
ЯК «ЗАПРЯГАЛИ» ПСЕЛ

11
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840 USD
100 доларiв

СШA 793.0000
978 EUR

100 ЄВРO 1058.8929
643 RUB 

10 росiйських
рублiв 2.6868

У НOМЕРI

КУРСИ ВAЛЮТ,

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

встановленi Нацiональним банком України
з 29 березня 2010 року

«ДНО» ПЕРЕНОСИТЬСЯ 
НА ОСIНЬ

7
стор. 

З ВИБОЮ НЕ ПОВЕРНУВСЯ…

9
стор. 

ПОТРIБНЕ ОБСТЕЖЕННЯ? 
ТОДI МИ ЇДЕМО ДО ВАС!

4
стор. 

СВОБОДА — ПОНЯТТЯ 
IНТЕРНАЦIОНАЛЬНЕ

16
стор. 

ВIВТOРOК, 30 БЕРЕЗНЯ 2010 РOКУ, № 58 (4209)

Щороку в нашiй країнi з’являється на
свiт близько пiвтори тисячi дiтей iз таки-
ми вродженими вадами серця, що вряту-
вати їхнє життя може лише негайна опе-
рацiя. Ще три тисячi новонароджених ма-
ють вади, усунути якi можна дещо пiзнi-
ше. Такi операцiї, успiшнiсть яких зале-
жить вiд знань, досвiду та ювелiрної точ-
ностi при манiпуляцiях на крихiтному
серденьку, проводять фахiвцi Науково-
практичного медичного центру дитячої

кардiологiї та кардiохiрургiї МОЗ Украї-
ни. А коли до роботи стане другий корпус
центру, який днями вiдвiдав мiнiстр охо-
рони здоров’я України Зiновiй Митник,
ще бiльше дитячих сердець битиметься
рiвно.

Торiк у центрi прооперували 1470 дi-
тей, при чому успiшнiсть таких операцiй
вже декiлька рокiв вища, нiж у клiнiках
Європи та Америки: скажiмо, 2009 року
показник смертностi в українському

центрi склав 1,6 вiдсотка, тодi як загаль-
носвiтовий коливається вiд 1,6 до 6. Поп-
ри те, що кiлькiсть оперативних втру-
чань щороку зростає, допомоги потребує
значно бiльше дiтей, нiж можуть проопе-
рувати у клiнiцi за нинiшнiх потужнос-
тей. Для цього й необхiдне вiд-
криття нового корпусу, котрий
за умови належного фiнансу-
вання може стати до роботи
вже цiєї осенi.

Цьогорiч весна дещо запiзнилась, а тому
аграрiям потрiбно надолужувати згаяне i
працювати прискореними темпами. Щоп-
равда, подекуди зробити це не дають змоги
нерозталi залишки льодової кiрки завтов-
шки вiд 1 до 15 см, що досi вкривають час-
тину полiв, а також пiдтоплення. Насампе-
ред у Київськiй, Сумськiй, Полтавськiй,
Харкiвськiй, Кiровоградськiй, Тернопiль-
ськiй, Черкаськiй i Чернiгiвськiй областях.

Водночас, за iнформацiєю Мiнiстерства
аграрної полiтики, станом на 25 березня
вже посiяно 261,2 тис. га раннiх ярих зер-
нових та зернобобових культур. Зокрема, в
АР Крим — 67,6 тис. га (113% вiд прогно-
зу), у Херсонськiй —45,7 тис. га (25%),
Одеськiй — 82,7 тис. га (36%), Миколаїв-
ськiй — 35,1 тис. га (18%) та Запорiзькiй
областях —26,9 тис. га (12%). Пiдживлено
озимих на зерно 2839 тис. га, або 33 вiдсот-
ки вiд прогнозу, що на 1 млн га менше ми-
нулорiчного. У пiвденних регiонах пiджив-
лено 51 вiдсоток площ, а господарства лi-
состепової та полiської зон лише розпоча-
ли цей процес.

Як зазначають у МiнАП, за даними об-
ластей на 19 березня, сiльгоспвиробникам
з урахуванням перехiдних залишкiв не
вистачає 197 тис. т мiндобрив до заявле-
них 787 тис. т. Схожа ситуацiя спостерiга-
ється з дизпальним i бензином, яких, за
розрахунками, потрiбно 422,6 i 110,9 тис.
т, а в наявностi є лише 298,5 i 81,7 тис. т
(або 71% та 74%) вiдповiдно. З пально-

мастильними матерiалами немає проблем
хiба що у аграрiїв Кiровоградської, Мико-
лаївської, Черкаської та Днiпропетров-
ської областей, де запаси становлять по-
над 100 вiдсоткiв. Iншi ж чекають на
проплаченi за фiксованими цiнами наф-
топродукти, але не завжди отримують їх
вчасно через проблеми з вiдвантаженням.
Станом на 24 березня сiльгоспвиробни-
кам поставлено лише 19,1 тис. т дизпа-

льного i 24,8 тис. т бензину. Не кажучи
вже, що вартiсть останнiх «кусається».
Лише у сiчнi-березнi середнi оптовi цiни
на дизпальне зросли з 7050 до 7300 грн/т,
на бензин — з 8050 до 8750 грн/т. А  ко-
жен день затримки посiвної призводить
до втрати одного вiдсотка врожайностi
культур. Щодо насiння, то iз страховими
запасами заготовлено 1,03 млн т конди-
цiйних ярих зернових i зернобобових
культур (або 103% вiд потреби). Страховi

запаси насiння ярих культур у Держре-
зервному насiннєвому фондi становлять
15,8 тис. т, а в структурi Нацiональної аг-
рарної академiї наук — 20,3 тис. т. Немає
особливих проблем i з грунтообробною та
посiвною технiкою, тракторами, хоча,
звичайно, їх стан бажає кращого через
амортизацiю на 60-80 вiдсоткiв. Технiч-
ними ресурсами аграрiї в середньому за-
безпеченi на 95-97 вiдсоткiв.  Водночас
дещо гiрша ситуацiя в АР Крим, Львiв-
ськiй, Волинськiй, Київськiй, Чернiгiв-
ськiй, Рiвненськiй, Чернiвецькiй та дея-
ких iнших областях.

Стосовно озимих, то, за даними з регi-
онiв та згiдно з прогнозними показника-
ми МiнАП, ймовiрно, доведеться пересi-
вати до 10 вiдсоткiв, або в межах 1 млн
га, озимих зернових i понад 40 вiдсоткiв
площ, або близько 600 тис. га рiпаку. Че-
рез льодову кiрку, що займає вiд 10 до 90
вiдсоткiв деяких полiв i залягання якої
може тривати вiд 40 до 60 днiв, пошкод-
ження i втрати можуть бути ще бiльши-
ми. Це, а також пiзнi строки вiдновлення
вегетацiї озимих негативно вплинуть на
їхню урожайнiсть. Наразi ж повiльна ве-
гетацiя озимих спостерiгається лише в
АР Крим i пiвденних районах
Одещини, кажуть в аграрному
вiдомствi.

Галина IЩЕНКО,
«Урядовий кур’єр»

СПIЗНИВСЯ НА ХВИЛИНУ —
ОБIКРАВ СЕБЕ НА ГОДИНУ

У Києвi посилено охорону метрополi-
тену на станцiях з найбiльшим паса-
жиропотоком та в мiсцях переходу з
однiєї станцiї на iншу. Таке рiшення
прийнято керiвництвом столичної мi-
лiцiї по гарячих слiдах двох учорашнiх
вибухiв у Московському метрополiте-
нi, внаслiдок яких загинуло близько
40 та постраждало понад 60 людей.
Спiвчуття родинам загиблих та пос-
траждалих висловили Президент Вiк-
тор Янукович i Прем’єр-мiнiстр Мико-
ла Азаров, лiдери країн свiту та мiжна-
родних органiзацiй. А 30 березня у Ро-
сiйськiй Федерацiї оголошено днем
скорботи.

ТЕМA ДНЯ

ЮВЕЛIРНА ТОЧНIСТЬ КАРДIОХIРУРГIЇ

8
стор. 

5
стор. 

За попереднiми даними, посiвна площа
пiд урожай 2010 року становитиме 26,9
млн га. Зокрема, всiма категорiями гос-
подарств посiяно 10,1 млн га озимих
культур (8,6 млн зернових i 1,4 млн рiпа-
ку). Крiм того, планується засiяти 15,6
млн га ярими культурами (зерновими i
зернобобовими — 7,3, технiчними — 6,3,
картоплею i овочами —1,9 i кормовими —
2,8 млн га).

ДOВIДКOВO



Готуватися до наступного
опалювального сезону слiд
одразу ж пiсля закiнчення
поточного. Таке завдання
поставив перший вiце-
прем’єр-мiнiстр Андрiй Клю-
єв перед вiдповiдними мiнiс-
терствами, вiдомствами та
обладмiнiстрацiями у ходi
селекторної наради за участi
голiв обласних державних
адмiнiстрацiй з питань роз-
рахункiв за спожитий газ та
електроенергiю.

Цим органам державної
влади доручено провести
колегiї та наради для пiдбит-
тя пiдсумкiв роботи пiдпри-
ємств ЖКГ пiд час опалю-
вального сезону 2009 — 2010
рокiв, аналiзу всiх проблем
та недолiкiв у роботi пiдпри-
ємств галузi. Пiдготовку ж до
нового опалювального сезо-
ну потрiбно розпочинати за
двома напрямками: плану-
вання проведення ремон-
тних робiт i налагодження
розрахункiв за енергоносiї.

«Завдання для всiх пiдпри-
ємств стовiдсотково оплачу-
вати поточнi поставки енер-
гоносiїв та розрахуватися з
боргами 2010 року, накопи-
ченими у сiчнi-лютому, до
початку нового опалюваль-
ного сезону», — наголосив
Андрiй Клюєв. А сама систе-
ма платежiв за енергоносiї
повинна запрацювати як го-
динник. Загалом цiй темати-
цi буде присвячено спiльне
засiдання уряду та мiсцевих
органiв влади.

Мiнiстерства, вiдомства,
державнi компанiї та мiсцевi

органи влади повиннi в най-
коротшi термiни налагодити
внутрiшнi розрахунки за спо-
житi енергоносiї. Ситуацiю з
внутрiшнiми платежами за
природний газ розцiнено як
катастрофiчну. Тому Андрiй
Клюєв доручив Мiнпаливе-
нерго, Мiнфiну та НКРЕ
спiльно iз обласними дер-
жавними адмiнiстрацiями до
вiвторка напрацювати меха-
нiзми розрахункiв за газ та
електроенергiю.

Водночас голiв обласних
державних адмiнiстрацiй зо-
бов’язано звiльнити керiвни-
кiв житлово-комунальних
пiдприємств, якi допустили
накопичення найбiльших
боргiв за енергоносiї, повi-
домляє прес-служба першо-
го вiце-прем’єр-мiнiстра.

Нинi слiд пiдвищити вiдпо-
вiдальнiсть керiвникiв усiх
рiвнiв та вдосконалити сис-
тему контролю. I держава
повинна вiдiгравати активнi-
шу роль у забезпеченнi
ефективностi роботи кому-
нального господарства, зок-
рема пiдприємств теплоко-
муненерго, якi є найбiльши-
ми боржниками. А тарифна
полiтика у цiй галузi потребує
вдосконалення на загально-
українському рiвнi.

Торiк НАК «Нафтогаз Ук-
раїни» реалiзувала 38,2

млрд куб. м газу на суму 46,4
млрд грн, з яких оплачено
лише 86,4 вiдсотка вiд вар-
тостi реалiзованого, повiдо-
мив Андрiй Клюєв. Заборго-
ванiсть сягає 6,29 млрд грн.
Значна її частина — борги
пiдприємств теплокомуне-
нерго (4,68 млрд грн — 74,52
вiдсотка). Частка заборгова-
ностi населення, бюджетних
установ та органiзацiй стано-
вила 14,5 вiдсотка, а промис-
лових пiдприємств — трохи
бiльше 10 вiдсоткiв (642 млн
грн).

На початку поточного року
значно погiршилася ситуацiя
з платежами — рiвень розра-
хункiв скоротився до 61 вiд-
сотка. Всi категорiї спожива-
чiв заборгували за природ-
ний газ за неповнi три мiсяцi
вже 7,8 млрд грн. I знову пiд-
приємства теплокомуненер-
го — найбiльшi боржники:
станом на 24 березня рiвень
розрахункiв не дотягнув i
третини, а заборгованiсть
сягла 5 млрд грн.

Найгiрший рiвень розра-
хункiв за газ мають тепло-
постачальнi пiдприємства
Луганщини — 8,3 вiдсотка,
Житомирщини — 9,2, Закар-
паття — 9,5, Кiровоградщини
— 11,3, Харкiвщини —11,8 та
Автономної Республiки
Крим — 15,6 вiдсотка.

У поточному роцi за газ
найбiльше заборгували пiд-
приємства теплопостачання
мiста Києва — 1199 млн грн,
Донецької —613, Днiпропет-
ровської — 572, Харкiвської
— 560 та Луганської облас-
тей — 256 млн грн.

Лише третина комуналь-
них пiдприємств, якi поста-
чають теплову енергiю, вико-
нала попереднє урядове рi-
шення про вiдкриття рахун-
кiв зi спецiальним режимом
проведення розрахункiв за
спожитий газ. Урядовець до-
ручив керiвникам регiонiв до
вiвторка забезпечити вiд-
криття всiма пiдприємствами
теплокомуненерго вiдповiд-
них спецiальних рахункiв. А
контролюючим органам до-
ручено провести перевiрку
причин незадовiльної фiнан-
сової ситуацiї пiдприємств
ЖКГ та поiнформувати Кабi-
нет Мiнiстрiв.

Ситуацiя з платежами за
електроенергiю є менш гос-
трою, проте й тут є погiр-
шення з початку року. Торiк
за неї сплатили 97,7 вiдсотка
споживачiв, а за сiчень-лю-
тий поточного —всього 93.
Найменший рiвень оплати у
Криму — 86,1 вiдсотка, мiс-
тах Києвi та Севастополi —
вiдповiдно 88,1 та 90,3 вiд-
сотка.

Глава уряду висловив спо-
дiвання на активiзацiю пере-
говорiв щодо Угоди про асо-
цiацiю мiж Україною i ЄС, i,
зокрема, створення всеохоп-
люючої зони вiльної торгiвлi.
Прем’єр виступає за активi-
зацiю дiалогу з Європей-

ським Союзом щодо спро-
щення вiзового режиму для
українцiв. Так, безвiзовий
режим до країн ЄС запро-
ваджено для досить вузько-
го кола українцiв. Крiм того
Євросоюз до цього часу не
виконав своїх зобов’язань

про спрощення вiзового ре-
жиму, хоча Україна викона-
ла зобов’язання з реадмiсiї.

При цьому глава україн-
ського уряду висловився за
необхiднiсть активiзацiї ре-
альних, а не декларативних
взаємовигiдних напрямкiв
спiвпрацi, зокрема в еконо-
мiчнiй та енергетичнiй сфе-
рах. «Рiк минув пiсля пiдпи-
сання меморандуму про мо-
дернiзацiю української га-
зотранспортної системи, а
справа не зрушила з мiсця»,
— пiдкреслив М. Азаров.

У свою чергу, А. Северин
висловився на пiдтримку Ук-

раїни в її прагненнях на шля-
ху iнтеграцiї до Євросоюзу.
«Наша парламентська група
цiлком пiдтримує євроiнтег-
рацiйнi перспективи Украї-
ни», — наголосив вiн. Об’єд-
нання всiляко пiдтримує роз-
виток двосторонньої спiв-
працi з Україною на взаємо-
вигiдних умовах, зокрема,
що стосується питань в енер-
гетичнiй сферi, формування
зони вiльної торгiвлi, укла-
дення Угоди про асоцiацiю з
ЄС, спрощення вiзового ре-
жиму, повiдомляє департа-
мент iнформацiї та масових
комунiкацiй Кабмiну.

Внутрiшнi вiйська МВС
України є однiєю з основних
опор держави у гарантуваннi
безпеки, пiдтримцi спокою i
стабiльностi в країнi. На цьо-
му наголосив Президент
Вiктор Янукович у ходi уро-
чистостей з нагоди святку-
вання 18-ї рiчницi вiд дня їх
утворення.

Громадяни України вже
неодноразово пересвiдчува-

лися у професiоналiзмi осо-
бового складу внутрiшнiх
вiйськ, наявностi в них висо-
ких моральних якостей, не-
обхiдних для змiцнення без-
пеки країни. «Ваша невтом-
на щоденна ратна праця
вкрай важлива i необхiдна
для суспiльства. Вона вима-
гає найвищого прояву муж-
ностi i честi, вiрностi
обов’язку, готовностi в будь-

який час, за будь-яких умов
виконувати покладенi на вас
обов’язки», — зазначив Вiк-
тор Янукович.

Вiн закликав присутнiх
не озиратися у своїй роботi
на полiтикiв, а виконувати
покладенi на вiйсько зав-
дання, керуючись нацiо-
нальними iнтересами Укра-
їни, повiдомляє прес-служ-
ба Президента.

Внутрiшнi вiйська мають
керуватися принципами
професiйної честi. Окрiм
того, Президент окреслив
основнi напрямки подаль-
шої їх розбудови. Йдеться
про забезпечення високого
рiвня професiоналiзму,
визначення на державному
рiвнi механiзмiв розвитку
цiєї структури у контекстi
загальної реформи право-
охоронних органiв. «Голов-
нi зусилля слiд спрямувати
на реалiзацiю заходiв з по-
дальшої пiдтримки боєз-
датностi, всебiчного забез-
печення потреб внутрiшнiх
вiйськ», — сказав Вiктор
Янукович, додавши, що у
цьому процесi буде врахо-
вано досвiд провiдних кра-
їн свiту.

Президент пiдкреслив,
що постiйно придiлятиме
увагу полiпшенню соцiаль-
них стандартiв вiйськовос-
лужбовцiв, забезпеченню
гiдних умов для їх життя та
служби, розв’язанню жит-
лових i фiнансових проб-
лем. Вiн також вручив вiй-
ськовослужбовцям Bнут-
рiшнiх вiйськ державнi на-
городи.
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IНВЕСТИЦIЇ ЗАРАДИ 
МОДЕРНIЗАЦIЇ
Уряд рiшуче налаштований на проведення реформ i гото-
вий до тiсної спiвпрацi зi своїми партнерами. Вперше за
останнi п’ять рокiв в Українi з’явилася можливiсть для ста-
бiльного розвитку, послiдовних реформ, адже пiсля обран-
ня нового Президента в парламентi сформовано коалiцiю,
яка, у свою чергу, сформувала уряд. Усi гiлки влади прова-
дять спiльну полiтику i працюють як єдине цiле. Про це за-
явив Прем’єр-мiнiстр Микола Азаров пiд час зустрiчi з го-
ловою правлiння Схiдного комiтету нiмецької економiки
Клаусом Мангольдом.

У свою чергу К. Мангольд зазначив: Нiмеччина налаштова-
на на поглиблення вiдносин з Україною в усiх сферах i пере-
дусiм планує якомога швидше й ефективнiше налагодити
спiвпрацю з новим урядом.

Сторони обговорили низку питань щодо розвитку взаємо-
вiдносин. Зокрема спiльнi проекти в сферi сiльськогосподар-
ського машинобудування, авiабудiвництва, модернiзацiї га-
зотранспортної системи.

Так, обговорено питання реформування сфери сiльсько-
господарського машинобудування. М. Азаров пiдкреслив:
Україна зацiкавлена в iнвестицiях у цю галузь. Саме ця сфера
викликає особливе занепокоєння, адже Україна — аграрна
країна i має сама себе забезпечувати комбайнами, сiвалками
та iншими сiльгоспмашинами. Проте, за словами глави уряду,
чотири великих заводи з будiвництва сiльськогосподарської
технiки пiсля приватизацiї практично зупинилися. «Ми не мо-
жемо допустити, щоб цi заводи стояли», — наголосив вiн.

Зi свого боку, К. Мангольд повiдомив: для нiмецьких iн-
весторiв ця сфера є однiєю з найцiкавiших для вкладання
коштiв. Загалом, Нiмеччина є одним з головних iнвесторiв в
українську економiку та зацiкавлена ще бiльше посилити свої
позицiї в Українi. Вiн також додав, що сприятиме наближен-
ню України до Європи, аби спiвпраця мiж країнами розвива-
лася, в тому числi, i на основi Угоди про зону вiльної торгiвлi,
повiдомляє департамент iнформацiї та масових комунiкацiй
Кабмiну.

ДЕНЬ ПЕРЕМОГИ 
ВIДЗНАЧИМО 
НА НАЙВИЩОМУ РIВНI

Уряд пiдготує Україну до святкування Дня Перемоги на
найвищому рiвнi, повiдомив вiце-прем’єр-мiнiстр Володи-
мир Семиноженко, вiдкриваючи спiльне засiдання громад-
ських органiзацiй ветеранiв i робочої групи з пiдготовки до
засiдання Органiзацiйного комiтету з вiдзначення 65-ї рiчни-
цi Перемоги у Великiй Вiтчизнянiй вiйнi 1941—1945 рокiв. «Ду-
же важливо, щоб урочистi заходи пройшли на тому рiвнi, на
який заслуговує ця визначна дата», — наголосив вiн.

В. Семиноженко пiдкреслив, що на вiдмiну вiд попередньої
влади, яка не провела жодного засiдання Оргкомiтету, нова
розпочала пiдготовку до святкування 9 травня з перших днiв
своєї роботи: Президент Вiктор Янукович пiдписав Указ «Про
додатковi заходи щодо вiдзначення 65-ї рiчницi Перемоги у
Великiй Вiтчизнянiй вiйнi 1941-1945 рокiв» i особисто очолив
Координацiйну раду з пiдготовки та проведення святкування,
а Прем’єр-мiнiстр Микола Азаров став головою Органiзацiй-
ного комiтету.

За пiдсумками засiдання iз громадськими органiзацiями
ветеранiв, на якому обговорювалися проблемнi питання що-
до органiзацiї свята, прийнято рiшення, що вже наступного
тижня пiд час засiдання Органiзацiйного комiтету буде зат-
верджено остаточний формат святкування Дня Перемоги,
повiдомляє прес-служба вiце-прем’єра.

Президент Вiктор Янукович привiтав усю те-
атральну громадськiсть з нагоди Мiжнарод-

ного дня театру. Вiн запевнив, що дбатиме про те,
аби влада ефективно опiкувалася розвитком теат-
рального мистецтва, сприяла створенню умов для
плiдної i комфортної сценiчної працi.

З 85-рiччям Президент Вiктор Янукович при-
вiтав видатного українського вокалiста, об-

дарованого артиста, режисера, педагога i громад-
ського дiяча, народного артиста України Дмитра
Гнатюка. Глава держави вiдзначив багаторiчну
невтомну працю ювiляра у Нацiональнiй оперi та
значний особистий внесок у розвиток української
культури.

Наступного тижня на засiданнi Кабiнету Мi-
нiстрiв буде розглянуто проект державного

бюджету на 2010 рiк i програма дiй уряду. Про це
повiдомив перший вiце-прем`єр-мiнiстр Андрiй
Клюєв на засiданнi Погоджувальної ради лiдерiв
фракцiй i голiв парламентських комiтетiв.

OДНИМ AБЗAЦOМ

Єдиний веб-портал органiв виконавчої влади

http://www.kmu.gov.ua

СИЛА, ЩО ПIДТРИМУЄ СПОКIЙ

СИСТЕМА ПЛАТЕЖIВ — 
ПIД ОСОБЛИВИМ КОНТРОЛЕМ

ОЧIКУЄМО НА РЕАЛЬНУ ДОПОМОГУ
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Iнтеграцiя України до Європейського Союзу є одним iз
прiоритетних напрямкiв дiяльностi уряду. Про це заявив
Прем’єр-мiнiстр Микола Азаров пiд час зустрiчi з делега-
цiєю Європейського парламенту на чолi з вiце-президен-
том Групи прогресивного альянсу соцiалiстiв i демокра-
тiв у Європарламентi Андрiаном Северином.

Воїни Внутрiшнiх вiйськ отримують державнi нагороди
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Пiд час зустрiчi з послом Японiї в Українi Тадашi Iдза-
вою вiце-прем’єр-мiнiстр Сергiй Тiгiпко пiдкреслив, що
поглиблення двостороннiх вiдносин мiж країнами в еконо-
мiчнiй сферi є одним iз стратегiчних завдань зовнiшньое-
кономiчної полiтики України. Вiн також поiнформував
японського дипломата про поточну економiчну ситуацiю в
країнi та розповiв про першочерговi кроки уряду щодо ре-
формування економiки.

Крiм цього, обговорено актуальнi питання спiвпрацi,
зокрема в сферi технологiй. С. Тiгiпко наголосив, що Укра-
їна високо цiнує роль Японiї, як свiтового лiдера у впро-
вадженнi сучасних технологiй. «Ми зацiкавленi в реалiза-
цiї iнвестицiйних проектiв у рамках Кiотського протоколу.
Сьогоднi Україна потребує впровадження новiтнiх техно-
логiй енергозбереження i застосування альтернативних
джерел енергiї», — зазначив вiце-прем’єр.

У свою чергу, Т. Iдзава пiдтвердив зацiкавленiсть япон-
ської сторони у спiвпрацi у сферi «зелених iнвестицiй» i
висловив сподiвання на зростання обсягiв торгiвлi мiж
двома країнами, якi скоротилися внаслiдок економiчної
кризи, повiдомляє прес-служба вiце-прем’єра.

СТРАТЕГIЯ 
IННОВАЦIЙНОЇ 
СПIВПРАЦI

ПОДЯКА
КУБИНСЬКИМ
ЛIКАРЯМ

Президент Вiктор Янукович вiдзначив кубинцiв, якi
зробили вагомий внесок в оздоровлення українських дi-
тей-чорнобильцiв.

Близько 23 тисяч українських дiтей, якi постраждали вiд
наслiдкiв Чорнобильської катастрофи, реабiлiтувалися в
кубинському оздоровчому центрi «Тарара». У зв’язку з
цим глава Української держави висловив глибоку вдяч-
нiсть керiвництву Куби за цю величезну допомогу Українi
i нагородив низку кубинських дiячiв високими державни-
ми нагородами України.

Президент вiдзначив величезну вагу кубинської допомо-
ги нашiй державi у справi подолання наслiдкiв Чорнобиля,
вiд яких особливо страждають дiти.

Цьогорiчна тематика
Брюссельського форуму,
участь у якому взяв мiнiстр
закордонних справ Костян-
тин Грищенко, охоплювала
глобальнi аспекти свiтової
полiтики, подолання нас-
лiдкiв фiнансової кризи,
змiни клiмату, енергетичну
безпеку та захист прав i гро-
мадянських свобод.

Український дипломат,
зокрема, виступив перед ав-
торитетними представни-
ками мiжнародних органi-
зацiй iз промовою «Україна
за нового керiвництва» оз-
найомив учасникiв засiдан-
ня з його внутрiшньо- i зов-
нiшньополiтичними прiо-
ритетами.  

Перебуваючи у Королiв-
ствi Бельгiя, Костянтин
Грищенко провiв низку
двостороннiх зустрiчей.
Так, iз мiнiстром закордон-
них справ Швецiї Карлом
Бiльдтом обговорено акту-
альнi питання українсько-
шведських вiдносин у полi-
тичнiй, торговельно-еконо-

мiчнiй та культурно-гума-
нiтарнiй сферах. Вiдбувся
обмiн думками щодо пiдго-
товки до запланованого на
8-9 квiтня цього року робо-
чого вiзиту К. Бiльдта в Ук-
раїну, передає  прес-служба
МЗС. 

У центрi розмови з Комi-
саром ЄС з питань розши-
рення та європейської полi-
тики сусiдства Штефаном
Фюле йшлося про актуаль-
ний стан вiдносин Україна
— ЄС та прiоритетнi питан-
ня на найближчу перспек-
тиву: зокрема продовження
переговорiв з Угоди про
асоцiацiю, розробка «до-
рожньої карти», запровад-
ження безвiзового режиму
на виконання домовленос-
тей, досягнутих пiд час бе-

резневого вiзиту Президен-
та України до Брюсселя.

Костянтин Грищенко пiд-
креслив, що європейська
iнтеграцiя є першочерговим
прiоритетом зовнiшньої по-
лiтики та внутрiшнiх ре-
форм в Українi, i наголосив
на необхiдностi визнання
перспективи членства Ук-
раїни в ЄС у майбутнiй уго-
дi про асоцiацiю. Ш. Фюле
запрошено вiдвiдати Украї-
ну 22-23 квiтня для продов-
ження полiтичного дiалогу.

Пiд час зустрiчi з Прези-
дентом Європейського пар-
ламенту Єжи Бузеком гла-
ва українського МЗС вiд-
значив прийняття 25 люто-
го 2010 резолюцiї Європей-
ського парламенту щодо си-
туацiї в Українi, до якої

увiйшли ключовi прiорите-
ти вiдносин України з Єв-
росоюзом. Керiвник зако-
нодавчого органу ЄС запев-
нив у незмiннiй пiдтримцi
Європейським парламен-
том євроiнтеграцiйних
прагнень України.

Того ж дня К. Грищенко
мав зустрiчi з помiчником
Державного секретаря
США з питань Європи та
Євразiї Ф. Гордоном та по-
мiчником мiнiстра оборони
США з питань мiжнародної
безпеки А. Вершбоу. Йшло-
ся, зокрема, про пiдготовку
вiзиту Президента В. Яну-
ковича до США з метою
участi у Самiтi з ядерної
безпеки, який вiдбудеться
12-13 квiтня у Вашингтонi.

НЕЗМIННIСТЬ ПРIОРИТЕТIВ
ТА ЇХ ПIДТРИМКA

Кабiнет Мiнiстрiв прийняв
рiшення про вiдновлення
Мiжвiдомчої комiсiї з пи-
тань протидiї протиправно-
му поглинанню та захоп-
ленню пiдприємств. Урядо-
вою постановою визначено
склад комiсiї, до якої увiй-
шли керiвники вiдповiдних
центральних органiв вико-
навчої влади, правоохо-

ронних структур, Урядовий
уповноважений з питань
корупцiї, а також представ-
ники Ради суддiв та комiте-
тiв Верховної Ради, зокрема
Комiтету з питань правосуд-
дя та Комiтету з питань бо-
ротьби з органiзованою

злочиннiстю i корупцiєю. Го-
ловою комiсiї призначено
вiце-прем’єр-мiнiстра Воло-
димира Сiвковича.

Основним завданням її
визначено забезпечення
взаємодiї органiв держав-
ної влади, зокрема правоо-

хоронних органiв i органiв
державної виконавчої
служби для посилення про-
тидiї протиправному погли-
нанню та захопленню пiд-
приємств, повiдомляє Де-
партамент iнформацiї та
масових комунiкацiй КМУ.

НАУРИЗ — СВЯТО 
МIЖНАРОДНЕ

Вiдновлення спiвпрацi з
Мiжнародним валютним
фондом дасть змогу пiдви-
щити довiру до нашої дер-
жави у свiтi, полiпшить її
iмiдж та забезпечить фi-
нансову стабiлiзацiю. Про
це пiд час брифiнгу заяви-
ла днями перший заступ-
ник глави Адмiнiстрацiї
Президента Iрина Акiмова.

Оцiнюючи стан спiвро-
бiтництва з МВФ, вона
пiдкреслила: через дiї по-
переднього уряду, який
взяв на себе цiлу низку зо-
бов’язань, бiльшiсть iз
яких не було виконано, си-
туацiя є досить складною.
Три траншi на загальну су-
му 10,6 млрд дол. було
«проїдено», замiсть того
щоб спрямувати цi кошти
на реформування економi-
ки.

Загалом, фонд позитивно
оцiнив стабiлiзацiю полi-
тичної ситуацiї в Українi та
консолiдацiю всiх гiлок
влади. Кабiнет Мiнiстрiв
розглядається ним як на-
дiйний партнер. Нинi мiж
урядом, Нацiональним бан-
ком та МВФ тривають кон-
сультацiї навколо проекту
Державного бюджету на
цей рiк, зокрема щодо його
дефiциту та макроеконо-
мiчних показникiв. Так, у
ходi переговорiв з МВФ бу-
ло висловлено спiльну по-
зицiю, що дефiцит бюджету

на рiвнi 12 вiдсоткiв є неп-
рийнятним. Фонд пропо-
нує встановити рiзницю
мiж видатками та доходами
бюджету на рiвнi шести вiд-
соткiв. «Це не є догмою,
проте це орiєнтир, на який
треба дивитися прагматич-
но», —пiдкреслила I. Акiмо-
ва. Пiд час дискусiї з члена-
ми мiсiї досягнуто порозу-
мiння, що українська влада
має захистити найбiднiшi
верстви населення, зокрема
виконуючи закон про соцi-
альнi стандарти.

Водночас остаточне уз-
годження показникiв бюд-
жету дасть змогу розблоку-
вати спiвробiтництво з Єв-
ропейським банком рекон-
струкцiї та розвитку та Свi-
товим банком. Тодi можна
буде розраховувати вiд них
на 2 млрд дол., якi спряму-
ють на реформування еко-
номiки. Зокрема, на переоб-
ладнання транспортної га-
лузi та розвиток енергозбе-
рiгаючих технологiй.

Дмитро КАЧУРА, 
«Урядовий кур’єр»

СПIЛЬНА ПОЗИЦIЯ 
У ФОРМУВАННI БЮДЖЕТУ

З нагоди казахстанського нацiонального свята Науриз-
мейрами Надзвичайний i Повноважний Посол Казахстану в
Українi Амангельди Жумабаєв провiв брифiнг для пред-
ставникiв ЗМI.

Як повiдомив дипломат, це свято вiдповiдно до рiшення
Генеральної Асамблеї ООН з нинiшнього року набуло ста-
тусу мiжнародного. У новому статусi живе з початку сiчня
i Республiка Казахстан, яка спiльно з Бiлоруссю i Росiєю
утворили митний союз. На думку посла, ця структура при-
несе вигоду й Українi, оскiльки у цьому просторi дiяти-
муть стабiльнi митнi тарифи.

Торкаючись українсько-казахстанських вiдносин, Аман-
гельди Жумабаєв висловив задоволення їх станом. Незва-
жаючи на свiтову фiнансову кризу, обсяг двостороннього
товарообiгу не зазнав великого спаду i становив торiк 3,5
мiльярда доларiв.

Цього року Казахстан головує в Органiзацiї з безпеки i
спiвробiтництва в Європi, що свiдчить про високу мiжна-
родну репутацiю країни. Девiз головування — «Довiра.
Традицiї. Транспарентнiсть. Толерантнiсть». Спiльно з iн-
шими членами ОБСЄ Казахстан шукатиме шляхи розв’я-
зання актуальних мiжнародних проблем, вироблятиме
спiльнi механiзми для попередження кризових ситуацiй.
Посол, зокрема, повiдомив, що дiючий голова ОБСЄ дер-
жсекретар — мiнiстр закордонних справ Казахстану Канат
Саудабаєв прибуває 30 березня в Київ, щоб обговорити з
українськими колегами план дiй цiєї мiжнародної органi-
зацiї, а також питання розвитку двостороннiх вiдносин.
Iтиметься, мiж iншим, i про орiєнтовнi строки обмiну вiзи-
тами глав двох дружнiх держав.

Георгiй КОСИХ, 
«Урядовий кур’єр»

УРЯДОВА ПРОТИДIЯ РЕЙДЕРСТВУ

Президент Вiктор Янукович привiтав iудеїв
України з нагоди Песаху — одного з найбiль-

ших свят єврейського народу, яке утверджує вiру
й примножує надiю на милiсть Творця, символiзує
весну та оновлення природи. Глава держави по-
бажав спiввiтчизникам здоров’я, щастя, миру,
добра, веселих i радiсних свят.

OДНИМ AБЗAЦOМ

У понедiлок у ранкову го-
дину пiк двi центральнi стан-
цiї метро Москви сколихну-
ли вибухи, жертвами яких
стало близько сорока чоло-
вiк, бiльше шiстдесяти отри-
мали поранення, повiдом-
ляє СNN. Перший вибух
стався на станцiї метро
«Луб’янка» близько восьмої
години ранку, другий — че-
рез тридцять хвилин на
станцiї «Парк культури».

Трагедiя трапилася в мо-
мент посадки-висадки паса-
жирiв, тому жертви були i на
перонi, i в поїздах метро. За
даними МЗС України, iн-
формацiї про наших грома-
дян серед постраждалих у
Московському метро поки
що не надходило.

Вже у своїх перших ко-
ментарях представники офi-
цiйної росiйської влади вiд-
разу назвали вибухи теро-
ристичними актами i покла-
ли вiдповiдальнiсть за них
на чеченських сепаратистiв.
Як заявила росiйська ФСБ,
за попереднiми даними, до
вибуху причетнi терорис-
тки-смертницi, якi пронесли
у вагони бомби. Останки,
якi можуть належати ймо-
вiрним смертницям, було
знайдено на мiсцi трагедiї.
За повiдомленнями Iнтер-
факсу, внаслiдок вивчення
записiв вiдеокамер було
встановлено прикмети двох

жiнок, якi нiбито супровод-
жували смертниць до входу
в метро. Їх наразi оголошено
в розшук.

Керiвник ФСБ Росiї 
О. Бортников вже повiдо-
мив, що вибуховi пристрої
були начиненi гексогеном.
За його даними, потужнiсть
бомби, яка спрацювала на
«Луб’янцi», становила 4 кг у
тротиловому еквiвалентi, а
на станцiї «Парк культури»
— близько 2 кг. За даними
очевидцiв, сила вибухiв бу-
ла настiльки потужною, що
тiла деяких жертв рятуваль-
никам довелося вирiзати
гiдравлiчними ножицями з
металiчних корпусiв вагонiв. 

Президент РФ Дмитро
Медведєв на термiново
скликанiй у Кремлi спецi-
альнiй нарадi заявив, що лi-
нiя держави «на придушен-
ня терору у країнi i боротьба
з тероризмом буде продов-
жена без вагань i до кiнця».

Президент В. Янукович
висловив спiвчуття Прези-
дентовi Росiї Д. Медведєву у
зв`язку iз загибеллю людей.
«З почуттям глибокої скор-
боти в Українi дiзналися про
трагедiю, що сталася в ре-
зультатi вибухiв у Москов-
ському метро i призвела до
численних людських
жертв», — йдеться у спiвчут-
тi. Прем’єр-мiнiстр М. Аза-

ров також висловив спiвчут-
тя Головi уряду РФ В. Путiну.
«Ми подiляємо бiль непоп-
равних втрат росiйських
громадян i рiшуче засуджує-
мо тероризм у будь-яких
його проявах», — зазначив
вiн. Слова спiвчуття i пiд-
тримки надiслав своєму ро-
сiйському колезi С. Лаврову
i мiнiстр закордонних справ
України К. Грищенко. Увесь
свiт також з болем i обурен-
ням сприйняв страшну звiс-
тку з Москви. 

Тим часом росiйськi ек-
сперти вважають, що терак-
ти в Московському метро
радше є вiдповiддю на зни-
щення росiйськими спец-
службами iсламського про-
повiдника й одного з iдео-
логiв пiвнiчнокавказького
збройного пiдпiлля Саїда
Бурятського, якого було
вбито на початку березня в
Iнгушетiї. Тому, вважають
експерти, смертниць-теро-
ристок та їхнiх помiчникiв
треба шукати серед його ро-
дичiв.

Пiдготувала 
Вiкторiя ВЛАСЕНКО, 
«Урядовий кур’єр»

ТЕРОРИСТИЧНI АТАКИ 
В МОСКОВСЬКОМУ МЕТРО



Головнi лiкарi чотирьох
районних лiкарень Микола-
ївської областi отримали
ключi вiд новеньких пере-
сувних цифрових флюорог-
рафiв. Необхiднi для сiль-
ської мiсцевостi машини пе-
редали медикам голова
облдержадмiнiстрацiї Ми-
кола Круглов та голова об-
ласної ради Тетяна Демчен-
ко. Кожен флюорограф об-
слуговуватиме по два-три
райони областi.

Як повiдомили в обласно-
му управлiннi охорони здо-
ров’я, у 2009-му роцi з ме-
тою виконання обласної

комплексної програми «Здо-
ров’я нацiї» на 2002-2011 ро-
ки, за рахунок коштiв облас-
ного бюджету придбано
п’ять пересувних флюорог-
рафiв загальною вартiстю 5,5
мiльйона гривень.

Головний лiкар Ново-
одеської районної лiкарнi
Микола Коваленко вiдзна-
чає, що флюорограф —
справжнiй подарунок ме-
дичним працiвникам райо-
ну. Саме за допомогою зруч-
ного цифрового обладнання
буде здiйснюватися огляд
людей, якi не мають змоги
потрапити до районного

центру. Адже в районнiй лi-
карнi подiбний флюорограф
є, але стацiонарний. «Це
дасть змогу виявляти захво-
рювання на туберкульоз на
раннiх стадiях, — зазначає
Микола Миколайович. —
Прилад дуже зручний в ко-
ристуваннi, оснащений дво-
ма комп’ютерами для лiкаря
та лаборанта, є спецiальна
програма з реєстром жите-
лiв, завдяки якiй легко порiв-
няти нинiшню ситуацiю з тi-
єю, яка спостерiгалась у ми-
нулi роки».

В порiвняннi з 2008-м ро-
ком, у 2009-му рiвень зах-

ворюваностi на туберкульоз
знизився на 4,4 вiдсотка.
Але, як i ранiше, цей показ-
ник вищий за середнiй по
Українi: Миколаївщина по-
сiдає третє мiсце за захво-
рюванiстю на туберкульоз i
11 мiсце за смертнiстю вiд цi-
єї недуги.

— Полiпшенню ситуацiї
сприяло стабiльне фiнансу-
вання протитуберкульозного
диспансеру iз обласного
бюджету в 2009-му роцi, —
каже начальник облуправ-
лiння охорони здоров’я Свiт-
лана Хотiна.

Голова облдержадмiнiс-
трацiї Микола Круглов пiд-
креслив необхiднiсть спiль-
ної роботи виконавчої та
представницької влади у ви-
рiшеннi життєво важливих
питань i пообiцяв медикам,
що подiбнi подiї стануть бу-
денними, бо машини мо-
жуть придбати й крупнi ми-
колаївськi пiдприємства:
«Бiзнес має стати соцiально
орiєнтовним».

Обстеження сiльського на-
селення областi за допомоги
цифрових флюорографiв —
один iз заходiв мiсячника бо-
ротьби з туберкульозом,
який триватиме в областi до
середини квiтня. У всiх райо-
нах та мiстах iнформувати-
муть населення про небезпе-
ку туберкульозу, про необ-
хiднiсть своєчасного обсте-
ження i лiкування.

Ольга ПОНОМАРЬОВА 
«Урядовий кур’єр»

Президент України Вiктор
Янукович вiдповiдно до чин-
ного законодавства продов-
жує визначатися з керiвни-
ками обласних структур ви-
конавчої влади. Три вiдпо-
вiднi укази пiдписано мину-
лої п’ятницi i за дорученням
глави держави урядовцi
представили нових глав об-
лдержадмiнiстрацiй в Пол-
тавi, Iвано-Франкiвську та
Луцьку.

Новим головою Полтав-
ської обласної державної
адмiнiстрацiї став Олек-
сандр Удовiченко. Зазначи-
мо, що вiн родом з Харкiв-
ської областi, закiнчив По-
лiтехнiчний iнститут та Ук-
раїнсько-фiнський iнститут
менеджменту та бiзнесу.
Працював iнженером-тех-
нологом, був на комсомоль-
ськiй роботi, очолював ко-
мiтет у справах молодi об-
лдержадмiнiстрацiї, керу-
вав фiлiєю банку.

З липня 2004 по сiчень
2005 Олександр Васильо-
вич — голова Полтавської
облдержадмiнiстрацiї, ди-
ректор регiонального уп-
равлiння КБ «Приват-
банк». З 15 вересня 2006 ро-
ку очолював обласну раду.

З огляду на те, що Пол-
тавщина — потужний аг-
ропромисловий край, пред-
ставити нового очiльника
мiсцевому активу доручили
вiце-прем’єр-мiнiстру з пи-
тань АПК Вiктору Слаутi.

Сам новопризначений го-
лова назвав пiдтримку сiль-
ськогосподарської галузi
прiоритетною справою. Вiн
завважив, що Вiктор Яну-
кович наголосив на необ-
хiдностi органiзувати ефек-
тивну роботу виконавчої
вертикалi в областi й у най-
коротшi строки залагодити
всi конфлiктнi ситуацiї.

Як вiдомо, Закон України
«Про мiсцевi державнi ад-
мiнiстрацiї» вiдносить до
найголовнiших повнова-
жень цих органiв питання
соцiально-економiчного
розвитку вiдповiдних тери-
торiй. За словами О. Удовi-
ченка, для Полтавщини ду-
же важливо, щоб держава
повернулася обличчям до
проблем найпотужнiших
пiдприємств областi —
Крюкiвського вагонобудiв-
ного заводу та КрАЗу.

Наступне президентське
призначення: Iвано-Фран-
кiвську облдержадмiнiстра-
цiю очолив вiдомий в При-
карпаттi господарник Ми-
хайло Вишиванюк, який
має чи не найбiльший в Ук-
раїнi стаж роботи на цiй по-
садi. Так, вiн керував цiєю
структурою з початку 1997
по сiчень 2005-го.

Представляв М. Вишива-
нюка вiце-прем’єр-мiнiстр
Володимир Сiвкович. Во-
чевидь, є рацiя ставити бiля
керма людину, яка майже
все життя живе i працює на
своїй малiй батькiвщинi.
Новий очiльник областi має
двi спецiальностi — iнжене-
ра-механiка та правознавця,

є кандидатом економiчних
наук. Розпочинав у сiль-
ському господарствi. Свого
часу був радником глави
держави з аграрних питань,
членом Комiсiї з питань аг-
рарної та земельної рефор-
ми при Президентовi Укра-
їни.

Перше звернення новоп-
ризначеного керiвника до
активу областi — упорядку-
вати населенi пункти до Ве-
ликодня. Причiм вiн зазна-
чив: зробити це можна за
допомогою граблiв i вiника,
i видiлення додаткових
коштiв не потребує.

До питань, що вирiшу-
ються мiсцевими держав-
ними адмiнiстрацiями чин-
не законодавство вiдносить
зовнiшньоекономiчну дi-
яльнiсть. Це дуже важливо
для прикордонних облас-
тей, зокрема, Волинi, яка
межує з Польщею та Рес-
публiкою Бiлорусь. Свого
часу саме Борис Клiмчук
зумiв використати геогра-
фiчнi умови для нарощу-
вання економiчного потен-
цiалу цього краю. Можливо
саме тому Президент Укра-
їни повернув його з дипло-
матичної роботи i знову
призначив на цю вiдповi-
дальну посаду.

Б. Клiмчука представляв
волинянам вiце-прем’єр-
мiнiстр Сергiй Тiгiпко, зау-
важивши, що вiн досвiдче-
ний керiвник, людина з iн-
новацiйним складом харак-
теру. Треба вiдзначити, що
Борис Петрович також має
чималий стаж роботи у ви-

конавчих структурах — го-
ловою Волинської облдер-
жадмiнiстрацiї вiн працю-
вав з 1995 по 2002 рiк. За-
тим був Надзвичайним i
Повноважним послом у
Литовськiй Республiцi та
Республiцi Азербайджан.
Виступаючи перед колега-
ми, новопризначений голо-
ва закликав до тривалої
складної роботи, в якiй всi
повиннi бути мудрими i
чесними перед собою.

Стаття 16 Закону «Про
мiсцевi державнi адмiнiс-
трацiї» окреслює сфери
суспiльного життя, у яких
цi структури мають здiй-
снювати державний кон-
троль. Передусiм йдеться
про збереження i рацiо-
нальне використання дер-
жавного майна, стан фiнан-
сової дисциплiни, виконан-
ня державних контрактiв i
зобов’язань перед бюдже-
том. Саме держадмiнiстра-
цiї контролюють викорис-
тання та охорону земель, лi-
сiв, надр, води, вiдповiда-
ють за охорону пам’яток iс-
торiї та культури, стежать
за додержанням архiтектур-
но-будiвельних норм, пра-
вил i стандартiв. Тож за ре-
зультатами дiяльностi цих
структур на мiсцях нашi
громадяни формуватимуть
суспiльну думку про всю
вертикаль влади в державi.

Iрина НАГРЕБЕЦЬКА,
Дмитро КАЧУРА, 

Валерiй МЕЛЬНИК,
Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр», 
Ольга ЛОБАРЧУК
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ТА КОМЕНТАРI

959 XAU

Золото
за 10 унцiй

961 XAG

Срiбло
за 10 унцiй 1336.21

962 XPT

Платина
за 10 унцiй 126959.30

964 XPD

Паладiй
за 10 унцiй 36319.4087071.40встановленi Нацiональним банком України

з 29 березня 2010 року

КУРСИ (OБЛIКOВI) БAНКIВСЬКИХ МЕТAЛIВ,

Про внесення змiн 
до Кримiнально-процесуального кодексу України 

щодо виїмки матерiальних носiїв 
секретної iнформацiї

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до Кримiнально-процесуального кодексу України та-

кi змiни:
1) у частинi третiй статтi 178 слова «документiв, що становлять

державну та/або» замiнити словами «матерiальних носiїв сек-
ретної iнформацiї та/або документiв, що мiстять»;

2) у частинi другiй статтi 179 слова «документiв, що мiстять да-
нi, якi становлять державну та/або» замiнити словами «матерi-
альних носiїв секретної iнформацiї та/або документiв, що мiс-
тять».

2. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.
м. Київ Президент України В. ЯНУКОВИЧ 
4 березня 2010 року 
№ 1940-VI

Про ратифiкацiю Протоколу про внесення змiн 
до Угоди про звiльнення вiд сплати мита, податкiв

i видачi спецiальних дозволiв за провезення
нормативних документiв, еталонiв, засобiв

вимiрювань i стандартних зразкiв, що провозяться 
з метою повiрки та метрологiчної атестацiї 

вiд 10 лютого 1995 року
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Протокол про внесення змiн до Угоди про звiльнення вiд спла-

ти мита, податкiв i видачi спецiальних дозволiв за провезення
нормативних документiв, еталонiв, засобiв вимiрювань i стан-
дартних зразкiв, що провозяться з метою повiрки та метрологiч-
ної атестацiї вiд 10 лютого 1995 року, пiдписаний 22 листопада
2007 року в м. Ашгабатi, ратифiкувати.
м. Київ Президент України В. ЯНУКОВИЧ 
10 березня 2010 року 
№ 1955-VI

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
вiд 24 березня 2010 р. № 665-р

Київ
Про голову правлiння 

Нацiональної акцiонерної компанiї 
«Надра України»

1. Звiльнити Пономаренка Олександра Володимировича з по-
сади голови правлiння Нацiональної акцiонерної компанiї «Над-
ра України» у зв’язку з поновленням на роботi працiвника, який
ранiше виконував цю роботу (пункт 6 частини першої статтi 40
Кодексу законiв про працю України).

2. Поновити Ставицького Едуарда Анатолiйовича на посадi голо-
ви правлiння Нацiональної акцiонерної компанiї «Надра України».

3. Скасувати розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20
серпня 2009 р. № 982.

Прем’єр-мiнiстр України М. АЗАРОВ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
вiд 24 березня 2010 р. № 666-р 

Київ
Про скасування розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв

України вiд 24 лютого 2010 р. № 260
Скасувати розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України 

вiд 24 лютого 2010 р. № 260.
Прем’єр-мiнiстр України М. АЗАРОВ

Нацiональна спiлка журналiстiв України глибоко сумує
з приводу тяжкої втрати — смертi ветерана української
журналiстики, колишнього завiдувача вiддiлом газети
«Молодь України» 

ВОЗIАНОВА 
Вiталiя Федоровича 

i висловлює глибоке спiвчуття рiдним i близьким по-
кiйного.

Президiя Нацiональної академiї медичних наук Украї-

ни висловлює щире спiвчуття Президенту Нацiональної

академiї медичних наук України академiку О. Ф. Возiа-

нову в зв’язку iз смертю його брата 

Вiталiя Федоровича 
ВОЗIАНОВА.

Кабiнет Мiнiстрiв України розпорядженням вiд 24
березня 2010 р. № 667-р скоротив одну посаду

заступника Голови Державного комiтету України з про-
мислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду,
а розпорядженням вiд 24 березня 2010 р. № 670-р увiв
посаду заступника Голови Державної податкової адмi-
нiстрацiї України — голови державної податкової адмi-
нiстрацiї у м. Києвi замiсть посади заступника Голови
цiєї Адмiнiстрацiї.

OДНИМ AБЗAЦOМ
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НОВI, АЛЕ ТАКI ЗНАЙОМI ОБЛИЧЧЯ

ПОТРIБНЕ ОБСТЕЖЕННЯ? 
ТОДI МИ ЇДЕМО ДО ВАС!

Ключi вiд здоров’я — найкращий подарунок
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— Посiяти треба все одно-
часно, бо весни не буде, —
одразу прийде лiто,— гово-
рить перший заступник на-
чальника головного управ-
лiння агропромислового
розвитку Херсонської об-
лдержадмiнiстрацiї Леонтiй
Стрельник. — Адже вже за
кiлька днiв, за прогнозами
синоптикiв, навiть нiчна
температура сягатиме за
+ 10оС.

Доки аграрiї перекону-
ються, що закладенi з осенi
посiви озимих зайвого кло-
поту не викликають, весня-
на сiвба вже набирає тем-
пiв. Вийшли в поле тракто-
ри та сiвалки практично в
усiх пiвденних районах об-
ластi: Бiлозерському, Ска-
довському, Каланчацько-
му, Чаплинському, Кахов-
ському, Генiчеському. Хоча
через складнi цьогорiчнi
умови посiвна розпочалася
пiзнiше, нiж зазвичай, про-
те станом на 24 березня за-
сiяно вже понад 20 тис. га
площ, вiдведених пiд ярий
ячмiнь, овес, горох, кормовi
культури. За даними госпо-
дарств областi, вони на 100
вiдсоткiв забезпеченi посiв-
ним матерiалом, на 75 —
пальним. Наразi в управ-
лiннi переконанi: рiзкого
зростання цiн на пальне пiд
час посiвних-жнивних кам-
панiй, як у попереднi роки,
не буде. Держава не допус-
тить подiбних вивертiв. Не-
має особливих тривог i що-
до технiки: ремонти прове-
денi вчасно, а в деяких гос-
подарствах уже готують
парк збиральних агрегатiв.
Схоже, часи панiки та авра-
лiв минають. Серед сiльгос-
пвиробникiв, як i в усiй
природi, дiє жорсткий за-
кон вiдбору: вистояли тi,

хто спроможний не покла-
датися на пiдтримку дер-
жави, мiсцевої влади чи iн-
ших спонсорiв.

Особливiстю весняної
сiльгоспкампанiї Леонтiй
Стрельник називає прак-
тично повну вiдсутнiсть
кредитування. Нарада, про-
ведена аграрним вiдом-
ством з провiдними банка-
ми, вважай, нiчого не дала,
бо всi мiсцевi банкiри є ли-
ше «намiсниками» установ,
головнi контори — поза ме-
жами областi. Тож самотуж-
ки питання позичок для се-
лян їм не вирiшити.

Гальмує фiнансову сторо-
ну й досi не прийнятий бюд-

жет: чи будуть i в якому об-
сязi компенсацiї на пiд-
тримку агросектору через
механiзм здешевлення кре-
дитiв?

Щодо традицiйних нап-
рямкiв розвитку АПК об-
ластi, то останнiм часом во-
ни помiтно змiнилися. З вi-
домої житницi Херсонщина
перейшла в таку, де все
бiльший акцент робиться на

овочевi, зокрема, баштаннi
культури. Згiдно зi статис-
тичними даними, валовi по-
казники овочевих уже торiк
майже зрiвнялися iз зерно-
вими — 27 i 31 вiдсоток вiд-
повiдно. I це при тому, що
пiд зерновi вiдведено 719
тис. га, а пiд огiрками-помi-
дорами-кавунами — 97,6
тис. га. Життя саме продик-
тувало цi корективи: адже
споживча цiна на овочi ро-
бить останнi доволi рента-
бельними та самоокупни-
ми, а отже, привабливими

для сiльгоспвиробника i пе-
реробника.

Цього року овочево-баш-
танна продукцiя має досягти
44 вiдсоткiв у загальному
валовому кошику областi.
Свою роль зiграли майже 60
насiннєвих господарств, якi
забезпечують мiсцевих ово-
чiвникiв посiвним матерiа-
лом високої репродукцiї,
тодi як урожаї зернових за-

лишають бажати кращого,
деякi овочевi культури на-
рощують показники. Що й
казати: херсонським аграрi-
ям вдається збирати з одно-
го гектара по 600-700, а в ок-
ремих господарствах i по
1000 центнерiв томатiв! То-
рiк область стала овочевим
мiльйонером, нинiшнiй
прогноз — не менше 1,250
млн тонн помiдорiв. I понад
два мiльйони тонн зернових.

Алла БРУСИЛОВА 
для «Урядового кур’єра»

У пiвденних i централь-
них районах Одещини вже
розпочали сiвбу ярого яч-
меню та гороху. Нинi госпо-
дарства областi цiлком за-
безпеченi насiнням зерно-
бобових i технiчних куль-
тур, котрi доведенi до посiв-
них кондицiй. Значно гiр-
шими є справи iз пальним,
яким господарства не забез-
печенi й наполовину. 64
вiдсотки вiд потреби стано-
вить i кiлькiсть придбаних
мiндобрив. Щоправда, при-
мiром, в Арцизькому райо-
нi, що на пiвднi областi, цей
показник сягає 95 вiдсоткiв.
Та й пального тут запасли
78 вiдсоткiв вiд потреби, що
значно вище середнього по-
казника по областi. Ось чим
пояснює таку успiшнiсть
голова Арцизької райдер-
жадмiнiстрацiї Вiталiй Да-
видов: «У нас великi фер-
мерськi господарства — до
7-10 тис. га. Вони мають
технiку i оборотнi кошти.
Крiм того, п’ять госпо-
дарств у районi вирощують
насiння — тож проблем i з
цим немає».

Бiльшiсть сiльгосппiд-
приємств району вже закiн-

чили пiдживлення озими-
ни, деякi з них посiяли й
ярину. В. Давидов каже, що
у разi потреби господар-

ствам району не важко взя-
ти банкiвський кредит — бо
їм є що закласти — примi-
ром, нову iмпортну технiку

чи будiвлi. Щоб працювати
на власний прибуток, а не
на обслуговування банкiв-
ських вiдсоткiв, господар-
ства намагаються утрима-
тися вiд позичок. «Кредитiв
ми сьогоднi не використо-
вуємо», — каже гендирек-
тор ВАТ «Шампань Украї-
ни», що працює на теренах
району, Гнат Братiнов.
Утiм, i без них велике ви-
ноградарське господарство,
засноване понад 50 рокiв
тому, почувається непога-
но: «Закiнчуємо обрiзання
винограднику, сьогоднi пiд-
живлено всi озимi, маємо
достатньо коштiв, аби про-
вести весь комплекс весня-
но-польових робiт».

На жаль, сьогоднi таким
станом речей можуть по-
хвалитися далеко не всi гос-
подарства Одещини, що за-
безпеченi власними обiго-
вими коштами лише на 20
вiдсоткiв.

Певний резерв для вип-
равлення такої ситуацiї ке-
рiвник Арцизького району
вбачає не лише у створеннi
великих пiдприємств, а й у
розвитку тваринництва:
«Тi, хто вiдчули смак до
тваринництва зрозумiли,
що воно може давати кошти
у мiжсезонний перiод, а вiд-
так дає змогу протягом ро-
ку справно платити зарпла-
ту i розраховуватися за
енергоносiї».

Iван ШЕВЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

Подобається i дiтям, i господарям

Незважаючи на незвично важку зиму та складнi погоднi
умови, хлiбороби Херсонщини налаштованi оптимiстично.
Минулорiчний хлiбний коровай вони планують не лише
зберегти, а суттєво примножити. Утiм, область, яка тради-
цiйно мала славу житницi, набуває дедалi бiльше «овочево-
го» нахилу.

З ХЛIБА — НА КАВУНИ

ХАЗЯЙНУЮТЬ 
ВЛАСНИМ КОШТОМ

НА ВIННИЧЧИНI
ВIДНОВЛЮЮТЬ 
ЦУКРОВI ЗАВОДИ
i водночас в господарствах готують бурякозбиральну технi-
ку, яка кiлька рокiв стояла без дiла через збитковiсть галузi.
В областi переконанi, хто цiєї весни посiє цукровi буряки,
той матиме прибуток.

Торiк Красносiльському цукровому заводу, що в Бершад-
ському районi, виповнилося 165 рокiв. Кругла дата була
сумною для колективу, адже на прохiднiй висiв замок. Але
цiєї весни прийшов iнвестор, який взявся повернути до
життя пiдприємство. Вiн уже уклав угоди з господарствами
на посiв майже трьох тисяч гектарiв цукрових бурякiв, видi-
ляє аграрiям насiння i мiнеральнi добрива. Передбачається,
що в цехах заводу працюватимуть майже пiвтисячi краян.

Як повiдомив начальник вiддiлу переробки головного уп-
равлiння агропромислового розвитку облдержадмiнiстрацiї
Василь Салига, пiсля кiлькох рокiв простою готуються до
роботи Капустянський та Удицький заводи, що в Тростя-
нецькому i Теплицькому районах вiдповiдно. А загалом у
новому цукровому сезонi планують взяти участь 14 пiдпри-
ємств, що на три бiльше порiвняно з минулим роком. Май-
же на 20 тис. га зросте площа пiд солодкими коренями i ста-
новитиме понад 60 тис. га. Друге дихання у бурякоцукрово-
го комплексу областi вiдкрилося зi зростанням попиту i доб-
рою цiною на цукор на вiтчизняному ринку. Оптимiстично
для галузi складається ситуацiя i на зовнiшнiх ринках. Лево-
ву частку сировини цукровi пiдприємства виростять самi, а
решту отримають вiд господарств, з якими наразi уклада-
ються договори про спiвпрацю на взаємовигiдних умовах.

Олег ЧЕБАН, «Урядовий кур’єр»

КОЛИ ОБСТЕЖЕННЯ 
НЕ ЗАВАДИТЬ

— Аграрiї Харкiвщини повнiстю забезпеченi мiндобрива-
ми та насiнням ярих. Запаси їх у господарствах становлять
100,3 i 60,4 тис. тонн (або 134 i 108 вiдсоткiв) вiдповiдно.
Тож увесь комплекс весняно-польових робiт, а в областi
планується засiяти ярими 233,6 тис. га, проведемо якiсно i в
стислi термiни, — переконаний начальник головного управ-
лiння агропромислового розвитку Харкiвської облдержад-
мiнiстрацiї Михайло Жорник. — В областi вже вiдремонто-
вано i поставлено на лiнiйку готовностi 9116 тракторiв (або
93 вiдсотки), 4955 сiвалок (або 98 вiдсоткiв). Особливо ра-
дують темпами робiт господарства Вовчанського та Чугуїв-
ського районiв.

Щодо озимих, то посiви — в доброму i задовiльному ста-
нi. Через вiдлигу наприкiнцi лютого, перепади температури
та опади у виглядi дощу i снiгу на початку березня, на полях
Харкiвщини загинуло до чотирьох вiдсоткiв посiвiв. Якщо
говорити про весь клин озимих, то за iнформацiєю фахiвцiв
Iнституту рослинництва iм. В. Юр’єва, нинi 23 вiдсотки посi-
вiв — у доброму станi, 56 — у задовiльному i 21 — у слабко-
му i зрiдженому станi. При збереженнi температури на ни-
нiшньому рiвнi танення снiгу i льодяної кiрки на полях об-
ластi триватиме ще зо два тижнi, а це не викликає серйозної
загрози для сходiв, повiдомляють фахiвцi. Однак радять аг-
рарiям ретельно обстежити посiви для визначення заходiв з
догляду, а за потреби — пiдсiву чи пересiву.

Свiтлана ГАЛАУР, «Урядовий кур’єр»

ВИНОГРАДНИКИ — 
ПIД ДАЧI?

Вищий Господарський суд скасував рiшення про вилу-
чення Ялтинською мiською та Кореїзькою селищною рада-
ми 10 га виноградникiв ДП «Радгосп-завод «Лiвадiя», що
входить до складу Нацiонального виробничо-аграрного
об’єднання «Масандра», та видiлення землi для будiвниц-
тва дач наближеним до влади особам.

За даними пiвденного регiонального вiддiлення Держко-
мiнспекцiї, з 2006 року мiсцевi ради автономiї своїми рiшен-
нями вилучили з виробничого циклу понад 100 га виноград-
никiв на територiї Лiвадiйської, Гаспринської та Кореїзької
територiальних громад. I зробили це без дозволу уряду,
порушивши цим самим земельне законодавство.

На жаль, виконавча влада Криму не зробила вiдповiдних
висновкiв. Iнакше, чим можна пояснити, що на останньому
засiданнi кримського уряду пiд головуванням тепер уже ко-
лишнього прем’єра АРК В. Плакiди ухвалено рiшення про
видiлення понад 200 га землi на Пiвденному узбережжi
Криму родичам членiв кримського уряду?

Олександр КУЛИК, «Урядовий кур’єр»

Комерцiйнi банки України 24 березня 2010
року вiдкрили кредитнi лiнiї для того, щоб

аграрiї змогли отримати позики для посiвної. Про
це повiдомив мiнiстр аграрної полiтики Микола
Присяжнюк. Таке рiшення ухвалили пiд час нара-
ди пiд головуванням вiце-прем’єра Сергiя Тiгiпка.
«Мiнiстерство фiнансiв запевнило нас, що на 2010
рiк у бюджетi буде передбачена компенсацiя вiд-
соткiв за кредитом у межах мiльярда гривень», —
сказав М.Присяжнюк. На нарадi були присутнi
представники, зокрема Райффайзен Банку Аваль,
Укрсоцбанку, Альфабанку.

OДНИМ AБЗAЦOМ

Посiвна набирає темпiв
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МАКРОПОКАЗНИКИ 
ТА РЕАЛIЇ

Прогноз макроекономiчних показникiв на 2009 рiк був
вiдiрваний вiд економiчних реалiй. Про це йдеться у звiтi
Мiнiстерства фiнансiв України «Про виконання Державно-
го бюджету України за 2009 рiк у розрiзi економiчної класи-
фiкацiї видаткiв», розмiщеному на сайтi мiнiстерства. Зок-
рема, якщо зростання реального ВВП планувалося на рiвнi
0,4%, фактично вiдбулося скорочення на 15%. Незважаю-
чи на реалiзацiю протягом 2009 року антиiнфляцiйних за-
ходiв, за пiдсумками року iнфляцiя перевищила на 2,8
вiдсоткових пункти плановий показник.

Однiєю з причин падiння економiки в 2009 роцi стала
непрацююча банкiвська система та скорочення обсягiв
кредитування економiки — на 10,7 млрд грн порiвняно з
2008 роком, тодi як у попереднi три роки прирiст кредитiв
в економiку у середньому становив 197 млрд грн. Скоро-
чення обсягiв виробництва вiдбувалося швидшими темпа-
ми, нiж очiкувалося. Зокрема, експорт у 2009 роцi скоро-
тився на 31,4 млрд дол. (прогнозований показник — 3,2
млрд дол.).

Iз запланованих 255,3 млрд грн надходжень до держав-
ного бюджету у 2009 роцi надiйшло на 2,7% менше, нiж у
2008 роцi. Iз запланованих 184,6 млрд грн надходжень до
загального фонду держбюджету — на 7,3% менше, нiж у
2008 роцi. Рiвень виконання дохoдної частини загального
фонду держбюджету в цiлому за 2009 рiк становив 93,3%.

МАШИНА ЧАСУ:
МIНУС 60 РОКIВ

Заступник керуючого директора Мiжнародного валютно-
го фонду Джон Лiпськi заявив, що нинiшня криза «залиши-
ла глибокi шрами» на фiнансовому станi розвинених країн,
вiдкинувши їхню економiку на 60 рокiв назад. Спiввiдно-
шення мiж нацiональним боргом i ВВП сiмки розвинених
промислових країн цього року досягне 100%. Такого не бу-
ло з 1950-х рокiв.

Криза вiдкинула цi розвиненi країни до стану, який не
спостерiгався iз часiв закiнчення Другої свiтової вiйни. На-
вiть найпотужнiй країнi свiту — США не вдасться вiдновити
свою платоспроможнiсть у довгостроковому планi, якщо
вона не зможе зберегти свiй рiвень накопичення. Боротьба
iз заборгованiстю має стати «ключовим прiоритетом» цих
країн, адже проблеми з «фiнансовим здоров’ям» пiдрива-
ють довiру до економiчного вiдновлення. Керiвник МВФ
зазначив: щоб повернутися до рiвня боргу в розмiрi 60%
ВВП, розвиненi країни мають перейти вiд 4% дефiциту держ-
бюджетiв у 2010 роцi до 4% профiциту в 2020 роцi. Для
цього вони повиннi провести реформи у нацiональних пен-
сiйних системах i системах охорони здоров’я, провести iншi
скорочення видаткiв, а також домогтися збiльшення подат-
кових надходжень. Навiть у разi припинення введених
програм стимулювання економiчної активностi борг країн
«сiмки» у середньому досягне до кiнця 2014 р. 110% ВВП.

Iнформацiя «Урядового кур’єра»

Держкомiсiя з цiнних паперiв
i фондового ринку (ДКЦПФР)
пропонує поновити обов’яз-
кове розкриття iнформацiї
всiма емiтентами цiнних па-
перiв, незалежно вiд виду
органiзацiйно-правової фор-
ми i способу розмiщення
цiнних паперiв.

Вiдповiдний законопроект
про внесення змiн в закон
«Про цiннi папери та фондо-
вий ринок», розроблений за
участю ДКЦПФР, зареєс-
трований в парламентi 23
лютого. Нагадаємо, що комi-
сiя звiльнила закритi акцiо-
нернi товариства (ЗАТ) та
приватнi акцiонернi товарис-
тва (ПАТ) вiд обов’язку роз-
кривати iнформацiю про
свою дiяльнiсть у рiшеннi
ДКЦПФР № 1355, яке набу-
ло чинностi в кiнцi лютого.
До цього звiтнiсть україн-
ських ЗАТiв знаходилася у
вiдкритому доступi для iн-
весторiв. Приводом для
прийняття даного рiшення

ДКЦПФР став судовий по-
зов ЗАТ «БIТ» у кiнцi мину-
лого року, в якому компанiя
вимагала визнання недiй-
сним вимоги комiсiї про не-
обхiднiсть розкриття iнфор-
мацiї акцiонерними товарис-
твами. Вiн є не першим у спо-
рi деяких учасникiв фондово-
го ринку з регулятором щодо
необхiдностi опублiкування
iнформацiї ЗАТiв. Згiдно з рi-
шеннням держкомiсiї, закри-
тi й приватнi акцiонернi това-
риства  повнiстю звiльненi
вiд необхiдностi надавати
ДКЦПФР iнформацiю про
свою дiяльнiсть, а також
оприлюднювати звiтнiсть у
загальнодоступних базах данi
комiсiї — smida. gov. ua й
stockmarket. gov. ua — i офi-
цiйних виданнях. ЗАТ i ПАТ
не потрiбно буде подавати ре-
гулярну (щоквартальнi й що-
рiчнi звiти), а також особливу
iнформацiю. Вони можуть не

подавати до публiчних дже-
рел данi про розмiщення цiн-
них паперiв або одержання
кредиту на суму понад 25%
статутного капiталу, викупi
емiтентом своїх акцiй, лiс-
тингу/делiстингу паперiв,
створеннi/лiквiдацiї фiлiй,
змiнi власникiв бiльше 10%
акцiй i менеджменту, рiшен-
нi суду про санацiю або бан-
крутство. Ранiше вiд подачi
такої iнформацiї звiльнялися
емiтенти державних цiнних
паперiв та iнвестицiйних
сертифiкатiв. «Формально
дiйсно є пiдстави вважати,
що згiдно iз законом «Про
цiннi папери та фондовий
ринок» його вимоги про роз-
криття iнформацiї поширю-
ються лише на емiтентiв, якi
здiйснили вiдкрите (публiч-
не) розмiщення», — сказала в
iнтерв’ю «УК» керiвник про-
ектiв ВАТ «Кiнто» Олена
Васильченко. Водночас, за її

словами, в Українi налiчу-
ється бiльше 20 тисяч закри-
тих АТ, багато з яких мають
сотнi акцiонерiв. I тепер цим
акцiонерам для отримання
iнформацiї про дiяльнiсть то-
вариства слiд буде звертати-
ся до самого товариства, че-
рез що процес доступу до iн-
формацiї стане складнiшим
та потребуватиме бiльше ча-
су i грошей. Закон «Про акцi-
онернi товариства» передба-
чає обов’язок акцiонерного
товариства на письмову ви-
могу акцiонера надати йому
за плату копiї документiв, пе-
редбачених цим законом, в
тому числi рiчну фiнансову
звiтнiсть та особливу iнфор-
мацiю, якi до прийняття ко-
мiсiєю рiшення № 1355 пiд-
лягали розкриттю. Таким чи-
ном, обмеження та усклад-
нення з доступом до iнфор-
мацiї про закритi/приватнi
акцiонернi товариства змен-

шать привабливiсть iнвесту-
вання в акцiї таких пiдпри-
ємств, поставлять iнвесторiв
у бiльшу залежнiсть вiд ба-
жання таких пiдприємств
добровiльно розкривати про
себе iнформацiю. Пробле-
мою для мiноритарних акцi-
онерiв стане неможливiсть
участi в додаткових емiсiях
акцiй, тому що ЗАТи можуть
не повiдомити їх про це, що
приведе до розмиття часток
акцiонерiв у капiталi. Є заг-
роза, що акцiонери ЗАТ та-
кож не довiдаються про ре-
органiзацiю їхнього ЗАТ у
товариство з обмеженою вiд-
повiдальнiстю (ТОВ), ос-
кiльки тепер емiтенти мо-
жуть не повiдомляти iнфор-
мацiю щодо припинення iс-
нування юридичної особи
шляхом реорганiзацiї.

«Вiдсутнiсть обов’язкової
звiтностi для ЗАТ та приват-
них акцiонерних товариств
скоротить час та витрати цих
товариств на її пiдготовку. В
той же час, ЗАТи та приватнi
акцiонернi товариства — про-
фесiйнi учасники фондового

ринку — будуть звiтувати що-
рiчно, i тому їх дiяльнiсть за-
лишиться прозорою для iн-
весторiв. Бiльшiсть iснуючих
ЗАТiв, якi ледь животiють, i
не зацiкавленi у залученнi iн-
весторiв, поступово перетво-
рюються на ТОВ», — вважає
генеральний директор КУА
«Iнеко-Iнвест» Олег Морква.
Намагання окремих това-
риств «не свiтити» звiтнiсть
прискорить природний вiдбiр
серед акцiонерних товариств,
коли їх акцiонери вимушенi
будуть прийняти рiшення
про змiну форми iснування
товариства. Наприклад, ос-
таннiми роками в Українi
спостерiгається тенденцiя до
перетворення акцiонерних
товариств у товариства з об-
меженою вiдповiдальнiстю. З
прийняттям закону «Про ак-
цiонернi товариства», де зако-
нодавець пропонує подiл то-
вариств на публiчнi та при-
ватнi, дана тенденцiя тiльки
посилиться.

Вiкторiя КОВАЛЬОВА,
«Урядовий кур’єр»

Час вiд часу в Українi з’яв-
ляються «страшилки» щодо
загрози дефолту i проблем
з обслуговуванням зовнiш-
нiх боргiв. Скептики заува-
жують, що для цього не-
достатньо валютних резер-
вiв, i погасити цi борги не-
можливо, навiть якщо буде
досягнуто найоптимiстичнi-
ших прогнозiв щодо зрос-
тання виробництва. Українi
«доведеться домагатися
вiдстрочок, реструктуриза-
цiї».

Зовсiм iншої думки щодо
цiєї проблеми в Мiнфiнi.
«На сьогоднi платежi за
державним боргом здiй-
снюються своєчасно i в
повному обсязi, з дотри-
манням усiх первинно виз-
начених умов виконання
зобов’язань. Платоспро-
можнiсть України є на дос-
татньому для належного
виконання боргових зо-
бов’язань рiвнi», — пiд-
креслюють в мiнiстерствi.
Обсяг державного боргу до
очiкуваного ВВП на кiнець
2009 року склав 23,1 вiд-
сотка, а у 2010 роцi очiку-
ється на рiвнi 25,9 вiдсотка.
Тому на думку бiльшостi
експертiв, наявнiсть дер-
жборгу навiть в 26 вiдсот-
кiв не є небезпекою для
України (порiг економiч-
ної небезпеки для держави
— 60 вiдсоткiв ВВП). Нап-
риклад, в Грецiї держборг ся-
гає 112 вiдсоткiв ВВП, Iталiї
— 74 вiдсотки, Англiї — 
80-90 вiдсоткiв. Але якщо
ми будемо швидкими тем-
пами запозичувати iнозем-
нi кошти, то можемо перей-
ти дозволену економiчну
межу. «Побоювання, що
Україна оголосить дефолт,
не мають пiдстав», — сказа-
ла в iнтерв’ю «УК» аналi-
тик iнвестицiйної компанiї
(IК) «Драгон Капiтал»
Ольга Сливинська. За її
словами, у 2010 роцi зов-
нiшнi виплати за прямим
державним боргом Украї-
ни становитимуть з ураху-
ванням вiдсоткiв 1,6 млрд
доларiв, окрiм того, майже
1 млрд доларiв потрiбно
виплатити за боргами, га-
рантованими державою. В
той же час, мiжнароднi ре-
зерви Нацiонального бан-
ку України складають 26,5
млрд доларiв, що достатньо
для покриття названих
сум. Експерти IК вважа-
ють, що в разi необхiдностi
НБУ надасть пiдтримку
державi в рефiнансуваннi

облiгацiй внутрiшнього
державного займу
(ОВДП).

Радше за все, дефолту не
чекає i найбiльший креди-
тор України — Мiжнарод-
ний валютний фонд, тех-
нiчна мiсiя якого працює
над пiдготовкою нового ме-
морандуму мiж Україною i
МВФ. Нагадаємо, що МВФ
не видiлив Українi 4-й

транш кредиту в рамках
програми stand-by, який
був запланований на лис-
топад 2009-го року. Голова
Фонду Домiнiк Строс-Кан
заявляв, що спiвробiтниц-
тво з МВФ у рамках прог-
рами stand-by поновиться
пiсля президентських ви-
борiв.

З 1999-го до 2007 року
вiдношення державного
боргу до ВВП в Українi
постiйно зменшувалося за
рахунок пiдтримки його на
вiдносно стабiльному рiвнi
та високих темпах зростан-
ня економiки. Показники
цих рокiв сягають вiдпо-
вiдно 48,2 i 10 вiдсоткiв.
Однак, починаючи з 2008
року, сума державного бор-
гу та його вiдношення до
ВВП зростає у зв’язку з
розгортанням кризових
явищ i, вiдповiдно, зрос-
танням потреб держави у
запозиченнях, з одного бо-
ку, та у зв’язку з пригнiчен-
ням економiчної активнос-
тi — з другого.

Згiдно з графiком пога-
шення основної суми бор-
гу, який опублiкував де-
партамент державного бор-
гу Мiнфiну на своєму сай-
тi, найбiльшi «пiковi» вип-
лати з 2010 по 2020 рiк
приходяться на найближчi

три роки, при цьому в 2012
роцi виплати складуть 17,9
млрд грн (найбiльший по-
казник за перiод «десяти-
рiчки»). Найменшi випла-
ти (якщо не буде чергових
запозичень) приходяться
на 2020-ий — 1,2 млрд грн.
В цьому роцi виплати скла-
дуть 15,2 млрд грн. Але в
прес-службi Мiнфiну
«УК» зауважили, що «пот-

реба у зовнiшньому фiнан-
суваннi на цей рiк може бу-
ти визначена лише за умо-
ви прийняття закону про
Державний бюджет на
2010 рiк».

«З другого пiврiччя цьо-
го року Україна вiдновить
доступ до ринку комерцiй-
них запозичень (єврооблi-
гацiй). Якщо про масштаб-
нi запозичення в мiжнарод-
них органiзацiях домови-
тися не вдасться, україн-
ський уряд буде змушений
проводити новi випуски
євробондiв», — зауважує
економiчний експерт Ан-
дрiй Блiнов. Комерцiйнi
запозичення вже не будуть

коштувати для України
бiльше 10 вiдсоткiв рiчних,
як це могло би бути пiд час
пiку кризи, це, скорiше, бу-
де 7-8 вiдсоткiв рiчних
(проте, вдвiчi дорожче, нiж
кошти мiжнародних орга-
нiзацiй). На думку А. Блi-
нова уряд буде зважувати:
виконувати зобов’язання
перед МВФ, в тому числi
непопулярнi соцiальнi, i
отримати подальше фiнан-
сування в рамках програми
stand-by, чи не приставати
на вимоги Фонду й здiй-
снювати бiльш дорогi ко-
мерцiйнi запозичення.

Ряд аналiтикiв вiдзнача-
ють, що загалом в свiтi, i в
Українi зокрема, ситуацiя
не належить до, так званих,
типових, тому вихiд з неї
неможливий за допомогою
класичних економiчних ре-
форм, в тому числi, креди-
ту МВФ. «Класичними ме-
тодами можна лише зала-
тати черговi дiри, але не
вийти з кризи. Чи стануть
кредити МВФ рятiвним

кругом для України? Якщо
вони використовувати-
муться виключно на пок-
риття соцiальних виплат,
то рятiвний круг не допо-
може добратися до берега.
В стратегiчному планi кре-
дити МВФ збiльшують за-
лежнiсть України вiд iм-
портних товарiв, тодi як
країна експортує сирови-
ну», — констатує економiч-
ний експерт Андрiй Новак.
Кризовий перiод — iдеаль-
ний час для економiчних
реформ. Саме тодi суспiль-
ство готове до рiзких 
крокiв.

Вiкторiя БАХУР
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ПРИВИД ДЕФОЛТУ 
НЕ БРОДИТЬ В УКРАЇНI

СЕЗАМ, ВIДКРИЙСЯ!

Влада України запропонувала Мiжнародному
валютному фонду надати черговий транш у рам-

ках кредитної програми stand-by у розмiрi 5 млрд до-
ларiв, повiдомила перший заступник голови Aдмiнiс-
трацiї Президента України Iрина Акiмова. Розмiр чер-
гового траншу залишається предметом переговорiв з
мiсiєю МВФ, яка продовжує роботу в Києвi. Якщо про-
тягом квiтня Верховнiй Радi вдасться прийняти закон
про державний бюджет України на 2010 рiк, то питан-
ня про видiлення коштiв у рамках програми stand-by
МВФ зможе розглянути протягом одного мiсяця.

OДНИМ AБЗAЦOМ

Джерело: Мiнфiн
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Вiтчизняний ринок нерухо-
мостi, обвалившись чи не
першим пiсля кризи, має всi
шанси вийти з кризового
провалля одним з останнiх.
Хоч деякi експерти завдяки
незначному пiдвищенню
вартостi житла в окремих ре-
гiонах побачили цiнове дно,
бiльшiсть переконанi: навiть
за найкращих умов актив-
нiсть покупцiв на ринку поч-
не зростати не ранiше осенi.

Складну ситуацiю в галузi
пiдтверджують у вiтчизня-
ному Мiн’юстi. За даними
мiнiстерства, минулого року
кiлькiсть угод купiвлi-про-
дажу нерухомого майна
зменшилась на 27 вiдсоткiв.
Проте, фахiвцi ринку вважа-
ють офiцiйнi цифри занадто
оптимiстичними, говорячи
про падiння обсягiв укладе-
них договорiв на найбiльш
активних ринках великих
мiст на рiвнi 37 вiдсоткiв.
«За цього купiвля нерухо-
мостi не перевищувала 50
вiдсоткiв, все iнше — опера-
цiї з отримання спадку, роз-
мiну тощо. Якщо ж брати
показники за грудень-сiчень
в Одесi, Харковi, Львовi,
Києвi та Чернiговi, кiлькiсть
угод становила лише 10 вiд-
соткiв вiд показникiв докри-
зового грудня-сiчня 2006-
2007 рокiв». За словами ек-
сперта Олександра Бонда-
ренка, ринок нерухомостi є
дзеркалом загальної еконо-
мiчної ситуацiї в країнi. То-
му, на його думку, найближ-
чi пiвроку депресивний стан
економiки не буде подолано,
вiдповiдно i ринок нерухо-
мостi не вийде з нинiшнього
стану.

«За таких обставин поки
що рано говорити про прой-
дене дно. Найкращим сти-
мулом до розв’язання проб-
лем на ринку нерухомостi є
позитивнi настрої серед по-
тенцiйних покупцiв, — вва-
жає експерт. — Поки не по-
лiпшиться загальна ситуа-
цiя в країнi, а разом з нею
стан вiтчизняної банкiв-
ської системи, зростання
кiлькостi трансакцiй у галу-
зi очiкувати не варто».

Незначне зростання вар-
тостi нерухомостi поясню-
ється тимчасовими чинни-

ками. Пiсля виборiв значна
частина зароблених коштiв
була спрямована саме на
придбання житла, що є
звичним для ринку. А нез-
начне зростання у регiонах
пов’язано з тим, що на по-
чатку року до України по-
вертаються заробiтчани, якi
в цей час розв’язують свої
житловi проблеми.

КОМЕРЦIЙНИЙ 
АВАНГАРД

Єдиними, хто потроху
почав видряпуватися з кри-
зової ями, стали компанiї,
якi займаються зведенням
комерцiйної нерухомостi.
Це передовсiм пов’язано з
активiзацiєю iноземних iн-
весторiв, якi готовi профi-
нансувати будiвництво в
мiстах, де у 2012 роцi прой-
де чемпiонат Європи з фут-
болу. Одначе вони поки не
ризикують вкладати свої
кошти в житлове будiвниц-
тво, обмежуючись торгово-
розважальними та офiсни-
ми центрами, з будiвниц-
твом та реалiзацiєю яких
значно менше проблем. Ек-
сперти переконанi: саме ко-
мерцiйна нерухомiсть стане
тим маячком, який вкаже
на паростки полiпшення
ситуацiї у галузi. «Тут дно
пройдено, i є всi пiдстави
для можливого збiльшення
попиту в недалекому май-
бутньому. Якщо це станеть-
ся, можна буде говорити
про вихiд з кризи житлової
нерухомостi, передусiм у
сегментi економ-класу», —
зазначив експерт ринку
Олександр Рубанов.

Наразi ж вони не бачать
радiсних перспектив на
ринку житлової нерухомос-
тi. «Найближчим часом
варто очiкувати зниження
вартостi вторинного житла.
Грошей у людей залишило-
ся мало, тому врештi-решт
продавцi вимушенi будуть
опустити цiну», — розповiв
будiвельний експерт Ярос-
лав Цуканов.

Та найбiльше у житлово-
му сегментi вiд кризи пос-
траждав первинний ринок.
Якщо ранiше квартири ку-
пувалися на стадiї виритого
котловану, то тепер поку-
пець розглядає тiльки варi-
анти з уже збудованим жит-
лом. При цьому бiльше за

iнших постраждали ком-
плекси бiзнес-сегменту,
орiєнтованi на вiтчизняний
середнiй клас, якого пiсля
кризи майже не залишило-
ся. За словами представни-
кiв ринку, всi, хто не пiде на
цiновi поступки, програють.
I чим бiльше простоювати-
ме житло — тим бiльшими
будуть збитки.

Проте всi експерти погод-
жуються, що найгiрша ситу-
ацiя нинi у секторi котед-
жного будiвництва. На Київ-
щинi, в Одеськiй областi та в
Криму нинi добудовується
не бiльше 15 вiдсоткiв об’єк-
тiв. Експерти прогнозують,
що саме цей сегмент ринку
виходитиме з кризового ста-
ну найдовше. Адже будинки
у котеджних мiстечках купу-
ють найчастiше як друге
житло, маючи квартиру в
мiстi. Вiдповiдно, тягар бра-
ку даху над головою у потен-
цiйних покупцiв вiдсутнiй.

ЗМIНИ ЗАРАДИ 
СТАБIЛЬНОСТI

Проте бiльшiсть гравцiв
ринку переконанi, що для
виходу будiвництва з кризи
треба вдихнути життя у вiт-
чизняну економiку. «Якщо
не буде вжито серйозних
системних заходiв, ситуацiя
на ринку в найближчi роки
тiльки погiршуватиметься,
— вважає Олександр Руба-
нов. — Передовсiм треба по-
вернути довiру до забудов-
никiв та банкiвської систе-
ми. Без цих двох чинникiв
говорити про подальший
розвиток будiвельної галузi
неможливо». З ним погод-

жується i Олександр Бонда-
ренко: «Суттєво вплинути
на ринок може тiльки ста-
бiльне економiчне зростання
в державi. У споживача не-
має впевненостi в завтраш-
ньому днi. Адже якщо робо-
та є сьогоднi — не означає,
що вона буде завтра, що не
знизять зарплату чи взагалi
її виплатять. Крiм того, необ-
хiдно створити прийнятнi
умови кредитування. Адже
жодна нормальна людина не
вiзьме кредит пiд нинiшнi
вiдсотки».

Водночас експерти наго-
лошують, що для вiдновлен-
ня нормальних обсягiв бу-
дiвництва також треба роз-
в’язувати низку наболiлих
проблем. Нинi необхiднi для
початку будiвництва погод-
жувальнi процедури займа-
ють близько двох рокiв. У
Європi цей показник стано-
вить 30-40 днiв, а в Нью-
Йорку, з його складними
умовами зведення житла, —
всього 12 днiв. Також необ-
хiдно вирiшити багато пи-
тань, якi виникають пiд час
отримання землi. Iнакше,
навiть за стабiльного зрос-
тання економiки проблем не
уникнути, оскiльки за ни-
нiшнiх умов пройти всi про-
цедури й розпочати будiв-
ництво вдасться далеко не
всiм. Новi об’єкти почнуть
з’являтися лише через пiв-
тора-два роки, тож на ринок
почне тиснути вiдкладений
попит, який i призведе до
стрiмкого подорожчання
квадратних метрiв.

Роман МАЛИК,
«Урядовий кур’єр»

Крiм очевидних кризових
явищ, на стан галузi нега-
тивно вплинуло рiшення ви-
лучити мiсто зi списку учас-
никiв Євро-2012. Зокрема,
довелося вiдмовитися вiд
будiвництва стадiону на 33
тис. мiсць — iнвестор просто
втратив iнтерес до цього
проекту. Натомiсть готелi,
якi частково зводилися за
програмою пiдготовки до

футбольного чемпiонату,
були побудованi. Торiк їх
з’явилося бiльше десяти. Iн-
вестори вирiшили, що на
готельному бiзнесi у при-
морському мiстi вони i без
єврочемпiонату не прого-
рять.

На доволi високому рiвнi
збереглося iнвестування
житлового сектору. Торiк
його обсяги впали менш нiж

на чверть. Свiй внесок у
розвиток цього сектору зро-
била й Одеська мерiя. Торiк
її управлiння капiтального
будiвництва ввело в експлу-
атацiю сiм будинкiв, кiль-
кiсть квартир в яких переви-
щила одну тисячу. Цi показ-
ники мало вiдрiзняються вiд
позаторiшнiх, хоча суттєво
вiдстають вiд 2007-го, коли
в експлуатацiю ввели 18 бу-
динкiв i 2688 квартир.

Здачi ще кiлькох будинкiв
мерiя посприяла, надавши
певну пiльгу двом будiвель-
ним компанiям. Чиновники
погодилися обiйтися шiс-
тьма вiдсотками житлової
площi, яка передається мiс-
ту, замiсть зазначених в уго-
дах дванадцяти. Натомiсть
будiвельники взяли на себе

зобов’язання здати будинки
вчасно. Три з них уже обжи-
вають новосели, ще два ма-
ють бути завершенi най-
ближчим часом. «Мерiя
пiшла назустрiч не компанi-
ям, а людям», — пiдкреслив
заступник мiського голови
Михайло Кучук. — Адже
зволiкання зi здачею житло-
вих будинкiв викликає чи-
мале соцiальне напружен-
ня, особливо на тлi шахрай-
ських скандалiв останнього
часу».

Попри всi труднощi i
проблеми, з початком
справжньої весни на одесь-
ких будiвництвах, що про-
тягом минулого року стояли
або ледь-ледь рухалися,
запрацювали пiдйомнi кра-
ни та бетономiшалки. Вiдтак
є надiя, що пiдсумки поточ-
ного будiвельного року ви-
являться для Одеси сприят-
ливiшими, нiж торiшнi.

Iван ШЕВЧУК,
«Урядовий кур’єр»На довгобудах у пiвнiчнiй частинi Одеси знову розпочалися роботи

«ДНО» ПЕРЕНОСИТЬСЯ
НА ОСIНЬ

Порiвнювати колишнi i нинiшнi масштаби будiвництва на
Львiвщинi та в обласному центрi, стверджують фахiвцi, бу-
ло б некоректно: тодiшнiх темпiв i навiть обсягiв будiвниц-
тва кiлькарiчної давностi досягти вдасться нескоро. Адже
лише минулого року темпи спорудження новобудов у регi-
онi знизилися на 46 вiдсоткiв.

БАЛАНС ПОПИТУ 
I ПРОПОЗИЦIЇ

Як повiдомив заступник начальника управлiння мiстобу-
дування та архiтектури Львiвської облдержадмiнiстрацiї
Ярослав Гутовський, за попереднiй рiк введено житла в ек-
сплуатацiю — 391,95 тисячi метрiв квадратних, майже поло-
вина з якого (177,91 тис. м  кв.) — зведено за кошти населен-
ня. Будiвельних робiт виконано на суму 2 134,9 мiльйона
гривень. При цьому значно скоротилися обсяги споруд-
ження об’єктiв iнфраструктури, зокрема прокладання дорiг
— уп’ятеро, iнженерних мереж — на 25,9 вiдсотка.

Такi результати для ринку, який в останнє десятирiччя роз-
вивався доволi динамiчно, стали вiддзеркаленням негараз-
дiв не лише у вiтчизнянiй, а й у європейськiй економiцi, ад-
же вiдчутно змiлiв один з визначальних «живильних» потiч-
кiв, якi стимулювали розвиток будiвельної галузi, — заробiт-
чанських доларiв та євро, завдяки яким у Львовi, Стрию,
Самборi, Дрогобичi та iнших мiстах i мiстечках виросли цiлi
«заробiтчанськi квартали». Значно зменшилися й прибутки
малого та середнього бiзнесу, чималих сум не дорахували-
ся також тi, хто отримував зарплатню «у конвертах».

Попри складну економiчну ситуацiю на Львiвщинi не при-
пинили виконання спецiальних будiвельних програм. За
Державною програмою забезпечення молодi житлом в ек-
сплуатацiю введено 2,5 тис. кв. м житла, а за Регiональною
програмою iндивiдуального житлового будiвництва у сiль-
ськiй мiсцевостi «Власний дiм» — 4,13 тис. кв. м. Завершу-
ється передача мiсцевим органам самоврядування та вида-
ча ордерiв на 112 квартир, викуплених Державною iпотеч-
ною установою на виконання вiдповiдної постанови Кабi-
нету Мiнiстрiв.

Загалом на початок нинiшнього року будiвництво житла
триває на 162 об’єктах, 16 з яких мають ступiнь готовностi
понад 50 вiдсоткiв, а 56 новобудов — понад 70 вiдсоткiв.
Для їх завершення потрiбно вкласти близько 500 мiльйонiв
гривень. Реалiзацiя Закону України «Про запобiгання впли-
ву свiтової фiнансової кризи на розвиток будiвельної галу-
зi та житлового будiвництва» щодо державної пiдтримки
пiдприємств дала б змогу здати близько 390 тисяч метрiв
квадратних сучасного житла.

Активно розробляється «Регiональна програма будiв-
ництва (придбання) доступного житла у Львiвськiй областi
на 2010 —2017 роки», яка, за словами Ярослава Гутовсько-
го, мала б сприяти забезпеченню житлом категорiй насе-
лення, якi не мають права на отримання «соцiального жит-
ла» та водночас не мають достатнiх фiнансових ресурсiв
для самостiйного розв’язання цiєї гострої проблеми. Розмi-
щення доступного житла передбачено на територiях сiл,
розташованих неподалiк Львова.

Криза знизила темпи зведення не лише житлового будiв-
ництва, а й спорудження об’єктiв соцiально-культурного та
громадського призначення. На територiї Львiвської облас-
тi розпочато будiвництво 72 таких об’єктiв, для завершення
яких потрiбно 411,24 мiльйона гривень, зокрема 207 млн —
для зведення 23 навчальних та дошкiльних об’єктiв, 75 млн
— на зведення десяти об’єктiв охорони здоров’я, 88,15 млн
— на завершення тридцяти об’єктiв iнфраструктури та кому-
нального господарства.

Водночас у цiй ситуацiї є один позитив — у Львовi та iн-
ших мiстах областi стрiмко знизилися цiни на нерухомiсть i
на первинному, i на вторинному ринках. А попит на житло,
стверджують фахiвцi, залишається стабiльним на рiвнi ми-
нулого року. Вiдколи знизились цiни за оренду житла i пiд-
приємливi власники втратили надприбутки, а отже, й iнте-
рес до скуповування квадратних метрiв, то чи не вперше за
останнi роки досягнуто балансу попиту i пропозицiї на рин-
ку нерухомостi.

Оксана МЕЛЬНИК, «Урядовий кур’єр»

ВЕСНА ОДЕСЬКОГО 
БУДIВНИЦТВА
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Будiвельна галузь Одеси, як, власне й усiєї країни, пережи-
ває не кращi часи. Через брак коштiв у потенцiйних замов-
никiв — як з-помiж бiзнес-структур, так i серед бюджетних
органiзацiй — обсяги пiдрядних робiт на зведення будинкiв
та споруд торiк зменшилися бiльш нiж на 40 вiдсоткiв.
Майже на чверть поменшало робiт з капiтального ремонту.
14 вiдсоткiв будiвельних пiдприємств Одещини торiк не
спромоглися укласти жодного контракту на будiвництво.
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Загалом показником роз-
витку будь-якої країни вва-
жається тривалiсть життя її
громадян та народжуванiсть
i смертнiсть дiтей до року.
Щороку населення нашої
держави зменшується на 200
тисяч осiб, зокрема, й через
високу малюкову смер-
тнiсть: якщо в Європi цей
показник становить 5-6
промiле, в Українi — 9,2
промiле.  Цю погибельну за
своїми наслiдками для май-
бутнього України статисти-
ку можна суттєво виправити
завдяки порятунку дiтей iз
критичними вродженими
серцевими вадами. Як зазна-
чалося, кожного року в Ук-
раїнi народжується пiвтори
тисячi дiтей з такими вадами
серця, котрi без негайного хi-
рургiчного втручання поми-
рають у першi днi пiсля поя-
ви на свiт. Торiк в центрi
прооперували 387 таких дi-
тей. Потужностi нового кор-
пусу дали би змогу врятува-
ти всiх. I таким чином змен-
шити рiвень малюкової
смертностi в Українi до 7
промiле. Завважте: саме такi
показники є одними з вирi-
шальних при вступi України
до ЄС.

Окрiм практичної хiрургiї, в
клiнiцi працюють над новими
науковими розробками. Так, в
останнi мiсяцi в європейськiй
медичнiй спiльнотi продовжу-
ється захоплене обговорення
вiдкриття наших науковцiв:
використання пуповинної
кровi для операцiй на серцi.
Метод не просто вперше зап-
ропонований українськими
фахiвцями i досi нiде не дос-
лiджувався, вiн унiкальний
завдяки тим перспективам, якi
вiдкриває використання пупо-
винно-плацентарної кровi.

При операцiях з приводу
вроджених вад хiрурги, зупи-
няючи серце, для пiдтримки
життя маленького пацiєнта
пiдключають його до апарату
штучного кровообiгу. Досi у
всьому свiтi для цього вико-
ристовували донорську кров.
Українськi ж кардiохiрурги
вiднедавна пiд час пологiв на-
бирають кров з пуповини у но-

вонародженого з пренатально
( тобто до народження) дiаг-
ностованою критичною вадою
серця, котра й застосовується
для порятунку крихiтного па-
цiєнта, якого вiдразу пiсля по-
яви на свiт везуть до кардiо-
центру на операцiю. Вiдкрит-
тя нового методу, в свою чер-
гу, стало можливим завдяки
виконанню за державним за-
мовленням науково-дослiдної
роботи по раннiй дiагностицi
вроджених вад серця, включа-
ючи пренатальну, котра впро-
ваджується останнi три роки в
центрi.

— Коли до нас пот-
рапляє новонарод-
жене дитя з серце-
вою вадою, лiк iде на
днi, а часом i години,
— говорить профе-
сор Iлля Ємець. —
Прийшовши на цей
свiт, дитина через
неправильну роботу
серця вiдразу
починає вмирати.
Тому життєво важ-
ливо, аби такi пацi-
єнти потрапляли до
нас вiдразу пiсля по-
логiв: щойно народ-
жене дитя цiлком
здорове, оскiльки
життєво важливi
функцiї через врод-
жену ваду ще не по-

рушенi. З порятунком цих
дiтей пов’язаний унiкальний
момент: я починаю вiдчува-
ти, що оперую не новонарод-
женого, а ще плiд — вiн на-
вiть тканини має iншi... Бе-
зумовно, оперативнi втру-
чання за таких випадкiв
складнiшi, проте ми довели,
що й одужують цi пацiєнти
набагато швидше. Я сам був
вражений, коли одного з цих
малюкiв вдалося виписати
вже на восьмий день пiсля
операцiї — тобто фактично
тодi, коли його забрали б з
пологового будинку!

Мабуть, найголовнiше в
новому методi — це можли-
востi дослiджень, якi вiн вiд-
криває. Зокрема, у вивченнi
так званого фетального ге-
моглобiну, який присутнiй
лише в кровi плода й зникає
пiсля появи дитини на свiт.

— Така кров цiлюща — i з
точки зору стовбурових клi-
тин, i з огляду на її бiлковий
склад та унiкальний плацен-
тарний гормон, який досi ще
нiхто не вивчав, для порятун-
ку дiтей з критичними врод-
женими вадами серця, — каже
Iлля Миколайович. — Україн-
ськi науковцi першi в цих дос-
лiдженнях. Це вiдкриття хви-
лює мене не лише як науков-
ця, а й з точки зору православ-
ного християнства. Бог, при-
рода дає можливiсть людинi
вивчати лиш те, що вважає за
потрiбне.

Проте розвиток цих винят-
кових започаткувань неможли-
вий без державних програм зi
сталим фiнансуванням. Це бу-
де достойним визнанням успi-
хiв наших науковцiв вдома. За
кордоном їх уже визнали.

— Людей не дуже зворушує,
коли констатуєш: щороку в
Українi помирає двi тисячi дi-
тей iз вродженими вадами сер-
ця, — говорить Iлля Ємець. —
Тому я кажу: уявiть, що таке
двi тисячi дiтей — це шкiльний
двiр, на якому зiбралося стiль-
ки дiтлахiв, що мiж ними не
лишається жодної вiдстанi. I
коли людина усвiдомлює, що
ми щороку можемо давати
життя такому «шкiльному
двору», то не може лишитися
байдужою.

Уявiмо собi цей шкiльний
двiр...

Тетяна МОIСЕЄВА,
«Урядовий кур’єр»

ЮВЕЛIРНА ТОЧНIСТЬ 
КАРДIОХIРУРГIЇ

Мiнiстр охорони здоров’я Зiновiй Митник та професор  Iлля Ємець пiд час
вiдвiдин центру 

Новий корпус клiнiки

19 березня 2002 року стало
днем створення ТОВ НВП
«БIЛОЦЕРКIВМАЗ» — пiд-
приємства сiльгоспмашино-
будування нового типу, яке
поставило перед собою не-
легке та вiдповiдальне зав-
дання — у найкоротшi термi-
ни освоїти та налагодити се-
рiйне виробництво високоя-
кiсних та сучасних грунтооб-
робних агрегатiв для безвiд-
вального та ресурсозберiга-
ючого землеробства, надiй-
ної кормозбиральної та iн-
шої технiки, яка вiдповiдає
європейським стандартам
якостi i вкрай потрiбна сiль-
ському господарству.

Нинi ТОВ НВП «БIЛОЦЕРКIВ-
МАЗ» — це сучасний завод, на
якому працює бiльше трьохсот
робiтникiв. На балансi компа-
нiї — 20 виробничих цехiв за-
гальною площею понад 110
000 кв. м, включаючи адмiнiс-
тративнi споруди, систему
складських примiщень та
транспортне забезпечення.

«БIЛОЦЕРКIВМАЗ» реалiзо-
вує свою продукцiю не лише в
Українi, а й на свiтових ринках
— в Росiї, Болгарiї, Румунiї,
Польщi, Молдовi, Чехiї, Сло-
ваччинi, Нiмеччинi. Крiм того,
його продукцiя викликає iнте-
рес у фермерiв Iталiї, Грецiї,
Туреччини тощо.

Компанiя пiд керiвництвом
Олександра Олiйника стала
прикладом сучасного маши-
нобудiвного пiдприємства, де
працює плеяда новаторiв. Се-
ред керiвникiв компанiї не ли-
ше досвiдченi винахiдники,
творчий шлях яких перевищує
25 рокiв, а й молодi фахiвцi, якi
свою енергiю, працелюбнiсть

та iнiцiативнiсть спрямовують
на задоволення вимог хлiбо-
робiв до сучасної технiки.

Фiнансово-економiчна кри-
за внесла свої корективи в
плани пiдприємства, але суттє-
во не вплинула на полiтику
компанiї з пiдтримки вiтчизня-
ного сiльгоспвиробника та се-
лянина. Тим паче, проблеми
змiцнили iснуючий колектив,
який сконцентрував свої зу-
силля на покращення якостi та
експлуатацiйних можливостей
технiки.

Завдяки зусиллям конструк-
торiв та виробничникiв пiд-
приємства побачили свiт новi
широкозахватнi культиватори
iз шириною захвату 12 та 16 м,
глибокорозпушувачi завшир-
шки 4 та 6 м. Готується до ви-
пуску новий модельний ряд
комбiнованих грунтооброб-
них агрегатiв нового поколiння
та ще багато нових розробок i
моделей, з якими можна буде
ознайомитися на головнiй аг-
рарнiй виставцi України «АГРО
2010».

За 8 рокiв свого iснування та
розвитку пiдприємство «БIЛО-
ЦЕРКIВМАЗ» стало лiдером вiт-
чизняного сiльгоспмашинобу-
дування, охопивши 45 вiдсот-

кiв. Що ж дало змогу пiдприєм-
ству в скрутний час не стати
жертвою свiтової фiнансової
кризи? Вiдповiдь проста i про-
заїчна — компанiя прийняла
нову схему розвитку, сформо-
вану на iнновацiйнiй полiтицi,
що опирається на вивiренi тех-
нологiчнi та конструкторськi рi-
шення, чiткий прогноз розвит-
ку ринку та створення клiєнтоо-
рiєнтованого виробництва.

Тут провели комплекс орга-
нiзацiйно-технiчних заходiв,
зокрема, реформували органi-
зацiйну структуру та оптимiзу-
вали виробництво. Залученi
iнвестицiї були спрямованi на
технiчне переоснащення ви-
робництва. У цехах встановле-
но сучаснi плазмовi та лазернi
лiнiї з розкрою металу, високо-
точне японське обладнання
для механiчної обробки, що
забезпечує високу якiсть ком-
плектуючих. Завершує вироб-
ничий цикл нова лiнiя автома-
тизованого фарбування та су-
шiння. Цi заходи, помноженi
на багаторiчний досвiд та пе-
редовi технологiї, на всiх ета-
пах виготовлення продукцiї
дають змогу пiдприємству ви-
пускати машини, якi стали ета-
лоном надiйностi, продуктив-

ностi та економiчної ефектив-
ностi.

Серiйна технiка та новi роз-
робки ТОВ НВП «БIЛОЦЕРКIВ-
МАЗ» вiдзначенi нагородами,
грамотами та дипломами як в
Українi, так i за її межами i
повнiстю вiдповiдають євро-
пейським стандартам безпеки,
що пiдтверджується протоко-
лами випробувань.

Якiсть i надiйнiсть продукцiї
гарантована дiючою на пiдпри-
ємствi системою менеджменту
якостi, яка вiдповiдає мiжна-
родним стандартам. Проте го-
ловний прiоритет заводу —
кадрова полiтика та уважне
ставлення до потреб людей, якi

плiдно працюють на благо Вiт-
чизни. Отже, в Українi є висо-
кий потенцiал науковцiв, ви-
робничникiв та конструкторiв,
якi можуть забезпечити роз-
робку та впровадження в ви-
робництво сiльськогосподар-
ської технiки, яка буде гiдно
конкурувати зi свiтовими ана-
логами та забезпечить розви-
ток i пiдтримку сiльськогоспо-
дарського сектору, що, в свою
чергу, дасть можливiсть дос-
тойно вийти з кризового стану,
а щедра українська земля вiд-
дячить сторицею тим, хто нев-
томною працею запроваджу-
ватиме в життя програми роз-
витку та розбудови держави.

ПРАГНУЧИ ДО ПОСТАВЛЕНОЇ МЕТИ — ВПЕВНЕНО ДИВИМОСЯ В МАЙБУТНЄ

РЕФОРМУЄТЬСЯ
СУДОВА СИСТЕМА

Керiвник робочої групи з питань судової реформи при Прези-
дентовi України, мiнiстр юстицiї Олександр Лавринович окрес-
лив основнi завдання з реформування судової системи, пропо-
зицiї щодо яких готуватиме очолювана ним робоча група.

«Очевидно, що судова влада через непродумане й половин-
часте реформування зазнала суттєвих втрат — як щодо суспiль-
ної довiри, так i щодо ефективностi своєї роботи», — зазначив
вiн пiсля засiдання робочої групи з питань судової реформи, яке
вiдбулося 25 березня пiд головуванням Президента України.

Олександр Лавринович наголосив, що вiдповiдi на всi проб-
лемнi питання будуть данi робочою групою «дуже чiткi i точнi», у
максимально стислi термiни.

До кiнця квiтня робоча група планує виробити новий єдиний
узгоджений проект як концепцiї, так i Закону «Про судоустрiй».
Цей законопроект, за словами мiнiстра, покликаний полегшити
доступ громадян до правосуддя, спростити судовi процедури,
дати суддям як гарантiї роботи, так i нагадати про невiдворот-
нiсть покарання за неправосудне рiшення. Закон унормує на
принципово iншiй основi питання пiдготовки, добору та призна-
чення суддiв.

Так, за словами мiнiстра юстицiї, в Українi буде здiйснено ре-
формування всiх рiвнiв судiв. Зокрема, пропонується створити
єдинi суди першої iнстанцiї. Їм будуть пiдсуднi всi справи, сторо-
ною в яких виступатимуть громадяни. Передбачається, що апе-
ляцiйна iнстанцiя стане останньою для переважної бiльшостi су-
дових рiшень i також може стати єдиною для всiх видiв справ. Це
має суттєво полегшити завдання Верховного Суду в забезпечен-
нi єдностi судової практики. Вищi спецiалiзованi суди мають ста-
ти справжньою та єдиною касацiйною iнстанцiєю.

Крiм того, за словами Олександра Лавриновича, змiни у судо-
устрої потягнуть за собою обов’язковi та суттєвi змiни у процесу-
альному законодавствi. Тому одночасно з розробкою пропози-
цiй щодо реформування судiв усiх рiвнiв робоча група готувати-
ме пропозицiї щодо внесення змiн до процесуальних кодексiв.
Буде пiдготовлено новий Кримiнально-процесуальний кодекс,
робота над яким триває в країнi вже не один рiк.

Олександр Лавринович повiдомив, що члени робочої групи
отримали завдання надати пропозицiї щодо реформування су-
дової системи. Пiсля опрацювання фахiвцями Адмiнiстрацiї
Президента та Мiнiстерства юстицiї пропозицiї будуть винесенi
на обговорення першого робочого засiдання групи, повiдомляє
прес-служба Мiнiстерства юстицiї.

МIНIСТР ДЕКЛАРУЄ ДОХОДИ
Вiдповiдно до ст. 6 Закону «Про боротьбу з корупцiєю» на-

даю вiдомостi про доходи, зобов’язання фiнансового харак-
теру та майновий стан щодо себе та членiв сiм’ї.

Я, мiнiстр юстицiї України Олександр Володимирович Лав-
ринович, отримав у 2009 роцi сукупний дохiд 384 499 грн.

Iз суми нарахованого доходу утримано вiдповiдний податок.
Перелiк об’єктiв нерухомостi, що знаходяться у приватнiй

власностi: квартира 135,4 кв. м.
житловий будинок 654 кв. м.
земельна дiлянка 4740 кв. м.
На утримання майна сплачено 25 900 грн.
Сума грошових коштiв на рахунках у банках та iнших фi-

нансово-кредитних установах складає 480 606 грн.
Вiдомостi щодо членiв сiм’ї.
Сукупний дохiд членiв сiм`ї становить 579 750 грн. У при-

ватнiй власностi членiв сiм’ї є: гараж — 24 кв. м., легковий ав-
томобiль Lexus RX з об’ємом двигуна 3500 куб. см.

На утримання майна сплачено 3 490 грн.
Розмiр внескiв (паїв) до статутних (пайових) фондiв пiд-

приємств, установ, органiзацiй складає 28 700 грн.
Сума грошових коштiв на рахунках у банках та iнших фi-

нансово-кредитних установах складає 750 840 грн.
Зазначенi вiдомостi подаю на пiдставi декларацiї, заповне-

ної в установленому порядку та поданої за мiсцем роботи.
Принагiдно повiдомляю, що нi цiнних паперiв, нi валютних

рахункiв у iноземних банках, зобов’язань фiнансового харак-
теру нi я, нi моя сiм`я не маємо.



Рiзними шляхами потрап-
ляють люди на вулицю.
Досить часто вони втрачають
житло внаслiдок дiй комбi-
наторiв. Часто-густо цi гро-
мадяни навiть не мають пас-
портiв та iнших офiцiйних
документiв, якi пiдтверджу-
ють їхнє громадянство i соцi-
альний статус.

За словами директора Се-
вастопольського комуналь-
ного центру облiку осiб без
конкретного мiсця прожи-
вання Олександра Петiна,
тiльки за два мiсяцi поточно-
го року в мiстi було виявлено
150 таких людей, майже
вдвiчi бiльше, нiж за весь
2009 рiк.

20 особам була надана до-
помога в отриманнi вiднов-
лених паспортiв. З цих людей
сiм осiб — це тi, хто недавно
вiдбував покарання в мiсцях
позбавлення волi. Ще 20 бу-
ли направленi для обстежен-
ня в медичнi заклади, троє
влаштованi на лiкування в
стацiонари лiкарень, шiстьох
працевлаштували.

Для виявлення людей пев-
ної соцiальної групи в Севас-
тополi органiзоване соцiаль-
не патрулювання мiста сила-
ми мiлiцiї, активiстiв Центру
соцiальних служб для сiм’ї,
дiтей i молодi, представни-
ками релiгiйних органiзацiй.
Тiльки за два мiсяцi поточно-

го року в Севастополi прове-
дено 23 соцiальнi рейди.

Активно допомагають без-
хатченкам повернутися до
нормального життя працiв-
ники управлiння працi i соцi-
ального захисту населення
Балаклавської районної
державної адмiнiстрацiї. Во-
ни не лише регулярно орга-
нiзовують та беруть участь у
соцiальних рейдах, а й ви-
пустили змiстовну листiвку з
порадами: де можна обiгрi-
тися, знайти ночiвлю, куди
слiд звертатися з проблем
вiдновлення втрачених доку-
ментiв тощо.

Олександр КУЛИК, 
«Урядовий кур’єр»

Уперше за час свого iсну-
вання Черкаська дитяча сто-
матологiчна полiклiнiка
одержала благодiйну допо-
могу на закупiвлю нового
обладнання. Йдеться про 20
тисяч гривень, якi надiйшли
вiд продажу квиткiв на оперу
«Циганський барон», пос-
тавлену мiсцевим музично-
драматичним театром.

Зважаючи на нинiшнiй
стан охорони здоров’я, полiк-
лiнiка виживає як може. Ро-
кiв iз тридцять у примiщеннi
не робили ремонту. Поточ-
ний працiвники змушенi ро-
бити власними силами. З ку-

пiвлею лiнолеуму допомiг
благодiйник.

Якщо з ремонтом примi-
щення полiклiнiка ще якось
може впоратися самотужки,
то з технiчним забезпеченням
— нiяк. Тут ще й досi, за сло-
вами головного лiкаря Анато-
лiя Сагайдачного, використо-
вують радянськi бормашини.
Деяким iз них — бiльше двад-
цяти рокiв. Нова ж коштує
вiд сорока до шiстдесяти ти-
сяч гривень. На це у мiському
бюджетi коштiв бракує.

Наприкiнцi дев’яностих з
устаткуванням полiклiнiцi

допомогли англiйцi. Вони
обладнали один iз кабiнетiв
новими на той час машина-
ми. Але й тi вже почали вихо-
дити з ладу.

Тому подарунку театралiв
медики дуже зрадiли. Вирi-
шили закупити на благодiйнi
кошти невеличкi портативнi
бормашини, якi лiкаревi
можна взяти з собою для ро-
боти в дитячих садочках i в
школах.

Владислав КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр» 

ПАСПОРТ ДЛЯ «БЕЗХАТЧЕНКIВ» ДОПОМIГ 
«ЦИГАНСЬКИЙ БАРОН»

ВИРВАТИСЬ 
З «КАМ’ЯНОГО
МIШКА»

На невидимому (бо гли-
боко пiд землею) вугiльно-
му фронтi усе, на жаль, без
змiн. За тонни вугiлля та кi-
лометри пройдених гiрни-
чих виробок доводиться
розплачуватися людськими
життями. Наприклад, ми-
нулого року в галузi загину-
ла 151 особа, ще 5200 робiт-
никiв були травмованi.
Тiльки за останню п’ятирiч-
ку на шахтах України заги-
нули 917 гiрникiв. «У 2009
роцi трудовi колективи ву-
гiльних пiдприємств країни
налiчували трохи бiльше
277 тисяч гiрникiв, — роз-
повiдає головний технiчний
iнспектор Центрального ко-
мiтету профспiлки працiв-
никiв вугiльної промисло-
востi Сергiй Широбоков. —
У перерахунку на 100 тисяч
працюючих загинули 65
шахтарiв. Тим часом iсную-
чий припустимий ризик —
менше 10 смертей на згада-
ну кiлькiсть працюючих.
Зараз на наших шахтах по-
казник смертельного трав-
матизму бiльший за при-
пустимий у шiсть з полови-
ною разiв!

Звичайно, iснують об’єк-
тивнi причини того, що на-
гора нерiдко доводиться
пiднiмати не тiльки пали-
во, а й тiла загиблих на ро-
бочих мiсцях гiрникiв. Ад-
же на 159 дiючих вiтчизня-
них шахтах 90 вiдсоткiв ву-
гiльних пластiв газонебез-
печнi. Окрiм цього, 60 вiд-
соткiв пластiв несуть не-
безпеку вибухiв вугiльного
пилу, 45 вiдсоткiв мають
схильнiсть до газодинамiч-
них явищ, 25 — до самозай-
мання. Не слiд забувати й

того, що середня глибина
горизонтiв, де працюють
українськi гiрники, стано-
вить 730 метрiв. А 35 шахт
давно розробляють пласти
на глибинi понад кiлометр,
де температура гiрничих
порiд перевищує 45 граду-
сiв.

Загальновiдомо, що бiль-
шiсть шахт, образно кажу-
чи, — «пенсiонери», серед
яких є й «довгожителi», де
паливо добувають вже по-
над столiття. Велику кiль-
кiсть пiдприємств ввели в
експлуатацiю в серединi
минулого столiття. За 50-
70 рокiв значно застарiли
нормативнi вимоги до дега-
зацiї вугiльних пластiв,
систем провiтрювання, на-
вантажень на очиснi та пiд-
готовчi вибої. За словами
Сергiя Широбокова, мо-
ральне старiння та фiзичне
зношення шахтного фонду
сьогоднi досягли критич-
ного рiвня. Для прикладу,
70 вiдсоткiв загальної кiль-
костi пiдйомних механiз-
мiв на шахтах вже вiдпра-
цювали свiй термiн експлу-
атацiї, а 95 вiдсоткiв пра-
цюють пiсля його подов-
ження.

На загальному тлi ста-
рiння вiтчизняних вугiль-
них пiдприємств є один
красномовний факт — за
всi роки незалежностi в
Українi не спромоглися
розпочати будiвництво бо-
дай однiєї нової шахти.
Проте спроби модернiзува-
ти вугiльне виробництво й
гарантувати безпечнi умо-
ви працi гiрникам таки не
припиняються. В рамках
виконання програми дега-
зацiї вугiльних пластiв за
кошти з державного бюд-
жету за останнi три роки
придбали 30 одиниць буро-

вого обладнання, 16 пере-
сувних дегазацiйних при-
ладiв, ввели в експлуата-
цiю 18 установок вентиля-
цiйного обладнання. Зок-
рема, частково реконстру-
ювали дегазацiйнi системи
на шахтах iменi Скочин-
ського, «Степова», «Крас-
нолиманська». Вже запра-
цювала технологiя ком-
плексної дегазацiї вугiль-
нопородної маси iз вико-
ристанням газоносного го-
ризонту на дiльницях з ве-
ликим навантаженням на
шахтах iменi Засядька та
на тiй же «Краснолиман-
ськiй».

МЕНШЕ ВУГIЛЛЯ —
МЕНШЕ ТРАВМ?

Застарiле i навiть «допо-
топне» обладнання вiтчиз-
няних шахт та складнi гiр-
ничо-геологiчнi умови, без-
перечно, дуже впливають
на високий рiвень травма-
тизму у вугiльному пiдзе-
меллi. Про нестерпнi умови
працi йдеться навiть в попу-
лярнiй гiрняцькiй пiснi
«Дни работы жаркие, на
бои похожие...». Саме за по-
дiбних умов, як свiдчить на-
чальник головного штабу
Державної воєнiзованої гiр-
ничорятувальної служби
України Сергiй Смоланов,
торiк у Донецькому вугiль-
ному окрузi сталися 39 мас-
штабних аварiй. Iз них — 13
обвалiв, 12 пiдземних по-
жеж, 6 вибухiв, 5 аварiй на
поверхнi, 2 викиди вугiлля
та газу, 1 затоплення. А ще
виникали надзвичайнi си-
туацiї пiсля зупинки венти-
ляторiв провiтрювання, вiд-
ключення електроенергiї,
падiння людей до гiрничих
виробок. Усього ж пiднятi
за тривогою бiйцi ДВГРС
вивели та евакуювали з не-
безпечних зон, на якi враз
перетворювалися робочi
мiсця, 4 тисячi 675 шахта-
рiв. I рятувальники зверта-
ють увагу на той факт, що
ризик опинитися в списку
потерпiлих у вiтчизняних
гiрникiв поступово збiль-
шується. Примiром, пiд час
виникнення пiд землею
аварiйної ситуацiї в 2003-
2008 роках у небезпечну зо-
ну потрапляли в середньо-
му 59 шахтарiв, торiк їхня
кiлькiсть збiльшилася до
79.

Не секрет: окрiм суто тех-
нiчних проблем та непрос-

тих геологiчних умов, дуже
часто першопричиною пiд-
земних трагедiй є й так зва-
ний «людський» чинник.
Тобто нехтування правила-
ми технiки безпеки самими
шахтарями, за що вони по-
тiм розплачуються важки-
ми травмами чи навiть жит-
тями. Примiром, iз майже
шестисот тисяч порушень,
зафiксованих торiк фахiв-
цями територiального уп-
равлiння Держгiрпромнаг-
ляду України в Донецькiй
областi, бiльша частина на-
лежить вугiльним пiдпри-
ємствам. Хоча в теруправ-
лiннi таки вiдзначають i по-
зитивнi змiни: рiвень трав-
матизму пiшов на спад. Ад-
же у 2008 роцi на шахтах
Донецького гiрничого окру-
гу сталося 2609 подiбних
випадкiв, а в 2009-му — вже
2069.

«У вугiльнiй промисло-
востi, порiвняно з минулим
роком, справдi поменшало
випадкiв травматизму, —
розповiдає начальник тери-
торiального управлiння
Держгiрпромнагляду Кос-
тянтин Дорофєєв. — Зви-
чайно, можна це пояснюва-
ти економiчною кризою та
спадом темпiв виробниц-
тва, проте тут наявнi й нашi
зусилля. Адже ми реформу-
вали систему вугiльного
нагляду i вже переконалися
в ефективностi саме такого
пiдходу».

Iнспектори теруправлiн-
ня Держгiрпромнагляду
проводять значну роботу
для запобiгання аварiям. За
словами начальника До-
нецького гiрничого округу
В’ячеслава Короля, торiк на
тутешнiх шахтах було про-
ведено понад 33 тисячi опе-
ративних, 168 комплексних
та 13 цiльових перевiрок.
Виявлено понад 344 тисячi
порушень нормативних ви-
мог i здiйснено понад 15 ти-
сяч призупинень об’єктiв,
де нехтували правилами
безпеки. Вражає й сила-си-
ленна штрафiв, накладених
на порушникiв, серед яких
753 — першi керiвники ву-
гiльних пiдприємств. Сума
стягнень перевищує один
мiльйон гривень. На майже
600 осiб матерiали про по-
рушення законiв про охоро-
ну працi переданi до проку-
ратури.

Звичайно, тенденцiя що-
до зниження виробничого
травматизму серед шахта-
рiв обнадiйлива. Та роз-
слаблятися фахiвцi не ра-
дять. Навпаки — прогнози
на майбутнє не такi опти-
мiстичнi. Адже нiхто не за-
перечує того факту, що
травм i смертей пiд землею
поменшало ще й через па-
дiння обсягiв вуглевидо-
бутку та зменшення кiль-

костi робочих мiсць. А що
буде пiсля того, як на шах-
тах збiльшать iнтенсивнiсть
та продуктивнiсть працi?
«Гадаю, всi розумiють, чим
загрожує пiсля подолання
наслiдкiв економiчно-фi-
нансової кризи нарощуван-
ня темпiв виробництва на
застарiлому обладнаннi», —
каже начальник вiддiлу
прокуратури теруправлiн-
ня Держгiрпромнагляду
Олександр Пєтухов.

Тобто, йдеться про те, аби
нинi дуже критично оцiни-
ти ситуацiю i зробити все
можливе, щоб запобiгти
прогнозованому збiльшен-
ню аварiйностi.

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр»

... «Ми тепер твердо
знали, що до нас рано чи
пiзно, та все ж таки
проб’ються крiзь завали.
Першим до «кам’яного
мiшка» потрапив брига-
дир Сергiй Шемук. Поба-
чив нас i каже: «Ну, дя-
кувати Богу, хоч хтось
живим залишився» Ми
трохи пiзнiше зрозумiли,
що вiн мав на увазi. Бо
коли лiзли тим ходом,
який вибiйники проруба-
ли, бачили, як нашi хлоп-
цi загинули... А вже коли
виїхали на-гора, зустрi-
лись iз сiм’ями, друзями.
Дружина розповiла, що
вони, звiсно, цi двi доби
мiсця собi не знаходили.
Наймолодша донька, все
питала: «Мамо, а тата
вже вiдкопали?» Чи зали-
шусь працювати на шах-
тi? Мабуть, так. Бо iн-
ших варiантiв працев-
лаштуватися немає. Пiд
землею я пропрацював 
19 рокiв, а пiсля двадця-
ти можна оформляти
пенсiю...»

... «Коли переконалися,
що самостiйно вийти iз
«кам’яного мiшка» не
вдасться, стали чекати.
Насамперед вирiшили
економити воду. Її розпо-
дiляли по ковтку, не бiль-
ше. Бо зрозумiли, що ава-
рiя сталася серйозна i че-
кати допомоги, мабуть,
доведеться довго. Першi
години для нас були най-
важчими. Нiде нi звуку —
нiхто не стукає, вiдбiйнi
молотки не працюють. I
ось так у повнiй тишi —
бiльше дев’яти годин. Ду-
же важко психологiчно це
витримати. А тодi, коли
запрацювали молотки,
ми зрозумiли, що це до
нас хлопцi пробиваються
крiзь завали. Аби їх зорi-
єнтувати, кричали гур-
том, гепали по металевих
конструкцiях. А час виз-
начали за ... моєю щети-
ною на пiдборiддi. Я перед
змiною поголився, а тодi
помацав i кажу хлопцям:
минуло двi доби, пiшла
третя. I не помилився».

«До кiнця змiни зали-
шалося якихось пiвгодини.
Все було нормально. I зне-
нацька — рiзкий удар.
Пiшла потужна вибухова
хвиля. Пилюка пiднялася:
геть нiчого не видно! Коли
трохи стихло, зрозумiли,
що ми втрьох опинилися
по цей бiк завалу. Спробу-
вали вийти звiдси. Прой-
шли три метри, а далi —
тупик: усе завалено.
Натрапили на тiло вибiй-
ника пiд породою. А непо-
далiк, з другого боку, — ще
один загиблий. Ми навiть
не могли визначити, хто
це... Нам пощастило, що в
момент обвалу перебува-
ли в забої. А у тiй виробцi,
де за одну секунду ва-
литься 60 метрiв покрiв-
лi, шансiв на порятунок у
хлопцiв не було»...

Праця пiд землею важка й небезпечна

З ВИБОЮ НЕ ПОВЕРНУВСЯ…

Ось так розповiдав про
дводобове «ув’язнення»
пiд завалом гiрник шахти
«Новодзержинська» Сер-
гiй Крошко. Тiєї змiни
(пiдземна трагедiя розiг-
ралася в травнi минулого
року) на глибинi 585 мет-
рiв стався обвал, пiд який
потрапили дев’ять шахта-
рiв. Уцiлiли лише троє —
Сергiй Крошко, Валерiй
Полежак та Вадим Ракiця-
ну, яких визволили з тупи-
кового вибою штреку аж
через двi з половиною до-
би. До шести їхнiх колег
доля виявилася не такою
прихильною. Як i до всiх
тих гiрникiв, якi щороку
поповнюють довжелезний
список загиблих на пiд-
ступних глибинах вiтчиз-
няних шахт.
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РIШЕННЯ, 
ЩO ВИКЛИКAЮТЬ
ЗAПИТAННЯ

А перед тим було звiль-
нення директора «Дирек-
цiї...» Сергiя Рябцева. Саме
вiн разом зi своїми покрови-
телями в столицi завiв фак-
тично в глухий кут будiв-
ництво сировинної бази
енергетичної незалежностi
держави, оголосивши тендер
на одного виконавця, вiдмо-
вившись вiд послуг потуж-
ного генпiдрядника, що був
визначений директивними
документами. Долю страте-
гiчного об’єкта вартiстю 1,7
млрд грн вiддають в руки
приватнiй, дрiбненькiй фiр-
мi з назвою (а не правонас-
тупництвом) досить автори-
тетного в минулому, збан-
крутiлого держпiдприєм-
ства. Будова, яку штучно за-
тягли в судовi протистояння
двох генпiдрядникiв, була
зупинена майже на рiк. I па-
на Рябцева за такi «досяг-
нення» не притягують до
вiдповiдальностi, а поверта-
ють... до Києва —на посаду
радника голови НАЕК
«Енергоатом».

Або пригадаймо «кухню»
органiзацiї безтендерного
будiвництва українського
заводу з виробництва палив-
них збiрок... Були такi намi-
ри, але номер не пройшов —
Президент країни наполiг на
тендерi. Враховуючи його
вимоги, мiжвiдомча комiсiя
Мiнпаливенерго розробила
критерiї та методику оцiнки
пропозицiй з вiдбору техно-
логiї для будiвництва в краї-
нi власного заводу ядерного
палива. Та вони теж викли-
кали запитання. Листом
№8/2-166-8-8 вiд 27 сiчня
2010 р. РНБО України про-
понує термiново вiдкликати
цi конкурснi критерiї, що
вже були направленi потен-
цiйним учасникам конкурсу.
Бо вони «практично не вра-
ховували вимог щодо забез-
печення нацiональних iнте-
ресiв у сферi використання
ядерної енергетики».

Буквально напередоднi
приходу нового керiвництва
у мiнiстерствi роблять кадро-
ву рокiровку, яка для бага- 
тьох була незрозумiлою: вiд-
правляють на пенсiю ди-
ректора «атомного» департа-
менту Леонiда Громка, але
тут же командирують його на
посаду генерального дирек-
тора ДП «Цирконiй». Звiль-
нивши, звичайно, його попе-
редника Костянтина Лiндта.
Тобто направляють у Днiп-
родзержинськ «навести по-
рядок» людину, не без участi
якої пiдприємство було дове-
дено до банкрутства i яке вже
восьмий рiк перебуває в ста-

дiї санацiї. (Принципову по-
зицiю пана Лiндта щодо при-
чин занепаду «Цирконiю»
наша газета наводила в мате-
рiалi «Хто торпедує «Ядер-
не паливо»?» («Урядовий
кур’єр» за 4 лютого 2010 р.)
та в матерiалi «Нам би своїх
ворогiв позбутися» — за 17
червня 2009 р.) Чи не пов’я-
зано це з тими масовими зап-
рошеннями в останнi тижнi
вчорашнiх i нинiшнiх керiв-
никiв мiнiстерства i його пiд-
роздiлiв на бесiди до слiдчих
правоохоронних органiв?

Їх, за словами авторитет-
ного джерела, цiкавлять сьо-
годнi питання реалiзацiї дер-
жавних програм створення
ядерного паливного циклу 
(ЯПЦ). А тут є над чим за-
мислитися. Хоча б над таки-
ми цифрами. За перiод з
2000 по 2009 роки на вико-
нання цiєї програми, за да-
ними генерального директо-
ра концерну «Ядерне пали-
во» Володимира Редька, бу-
ло видiлено та освоєно по-
над 1,2 млрд грн бюджетних
коштiв, але жодного завдан-
ня не виконано. Вклавши
вже майже 600 млн грн у бу-
дiвництво Новокостянти-
нiвської шахти, до видобув-
них робiт, якi планувалося
розпочати ще у четвертому
кварталi 2008 року, навiть не
наблизилися. Кошторисна
вартiсть цього iнвестицiйно-
го проекту (промислове бу-
дiвництво) у 990,5 млн грн,
що була затверджена чотири
роки тому, сьогоднi вже
зросла майже вдесятеро.
Вiдповiдно до перерахункiв
кошторису, якi зроблено не-
щодавно, вартiсть будови в
цiлому сягне не менш як 9,6
млрд грн! Щоб створити по-
тужностi для виробництва
1,5 млн тонн уранової руди
на рiк. За реальної потреби
України в рудi такого гатун-
ку iз цього родовища 2,5 млн
тонн.

За 15 рокiв пiсля прийнят-
тя першої Комплексної
програми створення власно-
го виробництва ядерного па-
лива для атомних електрос-
танцiй Україна не тiльки не
виготовила жодної збiрки, а
й не зробила нi кроку, щоб
перевищити нинiшнi обсяги
виробництва природного
урану — 800 тонн (30 вiдсот-
кiв вiд потреби!), як декла-
рується. За iнформацiєю од-
ного iз серйозних видань, на
експортi палива в Україну у
1997-2007 роках росiйський
«ТВЕЛ» без перешкод заро-
бив понад 4 млрд доларiв.
«Цих грошей, що були вики-
нутi на iмпорт, Українi було
б достатньо для будiвництва
як мiнiмум трьох ядерно-па-
ливних заводiв».

Разом з нинiшнiм керiвни-
ком державного концерну
«Ядерне паливо» Володими-
ром Редьком ми зробили
спробу проаналiзувати деякi
складовi причин такого ста-
новища зi створення в країнi
власного ядерного паливно-
го циклу. Цiкавi, на наше пе-
реконання, аргументи для
роздумiв та прийняття вiд-
повiдних рiшень були наве-
денi у матерiалi, що вже зга-
дувався, — «Хто торпедує
«Ядерне паливо»?». Вiн
спричинив жвавий iнтерес у
фахiвцiв пiдприємств атом-
но-промислового комплек-
су. Активно вiдреагувало на
виступ газети i керiвництво
Мiнпаливенерго. У листi до
редакцiї Наталя Шумкова,
заступник мiнiстра, зверну-
ла увагу на тенденцiйнiсть
висновкiв у статтi, «на не-
об’єктивнiсть зазначеного iн-
терв’ю». Мiнiстерство, за її
словами, «не пiдтримує
нав’язливi iдеї керiвництва
державного концерну», спо-
дiвається «на розумiння i
пiдтримку в об’єктивному вi-
дображеннi проблем атомної
промисловостi i дiяльностi
ДК «Ядерне паливо».

Враховуючи таку позицiю,
я вирiшив дати ознайомити-
ся з цим листом кiльком вi-
домим в галузi спецiалiстам,
що добре обiзнанi з «кух-
нею» органiзацiї концерну, i
15-рiчними декларацiями
щодо створення нацiональ-
ного ядерного палива. Пого-
дилися прокоментувати точ-
ку зору мiнiстерства щодо
виступу газети i тi фахiвцi,
якi або працювали пiд керiв-
ництвом панi Шумкової, або
в кого як пiдлегла свого часу
працювала Наталя Юрiївна.
Частина аргументiв, якi бу-
ли висловленi пiд час трива-
лих бесiд з ними, а також де-
якi витяги з документiв, що
люб’язно були наданi, й на-
ведено в другiй частинi мате-
рiалу.

ЩO ПРИХOВAНO
ЗA ГРИФOМ
«КOНФIДЕНЦIЙНO»

— Ваш матерiал (що вик-
ликав незадоволення панi
Шумкової. —Авт.), скажу
вiдверто, — беззубий, дипло-
матичний. Треба називати
речi своїми iменами. В країнi
робиться все, щоб ми i далi
були територiєю безальтер-
нативного споживання ро-
сiйського ядерного палива
для наших АЕС, адже на
цьому окремi бiзнесмени i
законотворцi заробляють
шаленi грошi, а чиновники,
що «сидять на паливi», —
щедрi «комiсiйнi», — так до-
сить емоцiйно вiдреагував на
лист заступника мiнiстра 
до редакцiї екс-керiвник
концерну «Ядерне паливо» 
Петро Швидько.

— Бо як iнакше пояснити
такi цифри: росiйський
«ТВЕЛ», поставляючи за
кордон паливо для 40 ядер-
них енергоблокiв, має вiд
України 60 вiдсоткiв валют-
них надходжень! За паливнi
збiрки для наших 15 блокiв.
На оптовому ринку в Росiї кi-
ловат-година електроенергiї,
що виробляється на АЕС, зви-
чайно на паливi «ТВЕЛу»,
коштує 2,6 цента, а в США —
1,7 цента, — аргументує свою
позицiю Петро Швидько. —
А нас у Мiнпаливенерго та
«Енергоатомi» прагнуть пе-
реконати, що з американ-
ським «Вестiнгхаузеном»,
паливо якого використову-
ють не тiльки в цiй країнi,
нам не треба мати справу, бо
економiчно невигiдно. «Во-
но дорожче за росiйське!»
Звiдки такi висновки? В Нi-
меччинi, яка теж не працює
на росiйському паливi, одна
кiловат-година електроенер-
гiї, що генерують атомнi
станцiї, коштує ще менше —
1,3 цента. У нас, звичайно,
цiна однiєї кiловат-години
значно вища, нiж у росiян
(але спробуй справжню цiну
з’ясувати — вона за десятьма
печатками!), бо на зниження
їх собiвартостi досить iстот-
но впливають саме тi 60 вiд-
соткiв валютних надход-
жень, якi «ТВЕЛ» отримує
вiд поставок палива в Украї-
ну.

Петро Швидько — канди-
дат технiчних наук, член-ко-
респондент Академiї гiрни-
чих наук України, лауреат
Державної премiї України в
галузi науки i технiки, має
понад 50 винаходiв. До приз-
начення на посаду гендирек-
тора ДК «Ядерне паливо»
очолював концерн «Пiвден-
руда». Але на посадi «ядер-
ного» концерну пропрацю-
вав трохи бiльше пiвроку.
«Не прийшовся до корпора-
тиву, бо дуже багато хотiв
зробити щодо виходу з бага-
торiчної кризи тих пiдпри-
ємств, якi номiнально вхо-
дять до складу концерну».
(Така надiя ще жеврiє, як я
зрозумiв, у Володимира
Редька).

Пан Швидько, за його сло-
вами, прагнув переконати
керiвникiв мiнiстерства (як
цього прагне, до речi, i ни-
нiшнiй гендиректор концер-
ну. — Авт.), що засади, на
яких нинi створено концерн,
не дають йому змоги розв’я-
зати комплекс багаторiчних
проблем iз забезпечення ко-
ординацiї та управлiння про-
цесом створення в Українi
власного ядерно-паливного
циклу (ЯПЦ). Концерну на
правовiй основi не делегова-
нi необхiднi управлiнськi,
майновi та фiнансовi повно-
важення... Задекларованi у
статутi концерну права не
пiдкрiпленi жодними меха-
нiзмами чи важелями впли-

ву. Генеральному директору
не дозволили провести нi не-
залежний аудит, нi iнвента-
ризацiю на тих пiдприєм-
ствах-учасниках концерну,
якi йому нiбито пiдлеглi.
(Цього, як писалося в згада-
ному матерiалi, не дозволя-
ється робити i В. Редьку). Не

вдалося i з’ясувати, чому у
них така захмарна собiвар-
тiсть. Працiвникiв концерну
(а вiн вiдповiдно до статуту —
господарський суб’єкт) прос-
то не допускали до потрiбних
документiв пiдприємств, що
входять до його складу, i на...
утриманнi яких перебувають
тi, кому цi державнi структу-
ри де-юре пiдпорядкованi.
Нонсенс.

— Першу зарплату для
своїх працiвникiв, — продов-
жував Петро Швидько, —
менi вдалося випросити у
директорiв пiдлеглих ледь
животiючих пiдприємств
лише у лютому i березнi
2009 р., тобто через чотири
мiсяцi пiсля того, як у жовтнi
2008 року ми приступили до
створення концерну та його
роботи. Як можна було за та-
ких умов напрацьовувати з
«пiдлеглими» пiдприємства-
ми єдину науково-технiчну i
фiнансову полiтику, як того
вимагала постанова уряду?!

Тому дуже багато запи-
тань залишаються без вiдпо-
вiдi. Чому, скажiмо, цiна ура-
нового концентрату (закис-
окис), за якою НАЕК «Енер-
гоатом» купує його у ДП
«Схiдний гiрничо-збагачу-
вальний комбiнат» («Схiд
ГЗК»), вища вiд свiтових
цiн, а пiдприємство постiйно
при цьому вимагає фiнансо-
вої пiдтримки? Або чому на
Новокостянтинiвському ро-
довищi з його унiкальними
запасами уранових руд та
досить низькою (очiкува-
ною) собiвартiстю видобут-
ку вже багато рокiв, по сутi,
блокуються роботи зi ство-
рення гiрничодобувного
комплексу. Постiйним недо-
фiнансуванням, опосередко-
ваним затягуванням ство-
рення умов для початку про-
мислового видобутку урану.

Спорудження цiєї шахти
можна було б значно прис-
корити, зазначав пiд час на-
шої зустрiчi минулого лiта
генеральний директор
«СхiдГЗК» Олександр Со-
рокiн, якби їх пiдприємство
з його багаторiчним досвi-
дом видобутку урану залу-
чили одразу як субпiдряд-
ника на виконання пiдзем-
ного фронту робiт. Тим па-
че, що саме комбiнат свого
часу розпочинав будiвниц-

тво «Новокостянтинiв-
ської». Своє бачення виходу
з глухого кута цього страте-
гiчно важливого для країни
об’єкта О. Сорокiн досить
глибоко виклав у матерiалi
«Золота» альтернатива»
(«Урядовий кур’єр» за 29
липня 2009 р.).

Через 5-8 рокiв запаси
уранових руд на двох ще дi-
ючих шахтах «СхiдГЗК» бу-
дуть майже вичерпанi, видо-
буток стане занадто нерен-
табельним. Крiм того, дiюче
шламосховище обмежує
перспективу дiяльностi ком-
бiнату. Чи не доведеться чо-
тирьом тисячам його гiрни-
кiв шукати згодом роботу?

— Такий розвиток подiй
не тiльки не виключається, а
навпаки, гарантується. На
жаль, — зауважує Петро
Швидько.

НIХТO НЕ ХOТIВ
ВIДДAВAТИ

Там, де великi прибутки i
щедрi «чайовi» за сприяння
їх отримувати, де квалiфiко-
вано i в рамках «законностi»
навчилися приватизовувати
надприбуток, одержаний
захмарною собiвартiстю
продукцiї i послуг, годi шу-
кати високої моралi та
справжнього, а не деклара-
тивного, захисту держав-
ницьких iнтересiв. Потра-
пивши в корпоративне коло
«однодумцiв», що живуть
без кордонiв, за принципом
кругової поруки та схемою
«ми — вам, ви — нам», важ-
ко, певне, з нього вийти, як-
що навiть колись тебе десь
там, у закутках душi почне
гризти сумлiння, а дорослi
дiти чи онуки поставлять
несподiвано «незручнi» за-
питання... Високi життєвi
блага, якi забезпечили тобi
не чиновницька скромна
зарплатня, а твоє крiсло i
право пiдпису, затягують,
немов гiпнозом. А страх
втратити те, до чого ти вже
звик, штовхають до бiльш
глибокої аморальностi та
корупцiї, чергового зрад-
ництва нацiональних iнте-
ресiв.

Чим же iнакше пояснити
те, що протягом майже двох
десятилiть ми не зробили
жодного серйозного кроку
до зменшення небезпечної
залежностi в енергетичнiй
сферi? А можливостi були.
У тiм числi i щодо виконан-
ня рекомендацiй МАГАТЕ
мати не менше двох поста-
чальникiв палива для наших
АЕС. Сьогоднi якось не за-
ведено обговорювати подiї
кiнця 1995 року, коли ми
проводили перший тендер з
вибору партнера для ство-
рення спiльного пiдприєм-
ства в Українi з виробниц-
тва ядерного палива для ре-
акторiв ВВЕР-1000. З трьох
претендентiв тодi перевагу
чомусь вiддали росiйському
АТ «Концерн ТВЕЛ», що га-
рантував створення СП не
для будiвництва цього пiд-
приємства в Українi, а для
«розмiщення окремих ви-
робництв на територiї Укра-
їни, Росiї та Казахстану».
Без зазначення вартостi
проекту, розмiру статутного
фонду та часток в ньому
учасникiв СП, без гарантiй
одержання кредиту. Спiльне
пiдприємство так i не запра-
цювало, а ми i далi маємо
справу з постачальником-
монополiстом. Та сама доля
спiткала ще одне СП — ук-
раїнсько-казахсько-росiй-
ське — «УКРТВС», створе-
не у листопадi 2001 року.

Нур Нiгматуллiн: «Дружба друж-
бою, але дiловi взаємовiдносини з
росiйськими колегами мають бути
шанобливими, паритетними, послi-
довними. Всiма процесами має ке-
рувати не полiтична, а економiчна
доцiльнiсть, iнтереси держави».

Олександр Сорокiн: «Якщо ми хо-
чемо домогтися виконання Енерге-
тичної стратегiї та цiльової програ-
ми «Ядерне паливо України», мо-
же, слiд створити за прикладом
Росатому чи Казатому компактний
та ефективно працюючий орган уп-
равлiння та координацiї типу Держ-
коматом України, який реально i
висококвалiфiковано розв’язував би
проблеми атомно-промислового
комплексу та ядерної енергетики».

Петро Швидько: «Треба називати
речi своїми iменами: мова йде
про вiдверту зраду нацiональних
iнтересiв».

Останнi мiсяцi господарювання уряду Юлiї Тимошенко i
Мiнпаливенерго, зокрема,  вирiзнялися хворобливо прис-
кiпливою увагою до атомно-промислового комплексу. Про
це можна судити i за бурхливим потоком листування з пiд-
вiдомчими структурами, а також за документами, прийня-
тими з цих питань пiсля затвердження Кабiнетом Мiнiстрiв
у вереснi 2009 року Державної цiльової економiчної прог-
рами «Ядерне паливо України». Найрезонанснiшими i до-
нинi залишаються накази екс-мiнiстра Юрiя Продана щодо
ДП «Дирекцiя пiдприємства, що будується на базi Новокос-
тянтинiвського уранового родовища» (Кiровоградська об-
ласть): вiд 26.11.2009 р. — про приєднання його до складу
ДП «СхiдГЗК» (Днiпропетровська область), а вже
15.01.2010 р. — про скасування цього документа... неза-
довго до вiдставки уряду пан Продан вiдмовляється вiд
свого попереднього рiшення щодо ДП «Дирекцiя», пiдпису-
ючи третiй наказ — про об’єднання цих двох вже згаданих
пiдприємств. Що стоїть за такою непослiдовнiстю, нехту-
ванням позицiї Кiровоградської облради та облдерж- адмi-
нiстрацiї, залишається загадкою.

ГЛУХI КУТИ НЕПОСЛIДОВНОСТI
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Нещодавно вiдновила ро-
боту Бобрiвська гiдроелек-
тростанцiя, що в Лебедин-
ському районi на Сумщинi.
Пiсля майже десятирiчного
простою швидку воду Псла
знову «запрягли» в енерге-
тичнi шори i тепер мiнi-гiд-
роспоруда успiшно вироб-
ляє дешеву й екологiчно
чисту електроенергiю. За-
раз готуються вiдповiднi до-
кументи до Нацiонального
комiтету з питань регулю-
вання електроенергетики з
тим, аби мiсцеву електрос-
танцiю включили до прог-
рами «Зелений тариф». Це
вiдкриє перед колективом
ГЕС новi економiчнi мож-
ливостi, дасть змогу суттєво
змiцнити мiсцевий енерге-
тичний ринок.

У тому, що Бобрiвська
ГЕС одержала друге еконо-
мiчне дихання, заслуга на-
самперед концерну «Дем-

пург», про який добре зна-
ють на Сумщинi. Понад пiв-
тора десятирiччя цей пiдроз-
дiл помiтно впливає на еко-
номiку та соцiальну сферу
Слобожанщини.

На Пслi, окрiм Бобрiв-
ської мiнi-гiдроелектростан-
цiї, працюють ще кiлька, зок-
рема Ворожбянська та Ми-
хайлiвська. Вони введенi в
експлуатацiю в серединi 50-х
рокiв ХХ ст. i свого часу ма-
ли статус мiжколгоспних (до
речi, в кращi роки успiшно
виробляли значну частину
електроенергiї, яку викорис-
товували не тiльки в сiль-
ськогосподарському, а й
промисловому виробниц-
твi). Оскiльки колгоспи на-
казали довго жити, то так са-
мо могли занепасти i гiдрос-
поруди. Щоправда, доля Во-
рожбянської та Михайлiв-
ської склалася вiдносно щас-
ливо — нинi вони пiдпоряд-

кованi Лебединському райо-
ну електричних мереж ВАТ
«Сумиобленерго», а ось Боб-
рiвська багато рокiв просто-
ювала. I тут нарештi збiглися
виробничi iнтереси концер-
ну i районної державної ад-
мiнiстрацiї, яка пiдшукувала
дбайливого господаря.

За словами голови Лебе-
динської РДА Сергiя Гри-
цая, спецiалiсти «Дем-
пургу», узявшись восени по-
заминулого року за ремонт,
швидко полагодили турбiни,
генератори, iнше устатку-
вання. Сьогоднi успiшно ек-
сплуатується технiка ав-
стрiйського виробництва:
двi радiально-осьовi турбiни
марки «Фойт» потужнiстю
190 кВт кожна, генератори
«Сiменс», решiтки, щити то-
що. До того ж, створено сiм
нових робочих мiсць, уком-
плектованих досвiдченими
майстрами своєї справи.

Директор ГЕС Микола
Покальчук iз задоволенням
знайомить з водним госпо-
дарством. Говорить, що за
рiк тут можна буде вироб-
ляти вiд 1,2 до 1,3 млн кВт
електроенергiї. Звiсно, у
масштабах району чи об-
ластi це небагато, однак со-
бiвартiсть одиницi електро-
енергiї становитиме не
бiльш як 22—24, а пiльго-
вий податок 7—8 копiйок.
Тобто електроенергiя влас-
ного виробництва вдвiчi ви-
гiднiша за ту, що доводить-
ся купувати в iнших органi-
зацiях. Якщо справи пiдуть
так, як задумано, то вже за
кiлька рокiв можна буде го-
ворити про повну окупнiсть
гiдроспоруди.

За багаторiчними спосте-
реженнями, найкращий пе-
рiод для ГЕС — з вересня по
лютий, коли Псел особливо
повноводий i вiдтак «пра-
цює» на повну потужнiсть. А
ось влiтку коефiцiєнт корис-
ної дiї найнижчий — русло
стає мiлководим, що упо-
вiльнює роботу станцiї.
Особливо вiдповiдальний
перiод водопiлля — надли-
шок води може завдати не-
поправної шкоди i навiть та-
їть у собi значну небезпеку.
Тож зараз спецiалiсти мають
намiр призупинити роботу,
аби перечекати перiод iнтен-
сивного танення снiгу.

Сьогоднi вже пiдписано
тристоронню угоду мiж
ТОВ «Бобрiвська ГЕС»,
ВАТ «Сумиобленерго» та
представником НКРЕ, яка
врегульовує всi юридичнi i
правовi аспекти спiвпрацi. У
пiдсумку область одержує
виграшнi позицiї, якi дають
пiдстави з оптимiзмом прог-
нозувати майбутнє мiсцево-
го енергоринку.

Олександр ВЕРТIЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Ситуацiя на ринку ядерно-
го палива сьогоднi, перекона-
нi мої спiврозмовники, була б
зовсiм iншою, якби у жовтнi
1995 року були обранi тен-
дернi пропозицiї фiрми
Westinghouse Electric S. A.
Редакцiя має акт з грифом
«конфiденцiйно» вiд 9 жов-
тня 1995 р. комiсiї з вiдкриття
згаданих мiжнародних торгiв
(тендера). Українi пропону-
валась частка в статутному
фондi СП у 57 вiдсоткiв.
Джерело фiнансування —
статутний фонд, кредит Ек-
сiмбанку США та вiддiлу га-
рантiй при урядi Великобри-
танiї. Кредит давався на 5-8,5
року пiд 7,1-7,5 вiдсотка з вiд-
строчкою платежiв до почат-
ку виробництва ядерного па-
лива на заводi в Українi. Аме-
риканська фiрма гарантувала
запустити це пiдприємство
вже у 2001 роцi. Але наше
проросiйське лобi вiддало пе-
ревагу «ТВЕЛу». Полiтика
взяла гору над економiчною
доцiльнiстю, стратегiчними
нацiональними iнтересами.

— Сьогоднi робиться тре-
тя спроба пiдiйти до будiв-
ництва заводу з випуску в
Українi ядерного палива для
АЕС, знову лунають голоси
надати перевагу росiйському
«ТВЕЛу», пiддатися його
черговим ультиматумам —
лише створення спiльного
пiдприємства. Що з цього
приводу можете сказати? —
запитую у Нура Нiгматуллi-
на, одного iз небагатьох про-
фесiоналiв-«зубрiв» в атом-
нiй енергетицi, котрi ще зали-
шилися в країнi.

— Я дуже поважаю своїх
росiйських колег, вони пра-
вильно розвивають атомну
енергетику. I тут треба бага-
то чого повчитися. Але ми
повиннi дружити з ними на
рiвних. Дружба дружбою,
але взаємовiдносини мають
бути шанобливими, паритет-
ними, послiдовними. Всiма
процесами повиннi керувати
економiчна доцiльнiсть, iн-
тереси держави. Для ство-
рення свого ядерно-паливно-
го циклу у нас є всi технiчнi
можливостi, немає головного
— полiтичної волi та реаль-
ного джерела фiнансування.

Тривалий час наша атомна
енергетика, за словами Н.
Нiгматуллiна, якось тримала-
ся за рахунок компенсацiйно-
го палива (на 800 млн дола-
рiв), яке ми отримували з Ро-
сiї в рахунок боєголовок, вiд-
вантажених до неї. Але зараз
всi цi грошi «з’їли», а власного
заводу з ядерного палива не
побудували. Щоб бути iнвес-
тицiйно привабливими, треба
створити, за прикладом Росiї
i Казахстану, потужну нацiо-
нальну холдингову чи акцiо-
нерну компанiю, щоб всi цi
суто економiчнi та науково-
технiчнi питання не залежали
вiд якогось чиновника.

Багатим i дуже цiкавим
документом для роздумiв
над цими проблемами може
бути Протокол зустрiчi 10
листопада 2008 року в Мос-
квi генерального директора
корпорацiї з атомної енерге-
тики «Росатом» Сергiя Ки-
риєнка i мiнiстра паливенер-
го України Юрiя Продана з
питань росiйсько-україн-
ської спiвпрацi в галузi мир-
ного використання атомної
енергетики. У редакцiї є цей
Протокол. У ньому, зокрема,
екс-мiнiстр брав на себе зо-
бов’язання передати росiя-
нам iнформацiю по всiх ура-
нових родовищах країни
«для спiльної технiко-еконо-
мiчної оцiнки iнвестицiйних
проектiв у галузi... видобу-
вання урану». Це, звiсно, для
росiйської сторони головна
мета. «Росатом» наполягає
на пiдписаннi контракту на
поставку свого палива для
українських АЕС термiном
до 2025 року, «забуваючи»,

що вже у 2013 роцi ми по-
виннi (як декларується на-
шими чиновниками) мати
свiй завод для виробництва
власного палива. Щоправда,
його чомусь у Протоколi на-
зивають «складальне вироб-
ництво ТВС по росiйських
технологiях».

— Навiть атомнi станцiї
Францiї, — зауважує з цього
приводу  Нур Нiгматуллiн, —
яка давно створила повний
ЯПЦ, купують близько 10
вiдсоткiв палива за кордо-
ном. «Ми, — казали менi, —
показуємо своїм головним
постачальникам, що у нас є
альтернативнi варiанти».
Сьогоднi, до речi, росiяни
роблять четверте поколiння
палива для АЕС. Це резуль-
тат конкуренцiї з боку амери-
канцiв. Як ми можемо сьогод-
нi з «ТВЕЛом» торгуватися,
вимагати скинути цiну, роби-
ти нам краще паливо, якщо
вiн монополiст, а у нас за спи-
ною нiчого. Однi розмови про
створення власного ЯПЦ,
причому пiдприємствами, якi
практично знищенi, не маючи
науки, наукового супровод-
ження проектiв.

— Ядерну енергетику i
атомну промисловiсть ми
просто упустили, — казав ме-
нi свого часу генеральний
директор ДП «СхiдГЗК»
Олександр Сорокiн. — З того
моменту, коли Держком-
атом України (Нiгматуллiн
був першим заступником йо-
го голови. — Авт.) трансфор-
мувався спочатку в управ-
лiння, а затим у департамент,
який розчинився у великому
мiнiстерствi, де проблеми ву-
гiльникiв, традицiйної енер-
гетики були гострiшими i
бiльш зрозумiлими для ке-
рiвникiв, якi очолювали га-
лузь. Якщо ми хочемо домог-
тися виконання дуже склад-
них завдань, що передбаченi
й Енергетичною стратегiєю,
й Комплексною програмою
«Ядерне паливо України»,
треба, на мою думку, створи-
ти якщо не Мiнатом, то хоча
б установу на прикладi по-
тужних Росатому чи Казато-
му. За принципом колиш-
нього компактного i ефек-
тивно працюючого органу —
Держкоматому України, чи
Комiтету, пiдпорядкованих
безпосередньо Кабмiну, якi б
реально розв’язували проб-
леми ядерної енергетики.
Пiдвищився б i їхнiй статус,
були б створенi кращi мож-
ливостi для змiцнення галу-
зевого органу висококвалi-
фiкованими, досвiдченими
кадрами. Щоб там були
професiонали, якi б знали,
що таке i атомна промис-
ловiсть, i ядерна енергети-
ка. Держкоматом займався
галуззю реально, з ним пи-
тання вирiшувалися легко.

Тож, панове, багато чого в
нашiй господi залежить аж
нiяк не лише вiд Москви, на
яку частенько кивають не
тiльки обивателi, а й чимало
українських чиновникiв,
котрi прагнуть, зокрема, спи-
сати чиїмись пiдступами
наслiдки свого непрофесiо-
налiзму, корпоративних чи
вiдверто корупцiйних дiй.
Їхнi «пiдступи» задля своєї
кишенi та задоволення iнте-
ресiв бiзнесових партнерiв,
як переконуєшся на прикла-
дi «створення» власного
ядерного палива, набагато
руйнiвнiшi. Як тут не прига-
дати слова Джорджа Вашин-
гтона: «Нацiя, яка ставиться
до iншої нацiї зi звичною не-
навистю чи звичною симпа-
тiєю, певною мiрою є рабом.
Вона раб своєї ворожнечi чи
прихильностi, i будь-якого з
цих почуттiв достатньо, щоб
вiдвести її вiд свого обов’яз-
ку та iнтересiв».

Станiслав ПРОКОПЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

У машинному залi

Незалежна галузева
профспiлка енергетикiв Ук-
раїни вимагає скасувати
мораторiй на пiдвищення
тарифiв на електроенергiю
для промисловостi i пiдви-
щити цiни для населення.
Про це на прес-конференцiї
в Києвi заявив керiвник
профспiлки енергетикiв Ва-
лерiй Погорелий.

За словами В. Погорело-
го, незалежна галузева
профспiлка, яка об’єднує
працiвникiв 13 обласних
енергопостачальних компа-
нiй, пiдготувала вiдповiдне
звернення до Президента
України. На думку енергети-
кiв, без пiдвищення тарифiв
мережi неможливо модер-
нiзувати. «НКРЕ затвердила
тарифи на 2010 р. у тих са-
мих розмiрах, якi дiяли в
2009 р., тарифи залишили-
ся практично без змiн, а вит-

рати на проведення модер-
нiзацiї мереж i устаткування
навiть зменшилися порiвня-
но з минулим роком. Врахо-
вуючи стан мережевого гос-
подарства, iнвестицiї в його
модернiзацiю є найважливi-
шим заходом сьогодення.
Наразi  ми маємо затвер-
дженi тарифи на 2010 р. такi,
що для нормальної модер-
нiзацiї мереж знадобиться
бiльше 100 рокiв», — зазна-
чив В. Погорелий.

У своєму зверненнi до
Президента України енерге-
тики вимагають скасувати
мораторiй на пiдвищення
тарифiв на електрику для

промисловостi, пiдвищити
тарифи для населення до
економiчно обгрунтованого
рiвня, повнiстю компенсува-
ти енергопостачальним
компанiям витрати на дота-
цiю для споживачiв електро-
енергiї, припинити практику
з боку НКРЕ вилучення кош-
тiв з тарифiв на передачу i
постачання електроенергiї,
перейти на прозору систему
формування тарифiв на
електрику.

Цi кроки, на думку пред-
ставникiв профспiлки енер-
гетикiв, допоможуть подола-
ти кризу в галузi, в яку вона
потрапила не стiльки пiд

впливом загальносвiтової
кризи, скiльки на тлi популiз-
му полiтикiв. «Вплив кризи —
це 50 вiдсоткiв. Основна
проблема — тарифи для на-
селення. Не пiдiймалися во-
ни не тому, що економiчно
необгрунтованi, або не
прийшов час їх пiднiмати.
Просто тому, що були вибо-
ри... Тiльки-но вибори... — у
нас, енергетикiв, цей рiк про-
вальний. Такий рiк був 2004,
такий був 2006 р., такий був
2009 р.», — констатував В.
Погорелий.

Пiдготував Вiталiй ЮРКIВ

Майбутнє бюджетоутво-
рюючого в областi пiдпри-
ємства ВАТ «Нафтохiмiк
Прикарпаття», за словами
керiвника Iвано-Франкiв-
ської облдержадмiнiстрацiї,
залежить вiд рiшення Кабi-
нету Мiнiстрiв щодо авер-

сного прокачування нафти
трубопроводом Одеса—
Броди. В такому режимi мо-
жуть бути забезпеченi нашi
нафтопереробнi заводи, в
тому числi прикарпатський,
необхiдною сировиною —
азербайджанською нафтою,

що має низький вмiст сiрки
та може перероблятися тут
без проблем.

Наразi власники «Нафто-
хiмiка Прикарпаття» тер-
плять збитки, через те що
пiдприємство працює на 10
вiдсоткiв своєї потужностi.

Без аверсу нафти на заво-
дi недоцiльно буде продов-
жувати реорганiзацiю, яку,
за оптимiстичних прогнозiв
щодо сировини, запланова-
но завершити до 2011 року.

Ольга ЛОБАРЧУК

ЯК «ЗАПРЯГАЛИ» ПСЕЛ

БЕЗ ПIДВИЩЕННЯ ТАРИФIВ —
I НI ТУДИ, I НI СЮДИ
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Цього року На Вiнниччинi
передбачається завершити
реалiзацiю програми з освiт-
лення транспортних магiс-
тралей у сiльськiй глибинцi.
Коштом обласного бюджету
свiтильники вже встановле-
но на понад 70 км дорiг по
трьох основних напрямках
— Київському, Хмельниць-
кому та Бiлоцеркiвському.

Наприклад, торiк це зро-
били на дорогах, якi прохо-
дять через села Стрижавку,
Корделiвку, мiсто Калинiв-
ку, а на черзi село Дякiвцi,

що в Лiтинському районi.
Тут пiдряднi органiзацiї ви-
конують роботи в борг, ро-
зумiючи, що з прийняттям
бюджету область з ними
вiдразу розрахується, адже
кошти є. Завдяки освiтленим
дiлянкам в учасникiв дорож-
нього руху складається по-
зитивне враження про об-
ласть. Власне, iмiджеве свiт-
ло насамперед стосується
безпеки: люди вже не пот-

рапляють пiд колеса авто-
мобiлiв через темiнь, змен-
шилася кiлькiсть аварiй.
Водночас з освiтленням вiд-
повiднi служби прагнуть пiд-
тримувати асфальтiвку у на-
лежному станi, адже рух на
магiстралях насичений. Чи
не найскладнiша ситуацiя у
мiстi Калинiвцi, через яку
проходить транзитний тран-
спорт. Втiм, як повiдомив
начальник служби автомо-

бiльних дорiг в областi Ва-
силь Демiшкан, за умови
належного фiнансування
цього року буде завершено
будiвництво об’їзної доро-
ги навколо мiста, що покра-
щить ситуацiю на його ву-
лицях, а для водiїв скоро-
тить час проїзду з Вiнницi
до Києва.

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ОСВIТИЛИ МАГIСТРАЛI В СЕЛАХ

«НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ» — ЗА АВЕРС
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Телефони вiддiлу кореспондентської мережi:
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З УСIЄЇ УКРAЇНИ

Яковенко Едуард Васильович, який за-
реєстрований за адресою: Житомирська
обл., м. Бердичiв, вул. Лугова, буд. 4 вик-
ликається як вiдповiдач у судове засiдання
з розгляду цивiльної справи за позовом
ПАТ КБ «Приват Банк» до Яковенко Е. В.
про звернення стягнення.

Судовий розгляд справи вiдбудеться о
09 год. 30 хв. 07 квiтня 2010 р. за адресою:
м. Бердичiв, вул. Ленiна, 30, каб. № 7.

У разi неявки до судового засiдання су-
довий розгляд справи буде проведено за
вiдсутностi вiдповiдача Яковенко Е. В.

Суддя В. П. Шимко

Постановою Господарського су-
ду Київської областi вiд 09.03.2010
р. у справi № Б22/007-10 Приватне пiд-
приємство «ПАРВУС» (08702, Київська
область, м. Обухiв, вул. Київська, буд.
107, код ЄДРПОУ 35919226), визнано
банкрутом та вiдкрито лiквiдацiйну
процедуру.

Лiквiдатором призначено Арбiтражного
керуючого Шелупець Вiкторiю Анатолiїв-
ну, лiцензiя АВ № 456323.

Претензiї кредиторiв приймаються про-
тягом одного мiсяця з дня публiкацiї ого-
лошення за адресою: 01010, м. Київ, а/с
40.

«ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «НАВIГАТОР»

повiдомляє про доповнення в порядку
денному зборiв акцiонерiв, 

якi вiдбудуться 12 квiтня 2010 р. о 11.00 
за адресою: 01001, м. Київ, 

вул. Шота Руставелi, 16.
Доповнення в порядок денний

6. Про внесення змiн та доповнень до Ста-
туту ЗАТ «Навiгатор».

7. Про обрання голови правлiння ЗАТ «На-
вiгатор».

8. Про переобрання наглядової ради ЗАТ
«Навiгатор».

9. Про переобрання ревiзiйної комiсiї ЗАТ
«Навiгатор».

Шановнi клiєнти АКБ «Укрсоцбанк», 
що користуються вкладом на вимогу «Ощадний» за Договора-
ми банкiвського вкладу та картковим рахунком «Ощадний +» 

за Договорами про вiдкриття банкiвського (карткового) рахунку 
та обслуговування платiжної картки!

Доводимо до Вашого вiдома, що з 14.04.2010 р. змiнюються про-
центнi ставки за дiючими вкладами на вимогу в iноземнiй валютi
«Ощадний» i по картковим рахункам «Ощадний+» та буде встанов-
лено на наступному рiвнi:

Валюта Вклад на вимогу «Ощадний» 
та картковий рахунок «Ощадний+», рiчних

Долар США 7,0%
ЄВРО 4,0 %

Бiльш детальна iнформацiя - на Iнтернет-сайтi Банку www.usb.
com.ua або за телефонами Контакт-центру 0-800-5000-20 (без-
коштовна лiнiя зi стацiонарних телефонiв на територiї України)
(044) 205-45-55.

ЗАТ «Полтаватурист» 
повiдомляє про проведення конкурсу по продажу цiлiсного майнового комплексу

«Пансiонату «Новi Санжари»» в с. Клюсiвка, Новосанжарського району Полтавської 
областi.

1. Назва об’єкту: цiлiсний майновий комплекс «Пансiонат «Новi Санжари»», складається з :
Їдальнi з адмiнкорпусом та кафе-баром, Спального корпусу № 3, Гаража, Хозблоку,
Спального корпусу № 77, Пiдвалу для зберiгання овочiв, Операорської артскважини,
Спального корпусу № 76, Спального корпусу № 80, Спального корпусу № 85, Спального
корпусу № 81, Спального корпусу № 82, Спального корпусу № 79, Спального корпусу №
84, Спального корпусу № 83, Майстернi, Бомбосховища, Складу, адмiнкорпусу (старого),
Спального корпусу № 1, Спального корпусу № 95, Складу, Вбиральнi, Складу, Будiвля ди-
тячих iгор, Бiблiотеки, Спального корпусу № 94, Операторської артскважини, Сан блоку,
Спального корпусу № 5, Реєстратури, Iзолятора, Спального корпусу № 4, Клубу, Спально-
го корпусу № 6, Складу, Спального корпусу № 38, Спального корпусу № 39, Примiщення
на площадцi, Примiщення вiдпочинку, Спального корпусу № 78, Спального корпусу № 2,
Водонапiрної башти № 1, Водонапiрної башти № 2.

2. Адреса об’єкту: Полтавська область, Новосанжарський район, с. Клюсiвка, пров. Соняч-
ний, 1.
3. Загальна площа забудов: 6249,9 м2.
4. Площа земельної дiлянки: 5,83 га.
5. Початкова цiна продажу: 3815000,00 (три мiльйони вiсiмсот п’ятнадцять тисяч) гривень

00 копiйок (в т. ч. ПДВ 20 % — 635833,33 гривень).
Переможцем конкурсу визнається той учасник, який запропонував найвищу цiну за об’єкт

продажу.
Плата за реєстрацiю заяви в розмiрi 102 гривнi та конкурсна гарантiя в розмiрi 10 % вiд почат-

кової цiни продажу —381500,00 (триста вiсiмдесят одна тисяча п’ятсот) гривень вносяться не
пiзнiше 3 календарних днiв до дати проведення конкурсу на розрахунковий рахунок ЗАТ «Пол-
таватурист», № р/р Р/р 26001710000399 в фiлiї Укрсоцбанку м. Харкiв, МФО 351016, код
02607835

Заявки на участь у конкурсi приймаються не пiзнiше нiж за 3 календарних днi до дати прове-
дення конкурсу за адресою: 36022, м. Полтава, вул. Миру , 12, ЗАТ «Полтаватурист» з 8 00 до 16
30.

З питань оформлення участi у конкурсi, отримання конкурсної документацiї та ознайомлен-
ня з об’єктом звертатись за телефонами (0532) 688990; (05322) 77053 або за адресою: 36022,
м. Полтава, вул. Миру, 12, ЗАТ «Полтаватурист».

Конкурс вiдбудеться 14 квiтня 2010 року о 10 00 год. за адресою: 36022, м. Полтава вул. Ми-
ру , 12, ЗАТ «Полтаватурист».

Господарський суд Кiровоградської областi (25022, м. Кiровоград, вул. Вячеслава Чорновола, 29/32 ) ух-
валою вiд 22.12.2009 року порушив справу № 2/86 про банкрутство Новоукраїнського житлово-комунального
пiдприємства (м. Новоукраїнка, вул. Воровського, 83/14, код ЄДРПОУ 23221436, р/р 2600230161759 в ВАТ «Держав-
ний ощадний банк України», МФО 323475).

Розпорядником майна призначено арбiтражного керуючого Доценка Петра Юрiйовича, лiцензiя серiя АВ № 347210
вiд 26.09.2007 року, 27100, м. Новоукраїнка Кiровоградської областi, вул. Поповича, буд. 3, кв.2, тел. 0509848504.

Заяви кредиторiв приймаються протягом 30 днiв з дня опублiкування цього оголошення.

Наступним повiдомляємо, що повноваження
Стельмах Ю. В., Стеценко О. В., Васюто-
вича О. В. за довiреностями б/н вiд 28 грудня
2009 року виданими вiд iменi Товариства з об-
меженою вiдповiдальнiстю «УТН-Центр» (код
ЄДРПОУ 32628269) припиненi з 15 лютого
2010 року у зв’язку з скасуванням вищезаз-
начених довiреностей згiдно ст.249 Цивiль-
ного кодексу України.

Постановою Господарського суду Днiпро-
петровської областi (49600, м. Днiпропетровськ,
вул. Куйбишева, 1-а) вiд 25.02.2010 р. по справi №
Б26/175-09 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
«ТПФ «ЮС ГРУП», зареєстроване за адресою: 49000. м.
Днiпропетровськ, вул. Орловська, 21 (код ЄДРПОУ
32058769), визнано банкрутом та вiдкрита лiквiдацiй-
на процедура.

Лiквiдатором ТОВ «ТПФ «ЮС ГРУП» (код ЄДРПОУ
32058769), призначений арбiтражний керуючий Шерстюк
Володимир Вiталiйович. Лiцензiя АВ №158413 (49000, м.
Днiпропетровськ, вул. Московська, б, корп.2 тел. (056)
789 33 86.

Постановою Господарського суду Київської
областi вiд 09.03.2010 р. у справi № Б22/006-10 Това-
риство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Україна-оп-
тмедторг» (08700, Київська область, м. Обухiв, вул.
Жовтнева, буд. 14, код ЄДРПОУ 34482193), визнано
банкрутом та вiдкрито лiквiдацiйну процедуру.

Лiквiдатором призначено Арбiтражного керуючого
Шелупець Вiкторiю Анатолiївну, лiцензiя АВ № 456323 вiд
27.01.2009 р.

Претензiї кредиторiв приймаються протягом одного
мiсяця з дня публiкацiї оголошення за адресою: 01010,
м. Київ, а/с 40.

Деткiвський Леонiд Олександрович, який зареєстрова-
ний за адресою: Житомирська обл., м. Бердичiв, вул. Жу-
ковського, буд. 7 викликається як вiдповiдач у судове засi-
дання з розгляду цивiльної справи за позовом ПАТ КБ
«Приват Банк» до Деткiвського Л. О. про звернення стяг-
нення.

Судовий розгляд справи вiдбудеться о 09 год. 30 хв. 08
квiтня 2010 р. за адресою: м. Бердичiв, вул. Ленiна, 30, каб.
№ 7.

У разi неявки до судового засiдання судовий розгляд
справи буде проведено за вiдсутностi вiдповiдача Деткiв-
ського Л. О.

Суддя В. П. Шимко

Печерський районний суд м. Києва викликає Ахтямова I. М., Веселовського К. В. в судо-
ве засiдання як вiдповiдачiв у справi за позовом ПАТ «Кредитпромбанк» до Ахтямова Iсла-
ма Маратовича, Веселовського Костянтина Васильовича про стягнення заборгованостi за
кредитним договором, яке призначено на 07 квiтня 2010 р. на 12 год. 15 хв. та вiдбудеться
за адресою: м. Київ, вул. М. Гайцана, 4, каб. 412 пiд головуванням суддi Соколова О. М.

Роз’яснюємо, що у разi неявки в судове засiдання без поважних причин або не повiдом-
лення суду про причини неявки, справу буде розглянуто за вашої вiдсутностi на пiдставi на-
явних в справi доказiв.

Додатково роз’яснюємо, що вiдповiдно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України з опублiкуванням ого-
лошення про виклик вiдповiдачi вважаються повiдомленими про час та мiсце розгляду
справи.

Печерський районний суд м. Києва викликає Онiщенко Н. Ю., Павлюка М. М. в судо-
ве засiдання як вiдповiдачiв у справi за позовом ПАТ «Кредитпромбанк» до Онiщенко
Надiї Юрiївни, Павлюка Миколи Миколайовича про стягнення заборгованостi за кре-
дитним договором, яке призначено на 06 квiтня 2010 р. на 16 год. 15 хв. та вiдбудеться за
адресою: м. Київ, вул. М. Гайцана, 4, каб. 412 пiд головуванням суддi Соколова О. М.

Роз’яснюємо, що у разi неявки в судове засiдання без поважних причин або не повi-
домлення суду про причини неявки, справу буде розглянуто за вашої вiдсутностi на пiд-
ставi наявних в справi доказiв.

Додатково роз’яснюємо, що вiдповiдно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України з опублiкуванням
оголошення про виклик вiдповiдачi вважається повiдомленими про час та мiсце розгля-
ду справи.

Втраченi печатки
пансiонату «Геолог»

ПДРГП «Пiвнiчгеологiя»
(ЄДРПОУ 34343257) 

вважати недiйсними.

Напередоднi Великодня за-
порiжцi, вiдгукнувшись на
заклик мiського голови Євге-
на Карташова, прибирають i
прикрашають рiдне мiсто.

Кожний прагне внести
свою часточку в загальну
справу. Так, мережа мiсцевих
ресторанних закладiв здиву-
вала землякiв королiвським
подарунком: у скверi на однiй
з центральних площ мiста —
майданi iм. Маяковського
працiвники ресторану спiль-
но iз представниками гро-
мадськостi та журналiстами
регiональних видань висади-
ли цiлу алею сакур. Чимало
видань краю та представ-
ництв центральних ЗМI вiдте-
пер має власну сакуру на цiй
алеї. В їх числi i «Урядовий
кур’єр».

До акцiї рестораторiв при-
єдналися i випадковi перехо-
жi, й навiть дiтлахи iз задово-
ленням взялися за лопати.
Вiдтепер у Запорiжжi з’явився
затишний куточок Японiї.

Прикрашають мiсто i пра-
цiвники комунального пiд-

приємства «Зеленбуд». Вони
планують висадити цього ро-
ку близько 50-60 тис. сад-
жанцiв квiтiв — сальвiї, агера-
тука, сетризiї: майже 15 тисяч
з них придбають у Львовi, а
левову частку посадкового

матерiалу забезпечать мiсце-
вi теплицi. Втiм, його закупка
сьогоднi пiд питанням через
вiдсутнiсть бюджетного фi-
нансування. Директор КП
«Зеленбуд» Володимир Кау-
ров розповiв, що придбати

саджанцi дерев, кущiв та квi-
тiв можна лише за умови зат-
вердження мiського бюдже-
ту. А цей процес пов’язаний iз
укладанням державного.

Та «зеленi дизайнери» не
зволiкають iз створенням
оригiнальних проектiв: крiм
впорядкування звичайних
клумб, планують прикрасити
мiсто пiдвiсними кашпо iз квi-
тучими рослинами, верти-
кальними квiтковими кон-
струкцiями.

— Депутати мiськради не
пошкодують грошей на такi
проекти, — переконаний
мiський голова Євген Карта-
шов. — Запорiжцi гiднi того,
щоб жити у красивому мiстi.
Квiти на вулицях —то ознака
цивiлiзованостi.

В очiкуваннi бюджетних
коштiв, зеленбудiвцi не си-
дять склавши руки: вони при-
бирають гiлля, зламане него-
дою, обрiзають дерева та
прорiджують кущi.

Наталя ЗВОРИГIНА, 
«Урядовий кур’єр»

У Харковi стартував один
з найпрестижнiших у свiтi —
Десятий мiжнародний кон-
курс юних пiанiстiв Володи-
мира Крайнєва. Урочиста
церемонiя вiдкриття за учас-
тi безпрецедентної кiлькостi
зiрок свiтової величини вiд-
булася в Харкiвському ака-
демiчному театрi опери та
балету iм. Лисенка. У нiй
взяли участь володарi Гран-
прi та лауреати попереднiх
конкурсiв Володимира
Крайнєва, якi виступили у
супроводi Академiчного

симфонiчного оркестру Хар-
кiвської обласної фiлармонiї
пiд управлiнням заслужено-
го дiяча мистецтв України
Юрiя Янка. Так, харкiв’янка
Динара Наджафова, дебют
якої вiдбувся в 1998 р. на IV
конкурсi Крайнєва (тодi
восьмирiчна Динара зачару-
вала журi i публiку й отри-
мала першу премiю) та Iгор
Четуєв, який був перемож-
цем конкурсу в 1966 роцi, а
нинi працює у складi журi,
зiграли твори Баха, Шопена
i Шостаковича.

Взагалi, всi десять членiв
судейської команди фести-
валю —найвiдомiшi пiанiсти,
якi подеколи ще i посiдають
вiдповiдальнi державнi пос-
ти. Так, оцiнювати юних му-
зикантiв буде навiть мiнiстр
культури — Кюн Мi Лi — не
лише концертуюча пiанiс-
тка, але i член уряду Пiвден-
ної Кореї.

Через високi професiйнi
вимоги конкурс проводить-
ся один раз на два роки. Ни-
нiшнiй проходить у три ту-
ри. В першому лунала музи-

ка XVIII-XIX столiть, дру-
гий присвячений романтич-
нiй музицi минулого столiт-
тя, а в третьому, найскладнi-
шому турi, учасникам пот-
рiбно буде зiграти з симфо-
нiчним оркестром. Тради-
цiйно всi конкурсанти роздi-
ленi на старшу i молодшу
групи.

Харкiв представляють 8
учасникiв — 6 школярiв i 2
студенти музучилища. Всьо-
го заявлено понад пiвсотнi
учасникiв з 9 країн свiту.
Найбiльше серед конкурсан-

тiв талановитої молодi з Ро-
сiї, України i Китаю.

Конкурс юних пiанiстiв
Крайнєва, як розповiв його
директор Валерiй Алтухов,
— один з небагатьох, що вiд-
повiдають усiм вимогам
проведення заходiв такого
рiвня: до журi входять пред-
ставники рiзних країн; учнi
членiв журi не можуть брати
участь у конкурсi; сформо-
вано великий призовий
фонд. Гран-прi конкурсу в
старшiй групi складе 2500

євро, а в молодшiй — 1500
євро.

Як зазначив iнiцiатор про-
ведення конкурсу Володи-
мир Алтухов, це, без усiля-
ких перебiльшень, одне з
найпрестижнiших у свiтi
змагань. Завжди пiсля закiн-
чення конкурсу переможцiв
iз задоволенням приймають
у будь-якому куточку пла-
нети. «Такого продовження
не має жоден iнший кон-
курс. Лауреатiв потiм, як
правило, запрошують на
тривалi гастролi», — сказав
вiн.

Свiтлана ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»
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«Рости, сакуро!»

❖ реклама, оголошення ❖ реклама, оголошення ❖ реклама, оголошення ❖ реклама, оголошення ❖ реклама, оголошення ❖

«АРТЕК» 
áÅàêÄ∏ ûçàï íÖÄíêÄãIÇ
У Мiжнародному дитячому центрi «Артек» розпочалася 
третя тематична змiна «Театральна весна «Артеку».

За рахунок бюджетних коштiв видiлено 1,8 тисячi пу-
тiвок для дiтей пiльгових категорiй вiком вiд 10 до 16 ро-
кiв. Будуть оздоровленi й 160 дiтей з мiста Калуш та сiл
Кропивник i Сiвка-Калуська Калуського району Iвано-
Франкiвської областi — територiй, оголошених зоною
надзвичайної екологiчної ситуацiї.

Програма «Театральної весни «Артеку» передбачає,
що всi дiти матимуть можливiсть повною мiрою розкри-
ти та продемонструвати свої таланти. Дитячий центр пе-
ретвориться на своєрiдний театр зi сценою та лаштунка-
ми, залами для репетицiй та гримерками. Сценiчне мис-
тецтво стане частиною табiрних i загiнних справ, а театр,
його iсторiя та акторська майстернiсть — основною те-
мою iнтелектуальних, творчих iгор i вiкторин. Так, до 13
квiтня проводитимуться театралiзованi вечори-бесiди,
присвяченi народним звичаям i традицiям, лiтературно-
художнi композицiї, ерудит-марафон «Чи знаєте ви те-
атр» тощо.

1 квiтня, у День гумору, пройдуть конкурси у жанрi те-
атральних мiнiатюр. Яскравим завершенням змiни стане
великий театральний конкурс «Театральна весна «Арте-
ку», повiдомила прес-служба Мiнсiм’ямолодьспорту.

ÉêÄç-èêI ДIСТАНЕТЬСЯ НАЙКРАЩИМ
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Солом’янський районний суд м. Києва
(м. Київ, вул. М. Кривоноса, 25, каб.28)
викликає Шевченка Валентина Iвановича
на 12 год.00 хв. 21 квiтня 2010 року як вiд-
повiдача у цивiльнiй справi № 2-2796/09
за позовом Пилипенка Iгоря Олексiйовича
до Шевченка Валентина Iвановича про
стягнення боргу за договором позики.

У разi неявки, справу буде розглянуто за
вiдсутностi вiдповiдача.

Суддя В. В. Українець

Оболонський районний суд м. Києва викли-
кає як вiдповiдача Товариство з обмеженою вiд-
повiдальнiстю «Iнжпромбудсервiс» по цивiль-
нiй справi № 2-1365/10 за позовом Захарова
Михайла Володимировича до ТОВ «Iнжпром-
будсервiс» про закрiплення права (вимоги) на
квадратнi метри, в судове засiдання на 16 квiтня
2010 року на 09 год. 00 хв.

Наслiдки неявки в судове засiдання передба-
ченi ст. 169 ЦПК України.

Адреса суду м. Київ, вул. Тимошенка, 2-є,
каб.19, суддя Полiщук Н. В.

В разi неявки, справу буде розглянуто у Вашу
вiдсутнiсть.

Днiпровський районний суд м. Києва викликає в
судове засiдання по цивiльнiй справi за № 2-
350/10, як вiдповiдача Сiмейкiна Олександра Во-
лодимировича за позовом ЗАТ «УСК «Українсько-
росiйська акцiонерна компанiя «Авiонiка» про стяг-
нення шкоди заподiяної внаслiдок ДТП в порядку
регресу.

Судове засiдання вiдбудеться о 16 год. 40 хв.
15.04.2010 року.

Адреса суду: м. Київ, вул. Сергiєнко, буд. З,
каб.34.

Явка до суду є обов’язковою. В разi неявки в су-
дове засiдання, справа буде розглянута без Вашої
участi.

Суддя В. П. Гончарук

Сихiвський районний суд м. Львова викли-
кає Конопля Валерiя Миколайовича як вiдпо-
вiдача по цивiльнiй справi за позовом Гуцуляк
Вiкторiї Вiкторiвни до Конопля Валерiя Мико-
лайовича про позбавлення батькiвських прав
в судове засiдання на 12 квiтня 2010 р. на 
09.45 год. Попереджаємо, що у разi неявки у
судове засiдання на зазначену дату, справа
буде розглянута у Вашу вiдсутнiсть на пiдставi
наявних у нiй доказiв.

Адреса суду: м. Львiв, вул. Чоловського, 2
(поверх 4, кабiнет 404).

Суддя Чорна С. З.

Комiнтернiвський районний суд Одеської об-
ластi викликає як вiдповiдача Петровських Олега
Володимировича, останнє вiдоме мiсце мешкання
якого: Одеська область, Комiнтернiвський район,
с. Вапнярка, вул. Десантна, 42 в судове засiдання,
яке вiдбудеться 19 квiтня 2010 року о 10 годинi 00
хвилин у примiщеннi Комiнтернiвського районного
суду Одеської областi за адресою: смт Комiнтер-
нiвське, вул. Першотравнева, 51, зала судових засi-
дань №2, в якому буде слухатись цивiльна справа
за позовом Iгнат Олени Валерiївни до Петровських
Олега Володимировича про позбавлення батькiв-
ських прав. У разi неявки вiдповiдача справа буде
розглянута за його вiдсутностi.

Суддя Вiнська Н. В.

Дарницький районний суд повiдомляє про
те, що 22 квiтня 2010 року о 12 год.00 хв. вiд-
будеться розгляд цивiльної справи за позо-
вом ПАТ КБ «Приват Банк» до Гончарової Т.
Ю. про стягнення суми заборгованостi за кре-
дитним договором.

Гончарова Тетяна Юрiївна зареєстрована за
адресою: м. Київ, вул. Драгоманова, 18,
кв.270. Вам необхiдно з’явитися до Дарниць-
кого районного суду м. Києва за адресою: м.
Київ, вул. Кошиця, 5 А, каб. 210 для участi у
розглядi справи.

Наслiдком неявки може бути заочний роз-
гляд справи.

Суддя А. О. Мальченко

Шевченкiвський районний суд м. Києва за
адресою: м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкiна,
10-Б, (каб. № 52), викликає на 11.05.2010 року
о 16 год. 30 хв. вiдповiдача Ягулова Олега Ле-
онiдовича по справi за позовом Ягулової Єв-
генiї Ренанiвни до Ягулова Олега Леонiдови-
ча, третя особа: Служба у справах неповнолiт-
нiх Шевченкiвської районної у м. Києвi дер-
жавної адмiнiстрацiї про позбавлення бать-
кiвських прав.

Вiдповiдач викликається у судове засiдання,
у разi неявки вiдповiдача справа розглядати-
меться за його вiдсутностi.

Суддя Савицький О. А.

Печерський районний суд м. Києва викли-
кає: Жорник Зою Вiкторiвну (м. Запорiжжя,
вул. Вiськаматська, б.10), Ткаченко Любов Ле-
онiдiвну (Харкiвська обл., Дергачiвський р-н,
м. Мала Данилiвка, вул. ХДЗВА, б.23, кв. 6),
Петрощука Вiктора Васильовича (м. Луцьк,
вул. Клима Савури, буд. 32, кв. 1) по цивiльнiй
справi за позовом АТ «Дельта Банк» про стяг-
нення заборгованостi у судове засiдання, яке
вiдбудеться вiдповiдно: 06.04.2010 о 09:00,
06.04.2010 о 09:30, 07.04.2010 о 9:00, за ад-
ресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42а, каб. 36,
суддя Iльєва Т. Г.

В разi неявки до суду справа буде розгляну-
та за його вiдсутностi.

Малиновський районний суд
м. Одеси викликає в судовi засi-
дання за позовом ВАТ «Сталька-
нат» про втрату права користу-
вання жилим примiщенням та
зняття з реєстрацiйного облiку,
третя особа — ВГПIС Хмельниць-
кого ВМ Малиновського РВ ОМУ
УМВС України в Одеськiй облас-
тi, наступних громадян як вiдпо-
вiдачiв (останнє мiсце прожи-
вання: м. Одеса, вул. Водопро-
вiдна, 13А):

— Перец Вiру Iванiвну, судове
засiдання призначене до слухан-
ня на 06 квiтня 2010 р. о 12.10;

— Васильєву Олену Олексiїв-
ну, судове засiдання призначене
до слухання на 06 квiтня 2010 р.
о 12.20.

Справи будуть розглядатися в
будинку Малиновського район-
ного суду м. Одеси за адресою:
м. Одеса, вул. В. Стуса, 1-а, зал
215. 

Суддя Дрiшлюк А. I.

В провадженнi Київського ра-
йонного суду м. Харкова знахо-
диться цивiльна справа за позо-
вом товариства з додатковою
вiдповiдальнiстю «Страхової
компанiї «Альфа-Гарант» до Ку-
вiчко Є. О. про вiдшкодування
збиткiв викликає до суду Кувiчко
Євгена Олександровича, який
мешкає за останньою вiдомою
адресою: 36000, м. Полтава,
вул. Купченко, 11, кв. 56, як вiд-
повiдача на 08 квiтня 2010 року
на 09 год. 00 хвилин.

Судове засiдання вiдбудеться
в примiщеннi Київського район-
ного суду м. Харкова, в залi су-
дових засiдань № 24-А, за адре-
сою: Україна, м. Харкiв, вул.
Блюхера, 7-б.

У разi неявки у судове засiдан-
ня справа буде розглянута за
вiдсутностi вiдповiдача, по спра-
вi буде постановлене рiшення на
пiдставi наявних у матерiалах
справи доказiв.

Суддя С. О. Муратова

Старомiський рай-
суд м. Вiнницi викли-
кає в судове засiдан-
ня на 06.04.2010 р. на
11 год. 30 хв. як вiдпо-
вiдача Науменко Те-
тяну Юрiївну, Генрiха
Андрiя Вiкторовича
останнє вiдоме мiсце
проживання якого: м.
Вiнниця, вул. П.3апо-
рожця, 46а/19 по ци-
вiльнiй справi 2-
290/10 за позовом
Науменко О. О. до
Науменко Т. Ю., Ген-
рiха А. В. про визнан-
ня втративши право
користування жит-
лом. В разi неявки без
поважних причин,
справа буде розгля-
нута у Вашу вiдсут-
нiсть.

Семенiхiн Олег Вiкторович викликається в
судове засiдання як вiдповiдач для розгляду
цивiльної справи за позовом Семенiхiна Ан-
дрiя Вiкторовича, про внесення змiн до свi-
доцтва про право власностi в порядку спадку-
вання на 12 год. 00 хв. 6 квiтня 2010 року в
Шевченкiвськiй районний суд м. Києва
(04053 м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкина,
10-б каб.28).

З опублiкуванням оголошення про виклик,
вiдповiдач вважається повiдомленим про час i
мiсце розгляду справи i у випадку неявки
справа буде розглянута за його вiдсутнiсть.

Суддя Макаренко I. О.

Печерський районний суд м. Києва викликає
Демського Сергiя Андрiйовича, Демську Лари-
су Iванiвну та Товариство з обмеженою вiдповi-
дальнiстю «Таргет» по цивiльнiй справi № 2-
1144/10 за позовом ВАТ Банк «ТРАСТ» про стяг-
нення заборгованостi, яке вiдбудеться 06 квiтня
2010 року о 13 год. 45 хв. в примiщеннi Печер-
ського районного суду м. Києва за адресою:
01010, м. Київ, вул. М. Гайцана, 4, каб. № 412.

Роз’яснюємо, що у разi Вашої неявки в судове
засiдання без поважних причин або неповiдом-
лення суду про причини неявки, справа буде
розглянута за Вашої вiдсутностi на пiдставi на-
явних в справi доказiв.

Суддя О. М. Соколов

ЗАРЕЄСТРОВАНО
Iнспекцiєю ДАБК у м. Севастополi 

(назва iнспекцiї)
19 березня 2010р. За № 6

______________ Тарасюк I. В. 
(пiдпис)   (iнiцiали та прiзвище посадової особи)

ПРОЕКТНА ДЕКЛАРАЦIЯ
По об’єкту будiвництва багатоквартирного житлового будинку 

по вул. Корчагiна, 60 в м. Севастополi.
Iнформацiя про Забудовника:
1) Повна назва пiдприємства : Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Телерадiотеле-

фонна компанiя «Амiдас»
2) Мiсцезнаходження юридичної особи: 99011, М. Севастополь, вул. Ленiна, 13
3) Фактична адреса: 99006, м. Севастополь, вул. Шевченко, 7, оф.1
4) Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 20673818
5) Керiвництво пiдприємства:

— Директор пiдприємства: Iваннiков Павло Вiкторовiч, загальний стаж — 10 рокiв.
— Головний бухгалтер пiдприємства: Вахм’янiнова Наталiя Вiкторiвна, досвiд роботи у га-

лузi — 18 рокiв.
Iнформацiя про пiдрядну органiзацiю:
1) Повна назва пiдприємства : Приватне пiдприємство «Венець»
2) Мiсцезнаходження юридичної особи: 99059, М. Севастополь, вул. Челнокова, 37,17
3) Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 31576220
4) Лiцензiя серiї АВ № 513257 Мiнiстерства регiонального розвитку України, державної ар-

хiтектурно-будiвельної iнспекцiї на будiвельну дiяльнiсть, строк дiї 03.03.2013 р., дата
видачi 03.03.2010 р.

5) Керiвництво пiдприємства:
— Директор пiдприємства: Гороль Олександр Васильович, досвiд роботи у галузi —30 рокiв.
— Головний бухгалтер пiдприємства: Нiконенко Ганна Юхимiвна, досвiд роботи у галузi —

49 рокiв.
Iнформацiя про проектну органiзацiю:
1) Повна назва пiдприємства : Суб’єкт пiдприємницької дiяльностi Фатєєва Iрина Вiкторiвна
2) Мiсцезнаходження юридичної особи: 99022, м. Севастополь, вул. Ярославська, 7, 2
3) Фактична адреса: 99011, м. Севастополь, вул. Гоголя, 20б, оф.4
4) Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 2245505406
5) Лiцензiя серiї АВ № 315694 Мiнiстерства будiвництва, архiтектури та житлово-комуналь-

ного господарства України, строк дiї 25.04.2007р.-25.04.2012р., дата видачi 25.04.2007р.
6) Головний iнженер проєкта: Фатєєва Iрiна Вiкторовна —досвiд роботи у галузi — 26 рокiв.
Iнформацiя про Управителя ФФБ:
1) Повна назва фiнансової установи: Публiчне акцiонерне товариство Банк «Морський»
2) Мiсцезнаходження юридичної особи: 99001, м. Севастополь, вул. Брестська, 18-а. Бан-

кiвська лiцензiя № 168 вiд 27 жовтня 2009 р.
3) Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 20748213, МФО 324742
4) Керiвництво банку:
Голова Правлiння ПАТ Банк «Морський» — Скуртул Андрiй Борисович, загальний банкiв-

ськiй стаж — 16 рокiв.
Iнформацiя про об’єкт будiвництва:
Договiр про будiвництво: Пiдрядний договiр № 25/02 вiд 25.02.2010р.
Правила ФФБ, що затвердженi протоколом засiдання наглядацької Ради ПАТ Банк «Мор-

ський» (протокол № 468 вiд 24.02.2010 р.).
Будiвля чотирьохповерхова з мансардним поверхом, складається з 4-х блок-секций. Кiль-

кiсть квартир — 60, зокрема однокiмнатних — 56, трикiмнатних — 4. Загальна площа квартир
— 2770, 10 м3.

Опалювання i гаряче водопостачання вiд настiнних газових казанiв iз закритими камерами
згорання, встановлюваних в примiщеннях кухонь квартир, в примiщеннях кухонь передбача-
ється установка сигналiзаторiв загазованостi i газових лiчильникiв. Початок будiвництва I
квартал 2010 р. —закiнчення — II квартал 2011 р.

Директор ТОВ «ТРТК «Амiдас» Iваннiков П. В.

Броварський мiськрайонний суд Київської областi
викликає як вiдповiдача Цвiль Iларiона Олександровича
по справi за позовом Самсоненка Олексiя Петровича про
стягнення суми позики, процентiв та iнфляцiйних збиткiв
у попереднє судове засiдання, призначене на 13 год. 00
хв. 07 квiтня 2010 року та в судове засiдання призначене
на 14 год. 00 хв. 15 квiтня 2010 року за адресою: Київська
область, м. Бровари, вул. Незалежностi, 4-а, каб. 1.

Суддя О. Г. Бендик

Печерський районний суд м. Києва викликає: вiдповiдача (яка
мешкає за адресою: м. Харкiв, вул. Тракторобудiвникiв, буд. 142,
кв.60) по цивiльнiй справi № 2-1668/10 за позовом ВАТ Банк
«ТРАСТ» до Години Жанни Едуардiвни про стягнення заборгованос-
тi за кредитним договором, в судове засiдання, яке вiдбудеться 06
квiтня 2010року о 10:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42-
а, каб. 36, пiд головуванням суддi Iльєвої Т. Г.

З опублiкуванням оголошення про виклик, вiдповiдач вважається
повiдомленим про день, час, та мiсце розгляду справи i в разi неяв-
ки до суду справа може бути розглянута за його вiдсутностi.

Четверта київська державна 
нотарiальна контора
(нотарiус С. П. Клонцак) 

просить з’явитися до нотарiальної
контори (м. Київ, вул. Верхнiй

Вал, 32) спадкоємцiв померлого
01.09.2009 року Нiкiтенка Миколи

Iвановича, останнє мiсце 
проживання якого: м. Київ, 

пр. Правди, буд. 64-б, кв.96.

Втрачений полiс
обов’язкового страхування

цивiльно-правової 
вiдповiдальностi власникiв

наземних транспортних 
засобiв ВС №9036094, 

який належить 
ЗАТ «НФСК «Добробут» 

вважати недiйсним.

Хмельницький мiськрайонний суд повiдомляє, що цивiльна
справа № 2-736/10 за позовом вiдкритого акцiонерного това-
риства Всеукраїнський Акцiонерний Банк до Мартинюка Олек-
сандра Анатолiйовича про стягнення заборгованостi за кредит-
ним договором слухатиметься 06.04.2010 року о 17 годинi 30
хвилин в м. Хмельницькому, вул. Театральна, 54, каб. 310.

Явка вiдповiдача в судове засiдання — обов’язкова.
В разi неявки вiдповiдача, справа буде розглянута на пiдставi

наявних у нiй матерiалiв.
Суддя Продан Б. Г.

В провадженнi Київського районного суду м. Одеси розглядається
справа про скасування заходiв забезпечення по цивiльнiй справi за позо-
вом Головаченко Любовi Василiвни до Гайдарова Леонiда Леонiдовича,
Калєєвої Алли Олегiвни, Добиша Дмитра Iвановича. ЖБК «Примор-
ський», Калєєва Олександра Михайловича про подiл майна визнання
права власностi частково недiйсним договорiв дарування та купiалi-про-
дажу у зв’язку з чим Київський районний суд м. Одеси повiдомляє вiдпо-
вiдачiв Гайдарова Леонiда Леонiдовича та Гайдарова Юрiя Леонiдовича
про те що судове засiдання вiдбудеться 06.04.2010 року о 17.00 годинi в
примiщеннi Київського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса,
вул. Варненська, 3, «б», каб. 215.

Суддя О. М. Куриленко

Втраченi документи 
на моторний катер
BUSTER-М № 205L506, 
реєстрацiйне свiдоцтво 

на двигун — YAМАНА-6С5,
F60CЕТ, № L1033884G вида-
нi на iм’я Долеско Анатолiя

Олександровича 
вважати недiйсними.

Комунальне 
пiдприємство 

«Бюро технiчної 
iнвентаризацiї» 

Новоазовського району,
ЄДРПОУ №20399056, повi-
домляє про втрату статуту
пiдприємства в редакцiї

2006 року. У зв’язку з чим
вважати втрачений 

документ недiйсним.

Відповідно до Закону України "Про податок на додану вартість" на всі операції з продажу електроенергії
встановлюється ПДВ у розмірі 20 %.

Тариф на передачу електричної енергiї
(без ПДВ)

Постанова НКРЕ України від

18.12.2009 № 1461

(1 клас напруги, 35кВ та вище), грн/МВтг 7,23

            (2 клас напруги, менш 35кВ ), грн/МВтг 39,27

Тариф на постачання електричної енергiї

(1 група споживачів), грн/МВтг

Економічні коефіцієнти нормативних

технологічних витрат електроенергії

0,81

Постанова НКРЕ України від

18.03.2010 № 248(1 клас напруги, 35кВ та вище), в.о. 0,0169

                       (2 клас напруги, менш 35кВ ), в.о. 0,0396

Прогнозована оптова ринкова ціна на

електроенергію, грн/МВтг (без ПДВ)
454,64

Постанова НКРЕ України

від 24.03.2010 р.№ 277

Прогнозована середня закупівельна ціна

електроенергії, грн/МВтг (без ПДВ)
443,54

Розрахунок згідно з постановою

НКРЕ України від 22.01.2001 №47
(iз змінами)

Для міського електричного транспорту застосовуються тарифи на електричну енергію, встановлені для

населення (стаття 18 Закону України від 29.06.2004 р.№ 1914-IV"Про міський електричний транспорт"). 

Довідково:

Для всіх груп споживачів, крім населення і
населених пунктів

1 клас 2 клас

Для Донецької і Дніпропетровської областей 48,50 64,28

ТОВ "Сервіс - Інвест" iнформує

про введення з  01.04.2010 р. єдиних роздрібних тарифів на електроенергію

відповідно до постанови НКРЕ № 278 від  24.03.2010 р.

Групи споживачів

Плата 1кВт-год спожитої електричноi енергії
коп за 1кВт год

(без врахування ПДВ)



УРЯДOВИЙ КУР’ЄР
30 березня 2010 року, 

вiвторок, № 58

Телефони вiддiлу реклами: 
(044) 253-55-09, факс 253-72-91,
253-34-78, e-mail: adv@ukcc.com.ua14 РЕКЛAМA, OГOЛOШЕННЯ

Державний комiтет України з державного матерiального резерву
оголошує конкурсний вiдбiр на замiщення посади керiвника державного пiдприємства,

що належить до сфери управлiння Держкомрезерву
Найменування, мiсцезнаходження та основнi напрями дiяльностi пiдприємства:

ДП «Хлiбна база № 77» (смт. Iванiвка, Iванiвський район, Одеська обл.):
Основнi напрями дiяльностi пiдприємства:
— закупiвля зерна, виробництво борошна, крупiв, хлiбобулочних i макаронних виробiв, комбi-

кормiв та iнших харчових i кормових продуктiв.
Строк i мiсце приймання заяв: протягом 30 календарних днiв з дня оприлюднення (опублiку-

вання) оголошення про конкурс за адресою: 01601, МСП, Київ-4, вул. Пушкiнська, 28, Департамент
забезпечення дiяльностi Комiтету, кiм. 306, тел. 234-33-76.

Перелiк документiв, що подаються претендентом особисто:
— заява про участь в конкурсi;
— належним чином завiрена копiя документа, що посвiдчує особу;
— витяг з трудової книжки;
— копiя документа про повну вищу освiту за вiдповiдною спецiальнiстю;
— заповнений аркуш облiку кадрiв;
— iнформацiя про досвiд успiшної роботи з управлiння пiдприємством;
— довiдка про стан здоров’я;
— довiдка про вiдсутнiсть в особи судимостi;
— рекомендацiї та iншi документи на розсуд претендента.
Вимоги до претендентiв:
— повна вища освiта за вiдповiдною спецiальнiстю;
— досвiд успiшної роботи з управлiння пiдприємством;
— комунiкабельнiсть, готовнiсть взяти на себе вiдповiдальнiсть, умiння аналiзувати проблеми.
Дата i мiсце засiдання комiсiї з розгляду заяв претендентiв i доданих до них документiв:
30 квiтня 2010 року 01601, МСП, Київ-4, вул. Пушкiнська, 28 кiм. 305.
Дата i мiсце проведення конкурсного вiдбору (заслуховування учасникiв конкурсного вiдбо-

ру, розгляд наданих ними конкурсних пропозицiй) оприлюднення його результатiв та визна-
чення переможцiв:

21 травня 2010 року 01601, МСП, Київ-4, вул. Пушкiнська, 28 кiм. 305.

Державне пiдприємство «Український центр по обслуговуванню паса-
жирiв на залiзничному транспортi України» (01032, м. Київ, бульвар Т. Шевчен-
ка, 38/40, код ЄДРПОУ 04814136) повiдомляє про припинення дiяльностi згiдно Роз-
порядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.02.2010 р. № 345-р. Вимоги кредиторiв
приймаються в письмовому виглядi протягом двох мiсяцiв з дня публiкацiї цього оголо-
шення за адресою: 01032, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 38/40, тел. (044)503-60-75.

Постановою Господарського суду
Запорiзької областi (69001, м. Запорiж-
жя, вул. Шаумяна, 4) вiд 16.03.2010 року по
справi № 12/103/09 ТОВ «Сарабi», (69095,
м. Запорiжжя, вул. Дзержинського, 114/30,
код ЄДРПОУ — 24905220) визнано банкру-
том та вiдкрито лiквiдацiйну процедуру.

Лiквiдатором по справi призначено Де-
рев’янко Iрину Олександрiвну, лiцензiя арбiт-
ражного керуючого АБ № 081029 вiд
10.05.2006 р., 69037, м. Запорiжжя, вул.
Правди, 10 А / 2).

Вимоги кредиторiв приймаються за адре-
сою лiквiдатора Дерев’янко I. О. (69037, м.
Запорiжжя, вул. Правди, 10 А / 2) протягом
одного мiсяця вiд дня опублiкування оголо-
шення.

Постановою господарського су-
ду Одеської областi (65058, м. Оде-
са, пр-т Шевченка, 29) вiд 18.03.2010 р. по
справi № 7/59-10-798 визнано банкру-
том Приватне пiдприємство «ЧОРНО-
МОРГАРАНТ» (65029, м. Одеса, вул.
Пантелеймонiвська, 30, кв. 6; р/р
26007229681 в ВАТ МТБ в м. Одеса, МФО
328168; код ЄДРПОУ 32145950) i розпоча-
то його лiквiдацiйну процедуру.

Лiквiдатором банкрута призначений Со-
ловйов С. Є. Заяви кредиторiв банкрута
приймаються господарським судом
Одеської областi протягом тридцяти днiв
вiд дня опублiкування цього оголошення.

Постановою Господарського суду Миколаїв-
ської областi (54009, м. Миколаїв, вул. Адмiральська,
22) вiд 16 березня 2010 р. у справi № 11/215/09 Товариство з
обмеженою вiдповiдальнiстю «ПiвденСудРемСервiс»
(54042, м. Миколаїв, вул. Заводська, 41, код ЄДРПОУ
34234392) визнано банкрутом та вiдкрито лiквiдацiйну
процедуру. Лiквiдатором призначено арбiтражного керую-
чого Щебетка О. М., лiцензiя AB № 456361 вiд 23.02.2009 р.
(адреса: 02140, м. Київ, вул. Вишнякiвська, б.11, кв.41).

Простий вексель серiя АА № 1908671, дата
складання 01.10.2009 р. номiнальною вартiстю 
120 000,00 грн, простий вексель серiя АА № 1908672,
дата складання 01.10.2009 р. номiнальною вартiстю 
158 000, 00 грн емiтованi ТОВ «КТД-Iнвест» (код
34353223) на ТОВ «Мунiципальна будiвельна компанiя»
(код 34618032), визнано недiйсними.

Господарський суд м. Києва, 01030, м. Київ, вул. Б. Хмель-
ницького, 44-Б, постановою вiд 23.02.2010 р., справа № 44/55-Б,
Приватне пiдприємство «Елiтпрофсервiс» код ЄДРПОУ
33633395, поштова адреса: 02154, м. Київ, вул. Русанiвська Набе-
режна, буд. 10, лiт. Б, к.5-А, р/р 26003486531 у ФКД «Патiнпром-
банк», МФО 322863, визнав банкрутом та вiдкрив лiквiдацiйну
процедуру, призначивши лiквiдатором у справi № 44/55-Б арбiт-
ражного керуючого Гладченко Анатолiя Вiкторовича, лiцензiя АВ №
482107. Контактний телефон (044) 499-66-82, (050) 856-77-73.

                                                                              ЗАРЕЄСТРОВАНО
Інспекцією ДАБК у Чернігівській обл.

                                                                                    (назва інспекції)

                                                                                                            22 березня 2010 р. за № 25-005  

ПРОЕКТНА ДЕКЛАРАЦІЯ

9-ти поверховий 207-квартирний ж/б по вул. Курсанта Єськова 14Б в                  
м. Чернігів

(найменування об'єкта будівництва згідно із затвердженим проектом)

I. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАБУДОВНИКА

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Центральне територіальне управління капітального будівництва,
м. Київ вул. Артема, 59 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КЕРІВНИКА ЗАБУДОВНИКА

Посада, прізвище, ім'я та

по батькові

Відомості про освіту (навчальний заклад, спеціальність) та
досвід роботи у галузі, в тому числі на керівних посадах

Телефон

Начальник Коваль Борис

Омел’янович
Вища, Тольятинське вище військове будівельне командне

училище в 1983р., спеціальність інженер-будівельник.
Національна академія оборони України в 2000р.,
спеціальність, офіцер військового управління ОТР

(організація тилового забезпечення військ (сил) досвід
роботи у галузі 29 років, на керівних посадах   24 роки

044-502-30-07 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРЕДСТАВНИКА ЗАБУДОВНИКА

Посада, прізвище, ім'я та по батькові         Телефон

Заступник начальника головний інженер Качурін Геннадій

Валентинович

044-502-21-78 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЕКТИ БУДІВНИЦТВА ЗА УЧАСТЮ ЗАБУДОВНИКА ЗА ТРИ ПОПЕРЕДНІХ РОКИ

Найменування проекту будівництва, адреса Стан реалізації проекту будівництва на момент

реєстрації проектної декларації

195 квартирний житловий будинок №1 вул.
Бориспільська, 26-в, м. Київ

Введений в експлуатацію

75 квартирний житловий будинок №2 вул.
Бориспільська, 26-ж, м. Київ

Введений в експлуатацію

178 квартирний житловий будинок №3 вул.
Бориспільська, 26-з, м. Київ

Введений в експлуатацію

48 квартирний житловий будинок №4 вул.
Бориспільська, 26-к, м. Київ

Введений в експлуатацію

195 квартирний житловий будинок вул. Єськова, 4, м.
Чернігів

Введений в експлуатацію

153 квартирний житловий будинок вул. Єськова, 14А,
м. Чернігів

Введений в експлуатацію

60 квартирний житловий будинок просп.
Повітрофлотський, 84, м. Київ

Введений в експлуатацію

162 квартирний житловий будинок (2 та 4 секція) вул.
Волковича, 2б, м. Чернігів

Введені в експлуатацію

72 квартирний житловий будинок військове містечко №

1 реконструкція казарми №1/21, м. Бориспіль
Введений в експлуатацію

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІЮ ЗАБУДОВНИКА

Орган, що видав ліцензію Серія і номер

ліцензії

Дата видачі Строк дії

Міністерство будівництва, архітектури та житлово-
комунального господарства України

АВ № 195679 28.12.2006 28.12.2011 

Начальник ЦТУКБ   _____________      Коваль Борис Омел’янович
 (посада)                      (підпис)           (прізвище, ім'я та по батькові)

                  мп

II. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДРЯДНУ ОРГАНІЗАЦІЮ

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Найменування, місцезнаходження та фактична адреса

Відкрите акціонерне товариство "Домобудівник"

Місцезнаходження: 14001, м. Чернігів, вул. Щорса, 59-а

Фактична адреса: 14001, м. Чернігів, вул. Щорса, 59-а " Телефон/факс: 0462-653105

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КЕРІВНИКА ПІДРЯДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Посада, прізвище, ім'я та по

батькові

Відомість про освіту (навчальний заклад,

спеціальність) та досвід роботи у галузі, в тому числі

на керівних засадах

Телефон

Генеральний директор

Роговий Анатолій Миколайович

Вища, Київський інженерно-будівельний інститут;

інженер-технолог, стаж роботи - 44 роки

0462-653105 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРЕДСТАВНИКА ПІДРЯДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Посада, прізвище, ім'я та по батькові Телефон

Перший заступник генерального директора

Фещенко Валерій Федорович

0462-672096 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО БУДІВНИЦТВО ЗА УЧАСТЮ ПІДРЯДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗА ТРИ ПОПЕРЕДНІХ РОКИ

Найменування проекту будівництва, адреса
Стан реалізації проекту

будівництва на момент реєстрації

проектної декларації

36-квартирний житловий будинок

(2 пусковий комплекс будівництва 72-квартирного житлового будинку).
м. Чернігів, вул. 3-й провулок Кривоноса, 1 

Введено в експлуатацію 19.03.2007р.

40-квартирний житловий будинок із вбудованими адміністративними

приміщеннями на 1-му поверсі, м. Чернігів, вул. Олександра Молодчого, 12-6 Введено в експлуатацію 16.07.2007р.

9-ти поверховий 216 квартирний житловий будинок серії АППС ЧН-94
(перша черга - 45 квартир), м. Ніжин, вул. Незалежності, 42-а Введено в експлуатацію 26.07.2007р.

9-ти поверховий 216 квартирний житловий будинок серії А1111С ЧН-94 
(друга черга - 126 квартир), м. Ніжин, вул. Незалежності, 42-а

Введено в експлуатацію

20.03.2008р.
9-ти поверховий 216 квартирний житловий будинок серії АППС УН-94
(третя черга - 45 квартир), м. Ніжин, вул. Незалежності, 42-а

Введено в експлуатацію

29.05.2008р.
Приміщення поліклініки зі стоматологічним

кабінетом (третя черга).
м. Чернігів, вул. Незалежності, 56 

Введено в експлуатацію

21.01.2008р.

Прибудовані офісні приміщення до 9-ти поверхового житлового будинку в
другому мікрорайоні "Масани" (4-та черга будівництва), м. Чернігів, вул.
Незалежності, 56 

Введено в експлуатацію

21.01.2008р.

Житловий будинок № 1 та інженерні мережі, як перша черги будівництва
чотириповерхових житлових будинків секційного типу, м. Чернігів, вул.
Красносільського, 27 

Введено в експлуатацію

17.06.2008р.

Житловий будинок № 2 та трансформаторна підстанція, як друга черги
будівництва чотириповерхових житлових будинків секційного типу.
м. Чернігів, вул. Красносільського, 21 

Введено в експлуатацію

20.10.2008р.

Двоповерхова прибудова магазину до житлового будинку № 16 у другому
містобудівному комплексі "Масани".
м. Чернігів, вул. Незалежності, 46 

Введено в експлуатацію

21.07.2008р.

Багатоповерховий житловий будинок № 4. м. Чернігів, вул. Кошового, 35 Введено в експлуатацію

18.06.2007р.
Багатоквартирний житловий будинок № 3.
м. Чернігів, вул. Червоногвардійська, 43 

Введено в експлуатацію

16.10.2007р.
Багатоквартирний житловий будинок №27-а в 2-му містобудівельному
комплексі першого мікрорайону "Масани". м. Чернігів, вул. Незалежності, 82 

Введено в експлуатацію

15.12.2008р.
Багатоквартирний житловий будинок №25 в 2-му містобудівельному
комплексі першого мікрорайону "Масани".м. Чернігів, вул. Незалежності, 78 

Введено в експлуатацію

04.08.2008р.
Багатоквартирний житловий будинок № 26 (перша черга - 54 квартири)
в 2-му містобудівельному комплексі першого мікрорайону "Масани".
м. Чернігів, вул. Незалежності, 80 

Введено в експлуатацію

20.10.2008р.

140 - квартирний житловий будинок №18 в 2-му містобудівельному комлексі
житлового району "Масани".
м. Чернігів, вул. Незалежності, 68 

Введено в експлуатацію

19.11.2007р.

Прибудова приміщення котельної для автономного теплозабеспечення

головного корпусу виробництва по вул. Попова, 6-а в м. Чернігові,
м. Чернігів, вул. Попова, 6-а

Введено в експлуатацію

15.12.2008р.

Багатоквартирний житловий будинок № 25-г (перша черга - 36 квартир;
друга черга - 144 квартири; третя черга — 45 квартир)
в 1-му мікрорайоні житлового масиву "Масани". м. Чернігів,
вул. Незалежності

В процесі будівництва

Житловий будинок № 3, як третя черга будівництва чотириповерхових
житлових будинків секційного типу.
м. Чернігів, вул. Красносільського

В процесі будівництва

Багатоквартирний житловий будинок № 26 (друга черга - 54 квартири) в 2-му
містобудівельному комплексі першого мікрорайону "Масани". м. Чернігів,
вул. Незалежності, 80 

В процесі будівництва

Прибудова житлової секції до житлового будинку по вул. Красносільського,
21 (перша черга), м. Чернігів, вул. Красносільського В процесі будівництва

Будівництво житлової вставки між житловими будинками по

вул. Красносільського, 27 та вул. Красносільського, 23 (друга черга),
м. Чернігів, вул. Красносільського

В процесі будівництва

153-квартирний житловий будинок по
вул. Курсанта Єськова, 14-а.
м. Чернігів, вул. Курсанта Єськова, 14-а

В процесі будівництва

Інформація про ліцензію підрядної організації

Орган, що видав ліцензію Серія і номер

ліцензії

Дата видачі Строк дії

Державна архітектурно-будівельна
інспекція міністерства

регіонального розвитку та

будівництво України

Серія АВ

№445170
з 25 листопада 2008 

року

До 25 листопада 2013 року

Генеральний директор ВАТ«Домобудівник»_____________А.М.РОГОВИЙ

III. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЕКТНУ ОРГАНІЗАЦІЮ

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Державне підприємство Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут НДІ
проектреконструкція Чернігівський філіал Чернігівцивільпроектреконструкція

м. Чернігів, проспект Миру, 21-а

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КЕРІВНИКА ПРОЕКТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Посада, прізвище,
ім'я та по батькові

Відомості про освіту(навчальний заклад, спеціальність) та
досвід роботи у галузі, в тому числі на керівних посадах

Телефон

Директор              
Ожерельєв Віктор

Васильович

Вища освіта, КИСИ, архітектура, архітектор 0462-676956 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРЕДСТАВНИКА ПРОЕКТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Посада, прізвище, ім'я та по батькові Телефон

Головний інженер проектів                
Синельникова Наталія Леонідівна

0462-699163 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЕКТИ БУДІВНИЦТВА ЗА УЧАСТЮ ПРОЕКТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗА ТРИ ПОПЕРЕДНІХ РОКИ

Найменування проекту будівництва, адреса Стан реалізації проекту будівництва на

момент реєстрації проектної декларації

Житловий будинок з об’єктами соцпризначення на вул. Войкова,24 Побудовано

Реконструкція акушерсько-гінекологічного корпусу
під дитячу поліклініку

Введено в експлуатацію (1ша черга)

16-поверховий будинок № 7 мкр-ні Масани Зведено «коробку» будинку
16-поверховий будинок № 11 мкр-ні Масани Введено в експлуатацію

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІЮ ПРОЕКТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Орган, що видав ліцензію Серія і номер ліцензії Дата видачі Строк дії

Міністерство регіонального розвитку

та будівництва України

Серія АВ № 490061 25 серпня 2009р 25 серпня
2014р

Директор

Чернігівцивільпроектреконструкція                                              В.В.Ожерельєв
(посада)                                              (підпис)                 (прізвище, ім'я та по батькові)

                        мп

IV. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УПРАВИТЕЛЯ ФОНДУ ФІНАНСУВАННЯ

БУДІВНИЦТВА

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Найменування, місцезнаходження та фактична адреса

Закрите акціонерне товариство "Фінансова компанія" Княгиня Ярославна",

01133, м. Київ, вул. Щорса,29

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КЕРІВНИКА УПРАВИТЕЛЯ

Посада, прізвище, ім'я та по
батькові

Відомості про освіту (навчальний заклад, спеціальність)
та досвід роботи у галузі, в тому числі на керівних
посадах

Телефон

Голова правління Михновецький

Юрій Васильович

Ярославське вище військове фінансове училище у 1983 
році, спеціальність - фінанси та контроль фінансово-
господарської діяльності військ, Київський національний
університет ім.. Т.Шевченка у 1999 році, спеціальність - 
фінанси, Досвід роботи - 29 років, у тому числі на
керівних посадах - 27 років.

(044) 227-06-34 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЕКТИ БУДІВНИЦТВА, ФІНАНСУВАННЯ ЯКИХ ЗДІЙСНЮВАВ УПРАВИТЕЛЬ ФОНДУ

ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА ЗА ТРИ ПОПЕРЕДНІХ РОКИ ЗА РАХУНОК ОТРИМАНИХ В УПРАВЛІННЯ

КОШТІВ

Найменування проекту будівництва, адреса Стан реалізації проекту будівництва на момент

реєстрації проектної декларації

153-квартирний житловий будинок,              
вул. Курсанта Єськова, 14-а, м. Чернігів

Введений в експлуатацію

Голова правління _______________Ю.В.МИХНОВЕЦЬКИЙ

V. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ'ЄКТ БУДІВНИЦТВА ТА ОБ'ЄКТИ ІНВЕСТУВАННЯ

Найменування об'єкта будівництва та його
місцезнаходження

9-ти поверховий 207-квартирний ж/б по вул. Курсанта
Єськова 14Б в м. Чернігів

Початок будівництва      квітень 2010 року
Закінчення будівництва червень 2011 року
Строк введення об'єкта (черг, пускових комплексів)
в експлуатацію

червень 2011 року

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Номер Дата видачі Орган, що встановив містобудівні умови та обмеження.
694 03.11.2005р Управління архітектури та містобудування Чернігівської

міської ради

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ

Місце розташування м. Чернігів, вул. Курсанта Єськова 14Б
Площа ділянки (гектарів) 0,7 га.
Кадастровий номер 040977500062 
Цільове призначення під будівництво

Форма власності або користування оренда

Документи, що посвідчують право забудовника на

земельну ділянку або користування

Договір оренди від 17.06.09 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІЮ/ДОЗВІЛ УПРАВИТЕЛЯ ФОНДУ ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА

Орган, що видав
ліцензію/дозвіл

Серія і номер

ліцензії/дозволу

Дата видачі Строк дії

Державна комісія

регулювання ринків

фінансових послуг

АВ№  416611 23.06.2008 3 12.06.2008 по 12.06.2013 

ТЕХНІЧНІ ПОКАЗНИКИ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА
Опис об'єкта будівництва Несучі конструкції – ж/б панелі серії 4Н-94

Огороджувальні конструкції – ж/б панелі серії 4Н-94
Фасади – окраска по ж/б плітам

Перелік обладнання об'єкта будівництва згідно з проектом

Площа забудови   (кв. метрів) 1915,05 м2

ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ

Категорія будинку ІІ

Поверховість                 9 
Кількість секцій  2 
Загальна площа (кв. метрів)  12035,03 м2

Кількість квартир однокімнатних 54 
двокімнатних 81 
трикімнатних 72 

чотирикімнатних ----------- 
інші ----------- 

Загальна кількість квартир                   207 
Загальна площа допоміжних приміщень житлового будинку

(кв. метрів) літні приміщення -----------

ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ

Загальна площа нежитлових приміщень об'єкта будівництва (кв. метрів) ----------- 
Назва нежитлового приміщення Функціональне призначення

нежитлових приміщень житлового

будинку

Площа

----------- ----------- ----------- 
Місця для постійного та

тимчасового зберігання

автотранспорту, їх характеристика

Загальна площа Кількість машиномісць

згідно з проектом згідно з проектом згідно з проектом

ЕЛЕМЕНТИ БЛАГОУСТРОЮ

-----------

Начальник ЦТУКБ   _____________      Коваль Борис Омел’янович
 (посада)                      (підпис)                       (прізвище, ім'я та по батькові)

             мп



Телефони вiддiлу реклами: 
(044) 253-55-09, факс 253-72-91,

253-34-78, e-mail: adv@ukcc.com.ua 15РЕКЛAМA, OГOЛOШЕННЯ УРЯДOВИЙ КУР’ЄР
30 березня 2010 року, 
вiвторок, № 58

Центральний районний суд м. Сiмферополя АРК викликає Николаєва Олексiя Микола-
йовича, Боровiкову Iрину Володимирiвну, Бороненко Андрiя Сергiйовича, Боршош Юрiя
Володимировича, Мягкову Iрину Валентинiвну, Мюллер Свiтлану Валерiївну, Моштак
Юлiю Валерiївну, Мочайлову Вiкторiю Вiкторiвну, Мисуна Андрiя Миколайовича, Миси-
неву Людмилу Анатолiївну, Микитина Iвана Дмитровича, Мизернюк Василя Миколайо-
вича, Мещерякову Iрину Володимирiвну, Мешкову Свiтлану Юрiївну, Меметову Ельвиру
Кемаледивну, Мельникову Марину Олександрiвну, Мацковську Тамару Iванiвну у якостi
вiдповiдачiв за позовом ОП «Кримтеплокомуненерго» про стягнення заборгованостi.

Судове засiдання вiдбудеться 06.04.2010 р. - 09-00 годин у примiщеннi Центрального
районного суду м. Сiмферополя за адресою: м. Сiмферополь, вул. Турецька, 21, каб. 8.

У випадку Вашої неявки, справа буде розглянута у Вашу вiдсутнiсть.
При публiкацiї оголошення про виклик до суду, вiдповiдач вважається повiдомленим

про час i мiсце розгляду справи.
Суддя К. Г. Тимошенко

Ленiнський районний суд м. Донецька (Донецьк-62, вул.
Аксакова, 56) розглядає цивiльну справу за позовом Адонiної
Ольги Сергiївни до ДНI Ленiнського району м. Доненька, Го-
ловного Управлiння казначейства України в Донецькiй облас-
тi, ТОВ «Центр супроводження бiзнесом» про повернення ви-
конаного по недiйснiй угодi вiдшкодування збиткiв та мо-
ральної шкоди. Вiдповiдачi по справi ТОВ «Центр супровод-
ження бiзнесом» зареєстрованi: Донецьк, вул. Артема, 87,
викликаються на 09 квiтня 2010 року на 12-00 год. до суду,
каб. № 7 для участi у розглядi справи по сутi.

Вiдповiдачам пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття вiдповiдачi повиннi
повiдомити суд про причини неявки, iнакше справа буде роз-
глянута в їх вiдсутнiсть.

Суддя Хмельницька Л. I.

Приморський районний суд м. Одеси
викликає Мiшулiна Антона Вiталiйовича як
вiдповiдача по справi за позовом Шевчен-
ко Л. Л. до Стадник М. Г., Мiшулiна А. В.
про визнання договору купiвлi-продажу
недiйсним та за позовом Стадник М. Г. про
визнання добросовiсним набувачем та
визнання права власностi. Засiдання вiдбу-
деться 13.04.2010 року о 12 год. 00 хв. в
примiщеннi Приморського районного суду
м. Одеси, за адресою: м. Одеса, вул. Бал-
кiвська, 33, каб. № 214.

У разi Вашого нез’явлення, справа буде
розглянута у Вашу вiдсутнiсть.

Суддя Т. С. Кравчук

Голосiївський районний суд м. Києва викликає Затолокiну Олену
Володимирiвну 16.02.1965 р. н., Супрун Людмилу Павлiвну
07. 01.1965 р. н. як вiдповiдачiв в попереднє судове засiдання по справi
за позовом ЗАТ «Донгорбанк» до Мельничука В. В., Затоло-
кiної О. В., Супрун Л. П. про стягнення заборгованостi, що вiдбу-
деться 22.04.2010 . Ó 16-00 „Ó‰ в примiщеннi суду за адресою:
03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхiна, буд. 14 а., каб. № 1, зал. № 1.

В разi їхньої неявки на вказане судове засiдання, суд розглядатиме
справу без їх участi.

Суддя Ю. Г. Iваненко

Жашкiвський районний суд Черкаської областi вик-
ликає в судове засiдання як вiдповiдача по цивiльнiй
справi за позовом публiчного акцiонерного товариства
«ОТП Банк» до Багiрової Iнни Олександрiвни про стяг-
нення заборгованостi по кредитному договору, Багiро-
ву Iнну Олександрiвну, останнє вiдоме мiсце проживан-
ня — с. Кривчунка, Жашкiвського району Черкаської об-
ластi.

Судове засiдання вiдбудеться 14 квiтня 2010 року о 11
год. 00 хв. в залi судових засiдань Жашкiвського район-
ного суду Черкаської областi за адресою: вул. Чапаєва,
8, м. Жашкiв, Черкаська область.

Явка до суду є обов’язковою. В разi неявки в судове
засiдання, справа буде розглянута без Вашої участi.

Суддя Р. В. Шимчик

Деснянський районний суд м. Києва
повiдомляє, що 08 квiтня 2010 року о
15:30 год. буде розглядатися цивiльна
справа за позовом АБ «Київська Русь» до
Деркача С. М. про стягнення заборгова-
ностi.

Деркач Сергiй Михайлович виклика-
ється в судове засiдання як вiдповiдач.

В разi неявки, справу буде розглянуто
за його вiдсутностi у вiдповiдностi до ст.
169 ЦПК України.

Адреса суду: м. Київ, пр-т Маяковсько-
го, 5-В, каб. 12.

Суддя О. Б. Саламон

Остапенко Наталiї Євгенiвнi, яка зареєстро-
вана та проживає за останньою вiдомою ад-
ресою: м. Київ, пр-т Бажана, 14, кв.88, необ-
хiдно 13.04.2010р. о 10 год. 30 хв. з’явитися до
Дарницького районного суду м. Києва (м. Ки-
їв, вул. Кошиця, 5-а, каб. 212), для участi у су-
довому засiданнi по цивiльнiй справi за позо-
вом ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» до Оста-
пенко Наталiї Євгенiвни про стягнення забор-
гованостi, у якостi вiдповiдача.

У разi неявки вiдповiдача до суду, справу
буде розглянуто по сутi за наявними у справi
матерiалами у його вiдсутнiсть в порядку ст.
169 ч. 4 ЦПК України.

Гр. Остапенко Наталiя Євгенiвна у випадку
неявки зобов’язана повiдомити суд про при-
чини своєї неявки.

У провадженнi Шевченкiвського районного суду
м. Києва знаходиться цивiльна справа за позовом
Куйбар Надiї Володимирiвни до Хазратi Гайбула, 3-
тя особа: Опiкунська рада Шевченкiвської районної
у мiстi Києвi державної адмiнiстрацiї про позбавлен-
ня батькiвський прав Хазратi Гайбула вiдносно не-
повнолiтнiх дiтей Хазратi Рустама Гайбулайовича,
Хазратi Тимура Гайбулайовича в iнтересах яких вис-
тупає Прокуратура Шевченкiвського району м. Киє-
ва.

Розгляд зазначеної справи повторно призначено
на 12 квiтня 2010 року о 15 годинi 30 хвилин у Шев-
ченкiвському районному судi м. Києва (адреса суду:
м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкiна, 10-Б, каб. 24).

Суд викликає у судове засiдання Хазратi Гайбула
як вiдповiдача.

Явка до суду є обов’язковою. У разi неявки вiдпо-
вiдача, справа буде розглянута за наявними матерi-
алами.

Суддя О. Ф. Малинников

Октябрський районний суд м. Полтави
викликас Солдатову Олену Валерiївну (ос-
таннє вiдоме мiсце проживання: м. Полтава,
вул. М. Конєва, 7, кв. 32) як вiдповiдача в су-
дове засiдання по цивiльнiй справi за позо-
вом Саканцевої Марини Валерiївни до Сол-
датової Олени Валерiївни про визнання пра-
ва власностi на спадкове майно.

Судове засiдання призначено на 08 квiтня
2010 року о 10 год. 30 хв. у примiщеннi суду
за адресою: м. Полтава, вул. Навроцького, 5.

Явка до суду обов’язкова. У разi Вашої не-
явки, справу буде розглянуто за Вашої вiд-
сутностi. Вiдповiдач зобов’язаний повiдоми-
ти суд про причини неявки в судове засiдан-
ня.

Суддя Л. М. Хiль

Печерський районний суд м. Києва викликає
Шатайло О. В. в судове засiдання як вiдповiдача
у справi за позовом ВАТ «Кредитпромбанк» до
Шатайло Ольги Володимирiвни про стягнення
заборгованостi за кредитним договором, яке
призначене на 06 квiтня 2010 року на 14 год. 45
хв. та вiдбудеться за адресою: 01010, м. Київ,
вул. М. Гайцана, 4, каб. № 412 пiд головуванням
суддi Соколова О. М.

Роз’яснюємо, що в разi неявки в судове засi-
дання без поважних причин або неповiдомлен-
ня суду про причини неявки, справу буде роз-
глянуто за Вашої вiдсутностi на пiдставi наявних
в справi доказiв.

Додатково роз’яснюємо, що вiдповiдно до ч.
9 ст. 74 ЦПК України з опублiкуванням оголо-
шення про виклик, вiдповiдач вважається повi-
домленим про час та мiсце розгляду справи.

Центральний районний суд м. Сiмферополя АРК
викликає Николаєву Олену Венiаминiвну, Пашок
Анжелiку Олександрiвну, Малярську Богуславу
Андрiївну, Кубенко Вiктора Iвановича, Хени Люд-
милу Павлiвну, Заярiну Галину Григорiвну, Кули-
нич Еллу Семенiвну, Чумак Тетяну Олексiївну,
Манько Людмилу Василiвну, Фiлiмонову Свiтлану
Євгенiвну, Календареву Тетяну Володимирiвну в
якостi вiдповiдачiв за позовом ОП «Кримтеплоко-
муненерго» про стягнення заборгованостi.

Судове засiдання вiдбудеться 07.04.2010р. — 09-
00 годин у примiщеннi Центрального районного
суду м. Сiмферополя за адресою: м. Сiмферополь,
вул. Турецька, 21, каб. 8.

У випадку Вашої неявки, справа буде розглянута
у Вашу вiдсутнiсть.

При публiкацiї оголошення про виклик до суду,
вiдповiдач вважається повiдомленим про час i мiс-
це розгляду справи.

Суддя К. Г. Тимошенко

Шевченкiвський районний суд м. Чер-
нiвцi викликає Кошурбу Наталiю Микола-
ївну, останнє вiдоме мiсце проживання
якої за адресою: м. Чернiвцi, вул. Пд.-
Кiльцева, 23/83, як вiдповiдача в судове
засiдання по цивiльнiй справi за позовом
Кошурби I. М., третя особа на сторонi по-
зивача Кошурба А. I. до Вас про усунення
перешкод в користуваннi власнiстю на
10.00 годину 22 квiтня 2010 року за адре-
сою: м. Чернiвцi, вулиця Кафедральна, 4,
кабiнет № 8.

У разi Вашої неявки в судове засiдання,
справу буде розглянуто у Вашу вiдсутнiсть.

Суддя С. О. Волошин

В провадженнi Зарiчного районного суду м.
Суми знаходиться цивiльна справа № 2-
819/10 року за позовною заявою ВАТ«Всеук-
раїнський акцiонерний банк» до Власенко На-
талiї Олегiвни про стягнення грошової суми.

Зарiчний районний суд м. Суми у вiдповiд-
ностi до ч. 9 ст. 74 ЦПК України, викликає до
суду: Власенко Наталiю Олегiвну, як вiдповi-
дача на 09-30 год. 09 червня 2010 року.

Судове засiдання вiдбудеться в примiщеннi
Зарiчного районного суду м. Суми, що розта-
шоване за адресою: м. Суми, вул. Академiчна,
13, зал № 5, головуючий — суддя Бойко В. Б.,
р. т. 600-480.

В разi неявки вiдповiдачки Власенко Н. О. в
дане судове засiдання, справа буде розгляну-
та у її вiдсутнiсть.

Володарсько-Волинський районний суд
Житомирської областi (смт Володарськ-Во-
линський, вул. К. Маркса, 1) викликає як вiд-
повiдача Зубрицького Дмитра Миколайови-
ча, останнє мiсце проживання: Київська об-
ласть, Києво-Святошинський район, м. Виш-
неве, вулиця Лесi Українки, 86, кв. 34 в судо-
ве засiдання, яке вiдбудеться 29 квiтня 2010
року о 13 годинi 15 хвилин в залi суду у справi
№ 2-124/10 за позовом Ткаченка Iгоря Воло-
димировича до Зубрицького Дмитра Микола-
йовича про стягнення боргу за договором по-
зики.

У разi неявки в судове засiдання вiдповiда-
ча, справу буде розглянуто на пiдставi наяв-
них доказiв.

Суддя М. Л. Мельник

Гр. Тiмановський Сергiй Володимирович, Тiманов-
ська Iрина Володимирiвна, Тiмановський Вiктор Воло-
димирович, якi були зареєстрованi та проживали за
останньою вiдомою адресою: м. Київ, вул. А. Ахмато-
вої, 50, кв. 42. необхiдно 8 квiтня 2010 року о 09 год.
00 хв. з’явитися до Дарницького районного суду м.
Києва (м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, каб. 212) для участi в
судовому засiданнi по цивiльнiй справi за позовом ПАТ
«Райффайзен Банк Аваль» до Тiмановського Сергiя
Володимировича, Тiмановської Iрини Володимирiвни,
Тiмановського Вiктора Володимировича про стягнення
боргу за кредитним договором, в якостi вiдповiдачiв.

У разi неявки вiдповiдачiв до суду, справу буде роз-
глянуто по сутi за наявними у справi матерiалами у їх
вiдсутнiсть в порядку ст. 169 ч. 4 ЦПК України.

Гр. Тiмановський Сергiй Володимирович, Тiманов-
ська Iрина Володимирiвна, Тiмановський Вiктор Воло-
димирович у випадку неявки, зобов’язанi повiдомити
суд про причини своєї неявки.

Суддя Кириченко Н. О.

Суворовський районний суд мiста Одеси
викликає як вiдповiдачiв Берднiкова В’ячесла-
ва Анатолiйовича, Юрченкову Ольгу Валенти-
нiвну по справi за позовом ПАТ «Райффайзен
Банк Аваль» в особi Одеської обласної дирек-
цiї «Райффайзен Банк Аваль» до Берднiкова
В’ячеслава Анатолiйовича, Юрченкової Ольги
Валентинiвни про стягнення заборгованостi, у
судове засiдання, яке вiдбудеться 20 квiтня
2010 року о 10 годинi 20 хвилин у примiщеннi
Суворовського районного суду м. Одеси за
адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського Ко-
зацтва, № 68, зал судових засiдань № 22. У
разi неявки, судове засiдання буде проведено
у Вашу вiдсутнiсть.

Суддя I. Г. Шепiтко

Любашiвський районний суд Одеської
областi викликає як вiдповiдача Остров-
ського Олега Михайловича у справi за по-
зовом ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» до
Островського Олега Михайловича про
стягнення заборгованостi за кредитом в
сумi 5467, 67 грн.

Засiдання вiдбудеться 12.04.2010 року о
9.00 год. в примiщеннi Любашiвського ра-
йонного суду за адресою: смт Любашiвка
Одеської областi, вул. Радянська, № 84,
зал судових засiдань № 1.

У разi неявки Островського Олега Ми-
хайловича, справа буде розглянута в його
вiдсутнiсть.

Суддя Вужиловський О. В.

Кiровcький районний суд м. Донецька
(83095, м. Донецьк, вул. Юностi-22) розгля-
дає цивiльну справу за позовною заявою АКIБ
«Укрсиббанк» до Тинянського Олександра
Iвановича про стягнення заборгованостi по
кредитному договору. Вiдповiдач Тинянський
О. I. за останнiми вiдомостями мешкає за ад-
ресою: м. Донецьк, вул. Петровського, 97, кв.
5 викликається на 9-00 12 квiтня 2010 року до
Кiровського суду м. Донецька в кабiнет № 7
для участi у розглядi справи по сутi. Вiдповiда-
чу пропонується надати свої заперечення що-
до позовної заяви та докази. У випадку неп-
рибуття вiдповiдач повинен повiдомити суд
про причини неявки, iнакше справа буде роз-
глянута у його вiдсутнiсть. 

Суддя Є. I. Сидоров

Днiпровський районний суд м. Києва повi-
домляє Гончаренко Тамару Федорiвну, яка про-
живає за адресою: м. Київ, вул. Миропiльська,
31, кв. 31 про те, що 09 квiтня 2010 року о 08 год.
30 хв. Днiпровським районним судом м. Києва
за адресою: м. Київ, вул. Сергiєнка, 3, каб.11 бу-
де розглядатись цивiльна справа за позовом
ПАТ «Приват Банк» до Гончаренко Тамари Фе-
дорiвни про стягнення заборгованостi.

Дана особа в судове засiдання викликається
як вiдповiдач.

У випадку неявки в судове засiдання, справа
буде розглянута у її вiдсутнiсть.

Суддя В. П. Катющенко

Жовтневий районний суд Миколаїв-
ської областi викликає Щуку Iвана Казимi-
ровича як вiдповiдача у справi за позовом
Щуки Олександри Дмитрiївни про розпо-
дiл сумiсно нажитого майна.

Слухання справи призначене на 14 квiт-
ня 2010 року о 09-00 год.

У разi неявки вiдповiдача, справа буде
розглянута за його вiдсутностi.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Ольшан-
цiв, 77, каб. № 6.

Суддя Л. М. Царюк

19 квiтня 2010 року о 16 годинi 00 хвилин в
примiщеннi Ленiнського районного суду АР
Крим (АРК, Ленiнський район, смт Ленiне, вул.
Пушкiна, 33, каб. 16) вiдбудеться слухання ци-
вiльної справи за позовом Помазанової Антонi-
ди Леонiдiвни до Помазанова Леонiда Васильо-
вича про розiрвання шлюбу.

Помазанов Леонiд Васильович викликається
в суд в якостi вiдповiдача.

В разi неявки справа буде розглянута за Ва-
шої вiдсутностi. При публiкацiї оголошення про
виклик до суду вiдповiдач вважається повiдом-
леним про час i мiсце розгляду справи.

Суддя Кондрак Н. Й.

Приморський районний суд м. Одеси викли-
кає в судове засiдання в особi вiдповiдача —
представника кредитної спiлки «Український
кредитний Альянс» по цивiльнiй справi № 2-
3039/10 за позовом Барон Ганни Олексiївни
про стягнення коштiв.

Судове засiдання вiдбудеться 20.04.2010 ро-
ку о 10.00 годинi в залi судового засiдання №
225 Приморського районного суду м. Одеси за
адресою: м. Одеса, вул. Балкiвська, 33, зала су-
дових засiдань № 225. В разi неявки представ-
ника вiдповiдача у судове засiдання на вказану
дату, справа буде розглянута у його вiдсутнiсть.

Суддя О. В. Суворова

Бiлоцеркiвський мiськрайон-
ний суд (Київська область, м. Бi-
ла Церква, вул. Першотравнева,
4 А) викликає як вiдповiдача
Крючкiвську Свiтлану Олексан-
дрiвну, 1977 р. н., що прописана
за адресою: вул. Ленiна, 27, кв.
20, с. Озерна, Бiлоцеркiвського
району, по справi за позовом
Крючкiвського Вiталiя Павловича
про позбавлення батькiвських
прав.

Розгляд справи вiдбудеться
15.04.2010 року о 12 год. 00 хв.

Суддя Агафонов С. А.

В провадженнi суддi Примор-
ського райсуду м. Одеси Iльченко
Н. А. знаходиться цивiльна справа
за позовом Публiчного акцiонерно-
го товариства «УкрСиббанк» до Га-
чик Оксани Семенiвни, Гачика Ро-
мана Васильовича про стягнення за-
боргованостi за кредитним догово-
ром.

Вiдповiдачi Гачик О. С., Гачик Р. В.
викликаються в судове засiдання
16.04.2010 року о 12 год. 30 хв. до
Приморського районного суду м.
Одеси (м. Одеса, вул. Балкiвська,
33, каб. 224), де вiдбудеться роз-
гляд вказаної цивiльної справи.

Центральний районний суд м. Сiмфе-
рополя, АР Крим викликає у судове засi-
дання за позовом Аблязiзової Лiлiї Пу-
латовни до КП ЖЕО Центрального райо-
ну м. Сiмферополя, Ковальчук Олексiй
Адамович, Ковальчук Анета Iванiвна,
Ковальчук Володимир Олексiйович про
визнання права користування житловим
примiщенням по справi 2-3361/10 в
якостi третьої особи Ковальчук Олексiй
Адамович, Ковальчук Анета Iванiвна,
Ковальчук Володимир Олексiйович, якi
мешкають м. Сiмферополь, вул. I Кон-
ной Армiї, буд.29. кв.48 на 09-00 год.
13.04.2010 р. по адресу м. Сiмферополь,
вул. Турецька, 21, каб. 17.

У разi неявки, справа буде розглянута
у вашу вiдсутнiсть.

Суддя О. Ю. Благодатна

Куйбишевський районний суд м.
Донецька (83012, м. Донецьк, вул.
Соколiна, 1) розглядає справу за по-
зовом Нефьодової В. Б. до Шепет В.
Д., Аракелової В. Б., про визнання не-
дiйсної довiреностi та договору дару-
вання.

Вiдповiдачка у справi Аракелова
Вiкторiя Борисiвна викликається до
суду на 08.04.2010 року, на 9-00 го-
дин, каб. №1, для участi у розглядi
справи по сутi.

У випадку неприбуття в судове засi-
дання вiдповiдачi повиннi повiдомити
суд про причини неявки, iнакше спра-
ва буде розглянута у їх вiдсутнiсть. 

Суддя Тупицький О. М.

Оболонський районний суд м.
Києва викликає гр. Лук’яненко С. А.,
Лук’яненко А. I., яким необхiдно
22.04.2010 року о 10 год. 20 хв. з’я-
витись до Оболонського районного
суду м. Києва за адресою: м. Київ,
вул. Тимошенка, 2-є, каб. 16 як вiд-
повiдачам для участi у розглядi ци-
вiльної справи за позовом ПАТ
«ОТП Банк» до Лук’яненко С. А.,
Лук’яненко А. I. про стягнення за-
боргованостi.

Наслiдки неявки в судове засiдан-
ня особи, яка бере участь у справi,
передбаченi ст. ст. 169, 170 ЦПК Ук-
раїни, ст. 185-3 КпАП України.

Суддя А. В. Шевчук



Творчiсть Леонiда Го-
панчука має напрочуд ши-
рокий дiапазон, спонукає
призупинитися серед що-
денної суєти, прихилити
голову у великiй подяцi до
Всевишнього за цей чудо-
вий свiт, який вiн створив,
по-новому подивитися на
свої життєвi прiоритети i
цiнностi. Щирiсть худож-
ника притягує, як магнiт,
його природний талант та
самобутнiй хист не зали-
шають байдужим нiкого.
За словами мистецтвоз-
навця професора Дмитра
Степовика, майстер «вда-
ючись до комбiнацiї мис-
тецьких стилiв, пiдкрес-
лює в людинi духовне на-

чало, Божественне осяян-
ня та натхнення».

Яскравий нацiональний
колорит наскрiзний у твор-
чостi Леонiда Гопанчука. I у
його дiяльностi також. Усе
своє життя присвятивши
возвеличенню рiдної Украї-
ни на всiх земних просторах,
художник активно пропагує
навернення до нацiональ-
них святинь. Як автор мас-
штабного проекту «Святинi
України-Руси», створив се-
рiю iсторичних пейзажiв,
першоосновою яких є
Кам’яна Могила, острiв
Хортиця, Трипiльськi кручi,
Батурин. Крiзь призму
творчого погляду митця
простежуються нашi сак-

ральнi святилища у полот-
нах «Предкiвськi чертоги»,
«Священний шлюб», «Крiзь
вiки», «Богиня землi», «Дiа-
лог з прахудожником», «Так
ось вона, Хортиця», «Жива
пам’ять нащадкiв», «Свiта-
нок над Батурином»... Це
погляд митця в душу нацiї,
пробудження совiстi в прав-
нуках давнiх українцiв.

А вiдродженi пензлем свя-
тi мiсця, що у глобальнi часи
нищення української духов-
ностi пiддавалися руйнацiї,
—затопленi, спаленi, облад-
нанi пiд психiатричнi лiкар-
нi, туберкульознi санаторiї,
в’язницi, склади для хiмiка-
тiв мiсця-символи України:
Батурин, Чигирин, Пiдгiрцi,
Олесько, Красногiрський
монастир, — повертають
прийдешнiм поколiнням за-
бутi й зневаженi сторiнки
минулого. Саме цей проект

автор представляє у своїй
ювiлейнiй виставцi в музеї
Тараса Шевченка, яка три-
ватиме до 11 квiтня.

Активна громадянська по-
зицiя вiдомого українського
художника не раз звучала в
програмах радiо i телебачення. 
Леонiда Гопанчука турбує
стан українського мистецтва,
i вiн цiлковито не згоден iз тi-
єю позицiєю, що українськi
митцi мають наслiдувати ху-
дожникiв Америки i Європи.

Саме нинi українськi
митцi, на його думку, своєю
неповторнiстю, глибиною
традицiй, креативно пода-
ною мистецькою мовою мо-
жуть влити живу кров у єв-
ропейське мистецтво, тому
що завтра вже буде пiзно.

Марiя МОРОЗЕНКО, 
член Нацiональної

спiлки письменникiв України

Одне з найбiльших свят у
Болгарiї припадає на бе-
резень — цього мiсяця вiд-
значається визволення краї-
ни вiд османського ярма.
Цьогорiч — 132-а рiчниця.

Свободу Болгарiї виборю-
вали й українцi, що перебу-
вали у складi полкiв, якi ма-
ли назву українських мiст:
Київський, Сумський, Ох-
тирський, Нiжинський,
Одеський, Марiупольський,
Чернiгiвський, а також чис-
леннi козацькi формування.

Саме в березнi 1878 року у
передмiстi Стамбула в мiс-
течку Сан-Стефано (нинi
Ешелькей) було пiдписано
мирний договiр, що пере-
можно завершив росiйсько-
турецьку вiйну.

З нагоди цiєї дати в Нацi-
ональнiй парламентськiй
бiблiотецi вiдбувся «круг-
лий стiл», органiзований
Товариством «Україна —
Болгарiя» за пiдтримки по-
сольства Болгарiї, Україн-
ського комiтету славiстiв,

Центру славiстики Iнститу-
ту фiлологiї Київського на-
цiонального унiверситету
iм. Тараса Шевченка, iнших
вишiв та громадських орга-
нiзацiй.

Президент товариства
«Україна — Болгарiя», По-
сол миру, доктор фiлософiї,
професор Юрiй Сєдих заз-
начив, що в центрi обгово-
рення були питання спiль-
них дiй слов’янських наро-
дiв пiд час тих далеких по-
дiй, активної участi україн-

ських вiйськових частин та
кращих представникiв укра-
їнського народу у визволь-
нiй вiйнi, iсторiї укладення
Сан-Стефанського мирного
договору, як вирiшального
документа у визволеннi бал-
канських народiв вiд осман-
ського поневолення, подаль-
шого розвитку вже вiльної
Болгарiї.

Серед почесних гостей за-
ходу — правнучка видатно-
го державного дiяча Росiї
XIX столiття, воєначальни-
ка, генерала i дипломата,
графа М. П. Iгнатьєва — 
О. М. Столповська-Iгнатьє-
ва, яка розповiла про неоцi-
ненний внесок Миколи Iг-
натьєва — нацiонального ге-
роя Болгарiї, у переможне
завершення вiйни, i розроб-
ку Сан-Стефанського мир-
ного договору.

Лiричну ноту наприкiнцi
засiдання внiс український
поет, член Правлiння Това-
риства «Україна — Болга-
рiя» i Київського Товарис-
тва болгарської культури
«Родолюбiє» Микола Син-
гаївський, який прочитав
кiлька власних поезiй.

У примiщеннi бiблiотеки
було розгорнуто тематичну
книжкову виставку, а також
фотовиставку, присвячену
висвiтленню дiяльностi То-
вариства «Україна — Болга-
рiя» у розвитку дружби i
культурних зв’язкiв мiж дво-
ма братнiми народами.
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Як передає Укргiдрометцентр у найближчi двi доби без
опадiв, лише 31 березня у захiдних областях коротко-
часний дощ; 1 квiтня в Українi, крiм схiдної частини,
пройдуть дощi, подекуди з грозою. Вiтер переважно пiв-
денний та пiвденно-схiдний, 5-12 м/с, 30 березня в Кар-
патах, а в наступнi двi доби на Правобережжi мiсцями по-
риви 15-20 м/с. Температура вдень 10-16 о, на узбережжi
морiв, пiвночi Лiвобережжя, а 1 квiтня i в захiдних, пiвнiч-
них та центральних областях 7-12 о; вночi 1-7 о тепла.
На Київщинi сьогоднi без опадiв. Вiтер переважно пiв-
денний, 5-10 м/с. Температура по областi 11-16 о; у Києвi
13-15 о.
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Пiдпiльне вiртуальне казино, в якому iз застосу-
ванням новiтнiх комп’ютерних електронних прог-
рам проводились азартнi iгри, виявили спiвробiт-
ники податкової мiлiцiї Державної податкової
адмiнiстрацiї у Хмельницькiй областi. 
Гральний заклад розташовувався в центрi мiста атом-

ної енергетики — Нетiшинi. Його власник, приватний пiд-
приємець iз м. Рiвного, замаскував азартнi iгри пiд iнтер-
нет-послуги, що є грубим порушенням Закону України
«Про заборону грального бiзнесу в Українi».

На момент проведення перевiрки в режимi гри зафiк-
совано роботу 13 комп’ютерних систем, обладнаних
програмами «Вiртуальне казино», «Пiрамiда» тощо.
Отож за наслiдками гри iз законом у приватника вилуче-
но гральнi пристрої вартiстю 52 тисячi гривень та дохiд,
отриманий на той момент вiд незаконної дiяльностi —
майже пiвтори тисячi гривень.

Слiд зазначити, що з початку операцiї «Гральний бiз-
нес» це вже четверте, виявлене податкiвцями Хмельнич-
чини порушення, коли гральний бiзнес маскується пiд iн-
тернет-розваги, iнформує наш власкор Руслана 
ПОДОЛЬСЬКА.

IНТЕРНЕТ-КАЗИНО  
ТАКОЖ ГРАЛЬНИЙ БIЗНЕС

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 вiд-
сотки 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: 0-800-503-088 (дзвiнок безкоштовний зi
стацiонарного телефону, з мобiльного — за тарифа-
ми оператора), тел. у Києвi 0-44-454-14-14. Конфi-
денцiйнiсть гарантується. www.aliplus.kiev.ua

Не є лiкарським засобом. 
Висновок державної санiтарно-епiдемiологiчної експертизи 

МОЗ України № 05.03.02-03/54773 вiд 02.09.2009 р.

РЕКЛAМA

«Круглий стiл»

Леонiд Гопанчук у майстернi

Свята Гора. Зимненський Святоуспенський монастир

Павло БЕБА,
Наталя БOРOДЮК,

Володимир ГOВOРУХA,
Валентина КОКIНA, 

Георгiй КОСИХ,
Вiталiй МАРИНЕНКО,
Iрина НАГРЕБЕЦЬКА,

Василь ТУГЛУК. 
Керiвник комп’ютерного центру Олена НЕХАЙ

СВОБОДА — ПОНЯТТЯ
IНТЕРНАЦIОНАЛЬНЕ

Сьогоднi заслужений художник України Леонiд Гопанчук —
один iз кращих портретистiв Європи. На Мiжнародному
арт-фестивалi його майстерностi виставили саме таку
оцiнку. Бо, як зазначають фахiвцi, в полотнах майстра свi-
титься душа людини.

ХУДОЖНИКУ, ТИ ПIЛIГРИМ ВIКIВ...


