адресою м. Ко-
ростишiв вул. К. Маркса 52, суддя Р. О.
Василенко, тел. 3-52-80.

Вiдповiдачем по справi є ВАТ «Дораг-
робуд» м. Коростишiв вул. Горького 70.
Явка представника вiдповiдача до суду є
обов’язковою. В разi неявки в судове за-
сiдання справа буде розглянута в його
вiдсутнiсть та по справi буде винесено за-
очне рiшення.

Суддя Р. О. Василенко

Сiмферопольський районний суд
АР Крим викликає як вiдповiдача
Чернова Євгена Сергiйовича у справi
за позовом Чернової Валентини Ва-
лентинiвни до Чернова Євгена Сергi-
йовича 3-тя особа управлiння у спра-
вах дiтей про позбавлення батькiв-
ських прав.

Судовi засiдання вiдбудуться 12
червня 2009 р. о 12.30 год. в примi-
щеннi Сiмферопольського районного
суду АР Крим за адресою: м. Сiмфе-
рополь, вул. К. Маркса, б. № 17, каб.
№ 2.

У разi вашої неявки, справа буде
розглянута у вашу вiдсутнiсть.

Суддя Ю. Ф. Шофаренко

Голосiївський районний суд м. Ки-
єва викликає як вiдповiдача ТОВ «Су-
часний Дiм» по цивiльнiй справi за
позовом Роман Ю. О., Роман Р. Ю. до
Роман Я. Ю. про визнання особи та-
кою, що втратила право користування
ж/п.

Судове засiдання призначено на
12.06.2009 року на 14 годину 00 хви-
лин за адресою: м. Київ, вул. П. Потє-
хiна, 14-а, каб. 20.

Прошу забезпечити вашу явку, або
вашого представника, або направити
на адресу суду свої письмовi пояс-
нення по сутi позовних вимог.

В разi неявки справа буде розгля-
нута у вашу вiдсутнiсть.

Суддя Горбань Н. I.

Святошинський районний суд м.
Києва викликає вiдповiдача Iщенка
Ярослава Сергiйовича, який проживає
за адресою: м. Київ, вул. Симиренка,
28-а, кв. 74, для участi в цивiльнiй
справi за позовом Косенко Олени
Анатолiївни до Iщенка Ярослава Сер-
гiйовича про розiрвання шлюбу.

Судове засiдання вiдбудеться
17.06.2009 року о 13 год. 00 хв. за ад-
ресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142,
каб. 22, Суддя Шум Л. М.

У разi неявки вiдповiдача Iщенка Я.
С. до суду без поважних причин, або
у разi неповiдомлення про причини
неявки, справа буде розглядатись за
його вiдсутностi.

Суддя Л. М. Шум
Центральний районний суд м. Сiмферополя АР Крим викликає Костюк Л. I., За-

редiнова Р. Р., Галущенко М. Є., Никитенкову С. А., Титову В. В., Шикула Є. Є.,
Недре Ю. В., Старостiна I. М., Орлову В. I., Данник В. Ф., Чурай Г. Д., Швецова С.
В., Георгiєву В. П., Висогорец Ю. А., Сирик С. А., Арупп В. М., Марчук О. Р., Чер-
каляк А. М, Рябченко О. В., як вiдповiдачiв у цивiльнiй справi за позовною заявою
АП «Кримтеплокоммунерго» про стягнення заборгованостi по кредитному дого-
вору на 11.06.2009р. о 08-30 год. у примiщеннi Центрального районного суду м.
Сiмферополя за адресою : м. Сiмферополь, вул. Турецька, 21, каб.16.

У разi неявки Костюк Л. I., Заредiнова Р. Р., Галущенко М. Є., Никитенкової С.
А., Титової В. В., Шикули Є. Є., Недре Ю. В., Старостiна I. М., Орлова В. I., Данник
В. Ф., Чурай Г. Д., Швецової С. В., Георгiєвої В. П., Висогорец Ю. А., Сирик С. А.,
Арупп В. М., Марчук О. Р., Черкаляк А. М., Рябченко О. В. справа буде розгляну-
та у їх вiдсутнiсть.

Суддя Гулевич Ю. Г.

Пiдволочиський районний суд Тернопiльської областi викликає в судове засi-
дання як вiдповiдачiв ДП «Березань-Центр-Захiд» с. Нове Село Пiдволочиського
району Тернопiльської областi, Ганжулу Олександра Михайловича жителя с. Ри-
бакiвка вул. Широка, 23 Березанського району Миколаївської областi, представ-
ника Заболотного Антона Миколайовича вул. Соборна, 57 офiс 36 м. Хмельниць-
кий (с. Давидкiвцi Хмельницького району Хмельницької областi), Ганжулу Олек-
сандра Олександровича жителя м. Миколаїв вул. Радянська, 12/54, у цивiльнiй
справi за позовом ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» про стягнення заборгованостi
по кредиту, процентiв та пенi.

Судове засiдання вiдбудеться 10 червня 2009 року об 11.00 годинi у примiщен-
нi Пiдволочиського районного суду Тернопiльської областi за адресою: смт Пiдво-
лочиськ вулиця Залiзнична, 1, каб. № 2.

У випадку неявки вiдповiдачiв в судове засiдання, справа буде розглянута у їх
вiдсутностi.

Суддя В. Й. Могачевська

Балаклавський районний суд мiста Севастополя
викликає як вiдповiдача по цивiльнiй справi за позо-
вом Козлової Людмили Олександрiвни до Вуглектсiса
Панайотiса Трiандафiллосу про розлучення. Поперед-
нє судове засiдання вiдбудеться 18 червня 2009 року 
о 14.00 год., розгляд справи по сутi вiдбудеться 26
червня 2009 року о 09.00 год. за адресою: м. Севасто-
поль, вул. Калiча, 25, каб. №8. У разi неявки вiдповi-
дача до суду, дане оголошення вважатиметься належ-
ним повiдомленням i засiдання буде проведено за йо-
го вiдсутнiстю.

Суддя Т. I. Бухарєва

Закрите акцiонерне товариство «Стра-
хова компанiя «Українська страхова гру-
па» повiдомляє про втрату наступних полiсiв
обов’язкового страхування цивiльно-право-
вої вiдповiдальностi власникiв наземних
транспортних засобiв: серiї ВВ 1033539-
1033542, серiї ВВ 1222564, серiї ВВ 1239037-
1239043, серiї ВВ 1239149, серiї ВВ 2010259,
серiї ВВ 2615010-2615014, серiї ВВ 2615175, се-
рiї ВВ 2615621-2615622, серiї ВВ 2615624-
2615631, серiї ВС 3488572-3488573, серiї ВС
3488722, серiї ВС 3488823-3488824, серiї ВС
3508783, серiї ВС 3508831, серiї ВС 3508859-
3508908, серiї ВС 3511616-3511630, серiї ВС
3511926-3511927, серiї ВС 3529265, серiї ВС
3529270-3529305, серiї ВС 3533602, серiї ВС
3533720, серiї ВС 3533873, серiї ВС 3533985,
серiї ВС 3574621, серiї ВВ 4651844, серiї ВВ
4651851, серiї ВВ 4651902-4651903, серiї ВВ
4652131, серiї ВВ 4652277, серiї ВВ 4665434-
4665435, серiї ВВ 4665439-4665441, серiї ВВ
4665444, серiї ВВ 5644525, серiї ВВ 5644783-
5644784, серiї ВВ 5644800-5644801, серiї ВВ
5644836, серiї ВВ 5644846-5644847, серiї ВВ
5644860, серiї ВВ 5644865, серiї ВВ 5644908,
серiї ВВ 5644945, серiї ВВ 5812509, серiї ВВ
5813574, серiї ВВ 5814706, серiї ВВ 5814758-
5814759, серiї ВВ 5814991, серiї ВВ 5815778,
серiї ВВ 5815781-5815783, серiї ВВ 5815794,
серiї ВВ 5816455, серiї ВВ 5816527, серiї ВВ
5816642, серiї ВВ 5816656, серiї ВВ 5816833-
5816836, серiї ВВ 5614229, серiї ВВ 4657060-
4657069, серiї ВВ 4657135, серiї ВВ 465707-
4657072, серiї ВС 3511633-3511634, серiї ВВ
5814761, серiї ВВ 1033547, серiї ВВ 1033878-
1033883, серiї ВВ 1222601, серiї ВВ 1239036,
серiї ВВ 2010243, серiї ВВ 2615673, серiї ВВ
2615709, серiї ВВ 3391736, серiї ВВ 3391790,
серiї ВВ 3391812, серiї ВВ 4651848, серiї ВВ
5644927, серiї ВВ 5614228, серiї ВВ 5614251,
серiї ВВ 3391783, серiї ВС 3529270-3529305,
серiї ВС 3533828. Всього 227 штук.

Усi вищевказанi полiси обов’язкового стра-
хування цивiльно -правової вiдповiдальностi
власникiв наземних транспортних засобiв
вважаються недiйсними i страхове вiдшкоду-
вання Закритим акцiонерним товариством
«Страхова компанiя «Українська страхова
група» здiйснюватись не буде.

Оголошення конкурсiв на спiльну участь 
у забудовi земельних дiлянок

Замовник конкурсiв: Служба безпеки України.
Поштова адреса: 01034, м. Київ, вул. Володимирська, 33.
Предмет конкурсiв: участь у спiльнiй забудовi земельних дiлянок по:
— вул. Мукачiвськiй, 8-а в Оболонському районi м. Києва;
— проспекту Оболонському, 31-а в Оболонському районi м. Києва.
Вiдповiдальний за проведення конкурсiв: Швидкий Олександр Вiкторо-

вич, тел.: (044) 390-16-89, (067) 321-55-07.
До участi в конкурсах запрошуються юридичнi особи (резиденти або не-

резиденти), якi пiдтвердили намiр взяти участь у процедурi i подали чи по-
дають конкурснi пропозицiї.

Конкурсну документацiю на об’єкти можна отримати за адресою: 04053,
м. Київ, вул. Воровського, 11.

Вартiсть конкурсної документацiї на кожен об’єкт — 33 грн.
До конкурсiв допускаються пропозицiї, сформованi вiдповiдно до вимог

конкурсної документацiї.
Кiнцевий термiн подання конкурсних пропозицiй: до 12.00 31 липня 

2009 р.
Конкурснi пропозицiї приймаються щоденно до кiнцевого термiну з 09.00

до 18.00 за адресою: м. Київ, Воровського, 11.
Мiсце та дата розкриття конкурсних пропозицiй: м. Київ, вул. Iрининська,

6, о 15.00 31 липня 2009 р.
За роз’ясненнями стосовно конкурсної документацiї звертатися у письмо-

вiй формi за адресою: 04053, м. Київ, вул. Воровського, 11.

Бердичiвський мiськрайонний суд Житомирської областi викликає в су-
дове засiдання Бочкiвську Iрину Леонтiївну, як вiдповiдача по цивiльнiй
справi № 2-627/09 за позовом ЗАТ КБ « Приватбанк» до Бочкiвської Iрини
Леонтiївни про стягнення боргу, яке вiдбудеться 10 червня 2009 року о 11-00
год. в примiщеннi суду за адресою: 13312, Житомирська область, м. Берди-
чiв, вул. Ленiна, 30.

В разi неявки вiдповiдача цивiльна справа буде розглянута за його вiдсут-
ностi в порядку ст.169 ч.4 ЦПК України. Суддя Хавронюк О. Л.

Днiпровський районний суд м. Києва в зв’язку з розглядом цивiльних
справ за позовом Ковальського О. Ю. до Бейсенової А. про розiрвання
шлюбу, викликає в судове засiдання по цивiльним справам в якостi вiдповi-
дача Бейсенову Алiю.

Судовi засiдання вiдбудуться о 09 год. 20 хв. 9 червня 2009 року.
Адреса суду: м. Київ, вул. Сергiєнко, буд.3, каб.10.
Явка до суду є обов’язковою. В разi неявки в судове засiдання, справа бу-

де розглянута без Вашої участi.
Суддя В. П. Гончарук

Днiпровський районний суд м. Києва повiдомляє Волощенко Романа Дмитро-
вича, який проживає за адресою: м. Київ, вул. Жмаченка, 8, кв.304 про те, що 15
червня 2009 року о 17 годинi 00 хвилин Днiпровським районним судом м. Києва
за адресою: м. Київ вул. Сергiєнка, 3 каб. 42 буде розглядатися цивiльна справа
за позовом Волощенко Катерини Владиславiвни в своїх iнтересах та в iнтересах
неповнолiтнiх Волощенка Дмитра Романовича, Волощенко Софiї Романiвни до
Волощенко Романа Дмитровича, третя особа ЖРЕО № 404 про визнання права
користування житловим примiщенням членами сiм’ї.

В судове засiдання викликається в якостi вiдповiдача Волощенко Роман Дмит-
рович.

У випадку неявки в судове засiдання, справа буде розглянута у його вiдсутнiсть
Суддя О. В. Бiрса
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Як повiдомляє Укргiдрометцентр, 2 червня переважно без опадiв, лише у захiднiй частинi дощi, мiсцями сильнi, в
пiвнiчних областях мiсцями короткочасний дощ, гроза; 3 червня в Українi, крiм сходу та пiвденного сходу, 4 червня на
бiльшiй частинi територiї країни пройдуть короткочаснi дощi з грозами, в окремих районах можливий град. Вiтер пере-
важно пiвденно-схiдний з переходом на Правобережжi на пiвнiчно-захiдний, 5-10 м/с, 3-4 червня при грозах подекуди
шквали 15-20 м/с. Температура у захiдних областях вдень 2 червня 14-20°, в серединi тижня 11-17°,  вночi 8-13°; на рештi
територiї вдень 22-29°, 3-4 червня у пiвнiчних та центральних областях 18-23° ( в четвер на пiвночi 13-18°),  вночi 10-16°.
На Київщинi сьогоднi вдень мiсцями короткочасний дощ, гроза.  Вiтер пiвденно-схiдний, 5-10 м/с. Температура 22-27°;
у Києвi  23-25°.

ПOГOДA В УКРAЇНI

УРЯДOВИЙ КУР’ЄР
2 червня 2009 року, 

вiвторок, № 96

Телефон вiддiлу новин 
i мiжнародного життя: 253-95-16
e-mail: intnews@ukcc.com.ua16 ВIСТI

ЗВIДУСIЛЬ

У Донецькiй обласнiй дитя-
чiй бiблiотецi iменi Кiрова
вiдбулися змагання «Сiм’я
+ школа + МНС». В родин-
ному спортивному конкурсi,
який органiзувало Головне
управлiння МНС України в
Донецькiй областi, взяли
участь юнi вiдвiдувачi гуртка
«Школа малюкiв-рятiвникiв»
та їхнi батьки.

Учасникам цiкавих зма-
гань довелося продемон-
струвати свої знання,
вправнiсть, а також вмiння
чiтко та злагоджено дiяти в
однiй командi. Всi вони
зiграли в «Пожежний ке-
гельбан», подолали «Сi-
мейний слалом» та впора-
лися ще з низкою цiкавих i
непростих конкурсних зав-

дань. Примiром, мами ма-
люкiв демонстрували вмiн-
ня накладати шину на
«пошкоджену» руку, стар-
шi брати намагалися яко-
мога швидше вдягнути бо-
йове екiпiрування пожеж-
ника, а всi разом iз мале-
чею долали смугу переш-
код.

У перервi мiж змагання-
ми фахiвцi центру пропа-
ганди ГУ МНС України в
Донецькiй областi вкотре
нагадували учасникам
змагань про необхiднiсть
дотримання правил без-
печної життєдiяльностi.

Особливу увагу при цьому
звертали на обережнiсть
на водоймах, поводження
при виявленнi вибухоне-
безпечних предметiв та за-
ходи протипожежної без-
пеки. Згадана проблема
дуже актуальна напере-
доднi лiтнiх канiкул, коли
дiтлахи, маючи достатньо
вiльного часу, нерiдко
влаштовують собi сумнiв-
нi та небезпечнi розваги.
На жаль, не завжди подiб-
нi пустощi закiнчуються
добре: нещодавно в одно-
му з мiст Донеччини важкi
опiки рук та нiг отримав

12-рiчний школяр, який
разом iз ровесниками «ба-
вився» бiля багаття.

... А переможцями за-
хопливих змагань, прове-
дених МНС уперше в Ук-
раїнi, стала сiм’я Воронi-
них, яку нагородили спе-
цiальним дипломом. Та-
кож команди-учасницi,
окрiм низки позитивних
вражень, отримали на
згадку пам’ятнi сувенiри
— керамiчнi статуетки по-
жежникiв.

Марко ТИН
для «Урядового кур’єра»

Першiй i поки що єдинiй на Житомирщинi сiльськiй гiм-
назiї в 2010-му виповниться сто рокiв. Почавши свою iсто-
рiю iз однокласного земського училища, навчальний зак-
лад у Яснiй Полянi Червоноармiйського району нинi у зенi-
тi розквiту, пiдтвердженням чому стало звання лауреата
конкурсу «100 найкращих шкiл України». Отож не дивно,
що серед гiмназистiв не лише дiти з Ясної Поляни та семи
навколишнiх сiл, а й навiть юнi мешканцi райцентру. Адже
випускники сiльської гiмназiї, в якiй iнформатику й англiй-
ську мову вивчають iз другого класу, за рiвнем знань не
поступаються мiським ровесникам з найпрестижнiших за-
гальноосвiтнiх шкiльних закладiв, повiдомляє наш власкор
Вiктор ШПАК.

Директор Ялтинського зоопарку «Казка» Олег Зубков 
з новим вихованцем – бiлим левенятком

До Ялтинського зоопарку «Казка» лiтаком з Пiвден-
но-Африканської Республiки доставили двох ма-
люкiв бiлого лева.
«Унiкальнiсть цiєї подiї має кiлька вимiрiв, — каже дирек-

тор зоопарку Олег Зубков. — По-перше, бiлих левiв немає
в жоднiй з республiк колишнього Союзу. По-друге, це пер-
ша поставка живих тварин iз далекої африканської країни
в Україну. По-третє, левенятка чудово перенесли далеку
подорож. Через тиждень ми доставимо в Крим ще 5 бiлих
левенят. Цi двiйко залишаться в ялтинськiй «Казцi», а реш-
та вирушить до Бiлогiрського району, де ми зараз створю-
ємо парк левiв, передає наш власкор Олександр КУЛИК.

У донецьких органiзаторiв футбольних чемпiонатiв
«Євро —2009» та «Євро — 2012» нинi гаряча пора.
Триває постiйна перевiрка готовностi спортивної
бази, спорудження житла для гостей, транспортно-
го, медичного, культурологiчного їх забезпечення.
Вперше в iсторiї Донбасу органи влади разом з туристич-

ними фiрмами розробляють цiкавi пiзнавально-вiдпочин-
ковi маршрути, якi мають пропагувати унiкальнi природнi
можливостi регiону серед iноземцiв. Тут планується задiяти
природний парк «Святi гори» з вiдвiданням найдавнiшого
сакрально-архiтектурного комплексу «Святогiрська лавра» i
заповiдникiв «Хомутовський степ» та «Кам’яна могила» i за-
повiдної територiї «Меотида» на узбережжi Азовського мо-
ря, а також багатьох iнших об’єктiв.

Недавно ентузiасти програми «Туристичний Донбас» ви-
рiшили реєстр природних унiкумiв доповнити ще й витво-
рами людських роботящих рук. Задля цього намiтили у ду-
же типовому для регiону мiстi Єнакiєве пiдготувати для ту-
ристичного вiдвiдування одну вугiльну шахту i характерну
для старого металургiйного виробництва дiльницю на Єна-
кiївському метзаводi, повiдомляє наш власкор 
Микола ЛIСОВЕНКО.

ТУРИСТИЧНИЙ 
МАРШРУТ — ШАХТА

У КРИМУ СТВОРЯТЬ 
ПАРК ЛЕВIВ

СIЛЬСЬКА ГIМНАЗIЯ 
З ЯСНОЇ ПОЛЯНИ

«Фестиваль авторської пiс-
нi «Рiдкiсний птах» на вша-
нування 200-рiччя з дня на-
родження Гоголя та на
честь 70-рiччя з дня засну-
вання Запорiзької областi
зiбрав у Запорiжжi яскра-
вих зiрок — представникiв
жанру.

На новий фестиваль, (ра-
нiше тут уже проводилися i
стали традицiйними «Бай-
да», «Острiвець»)  зiбралися
понад 300 учасникiв-вико-
навцiв. До того ж «Рiдкiс-
ний птах» справдi став мiж-
народним форумом авторiв
та виконавцiв. У ньому взя-
ли участь справжнi метри
жанру iз Iзраїлю — Дмитро
Гiммельфельд та Олександр
Медведенко, з Росiї — Ва-
дим Єгоров, Вадим i Вале-

рiй Мiщуки. Також завiтали
на вогник вiдомi українськi
барди — Володимир Каден-
ко та Iгор Жук (Київ), Воло-
димир Васильєв (Харкiв),

Володимир Завгороднiй
(Донецьк).

Щоб органiзувати такий
широкоформатний захiд,
свої зусилля об’єднали Все-
українське об’єднання дiя-
чiв авторської пiснi, Запо-
рiзька обласна рада, об-
лдержадмiнiстрацiя та За-
порiзький мiськвиконком.

Головнi зустрiчi пiсенно-
го форуму вiдбувалися в
дитячому оздоровчому ком-
плексi «Чайка» на островi
Хортиця — iз спiлкуванням
до пiвночi, майстер-класа-
ми та обмiном досвiдом.
«Зазвичай за один-два днi
чогось путнього навчити не
можливо, — подiлився дум-
кою президент Всеукраїн-
ського об’єднання дiячiв ав-
торської пiснi Вадим Геф-
тер. — Утiм, бесiди iз май-
страми жанру безцiннi для
бардiв-початкiвцiв». Висту-

пи виконавцiв запорiжцi
могли почути у концертно-
му залi обласної фiлармонiї,
де в цi днi збиралися справ-
жнi аншлаги.

За пiдсумками фестива-
лю його лауреати i призери
будуть включенi до складу
української делегацiї для
участi у XXXVI фестивалi
iм. В. Грушина в Росiї. Орга-
нiзатори «Рiдкiсного птаха»
прагнули популяризувати
українську (українською мо-
вою) авторську пiсню як у
нашiй країнi, так i за її кор-
донами. Вже можна вести
мову про появу цiлого поко-
лiння бардiв українського
спрямування. Журi запо-
рiзького фестивалю, до
складу якого увiйшли пере-
важно росiйськi зiрки ав-
торської пiснi, стверджу-
ють:  мовного бар’єру у цьо-
му жанрi не iснує, бiльше
того, українська — найяс-
кравiша пiсенна мова. Тож
майбутнiй вiзит до Москви
наших бардiв вже зараз
прогнозують успiшним.

Наталя ЗВОРИГIНА,
«Урядовий кур’єр»

Пiд час фестивалю
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ТАТО, МАМА, Я — 
РЯТУВАЛЬНИКIВ СIМ’Я

На Сумщинi народилися
шiсть воїнiв-захисникiв
кордону, якi в роки Вели-
кої Вiтчизняної вiйни були
удостоєнi високого звання
Героя Радянського Союзу.
Серед них — Олександр

Ройченко, чиє iм’я сьогод-
нi має Сумський центр
професiйно-технiчної освi-
ти. Ще семеро землякiв-
прикордонникiв загинули
пiд час бойових дiй у Рес-
публiцi Афганiстан. Вiдомi

в областi заслуги уроджен-
ця села Рiчки Бiлопiль-
ського району Миколи
Литвиненка, який з 1972-
го по 1980-й роки очолю-
вав вiйська Червонопра-
порного Захiдного прикор-
донного округу. Крiм того,
тисячi сумчан свого часу
несли i нинi несуть нелег-
ку вiдповiдальну службу з
охорони державного кор-
дону.

Олександр ВЕРТIЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

«РIДКIСНИЙ ПТАХ» 
ЗАЛЕТIВ НА ХОРТИЦЮ

Телефони вiддiлу реклами: 253-55-09, 253-72-91, 
факс 253-34-78, e-mail: adv@ukcc.com.ua

Телефони комерцiйного вiддiлу:
253-45-84, 353-87-31. e-mail: ivan@ukcc.com.ua
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Таке рiшення прийняли депутати мiської ради, розглянув-
ши вiдповiдне клопотання ветеранiв прикордонних вiйськ
областi та керiвництва Сумського прикордонного загону.
У день професiйного свята на розi вулиць Петропавлiв-
ської та Антонова закладено капсулу, яка поклала початок
спорудженню пам’ятника-пантеона «Прикордонникам
усiх часiв».

У СУМАХ ЗВЕДУТЬ ПАМ’ЯТНИК
ПРИКОРДОННИКАМ

В оголошеннi про виклик до суду Бабiя Миколи Миколайовича, пред-
ставникiв Приватного пiдприємства «Нiка-Пак» та ТОВ «Фiрма Нiка
Трейд», надрукованому 29 травня 2009 р. №94, правильно читати: ТОВ
«Фiрма Нiка Трейд» (замiсть ТОВ «Фiрма Вiка Трейд»). Все iнше без змiн.
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