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Українська універсальна біржа 24 грудня 2010 року об
11.00 за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 17, прово�
дить аукціон із продажу пам’ятних монет України Націо�
нального банку України (код ЄДРПОУ 09331046):

“Хрещення Київської Русі” – 3494 грн за одиницю;
“За твором М.В. Гоголя “Вечори на хуторі біля Диканьки”, 

2 одиниці – 5500 грн за одиницю;
“Острів Хортиця на Дніпрі – колиска українського козацтва”, 

5 одиниць – 5500 грн за одиницю.
На аукціоні виставлено 8 лотів. Монета є окремим лотом. 
Приймання заявок на участь в аукціоні проводиться за адре<

сою: м. Полтава, вул. Шевченка, 52, кімн. 406, та закінчується 
23 грудня 2010 року о 17.00. 

Учасники аукціону сплачують: реєстраційний внесок у розмірі
17 грн, в т.ч. ПДВ, на п/р організатора аукціону (УУБ) 
№ 26006000002152 в ПАТ “Індекс<банк” м. Полтава, МФО
300614, код ЗКПО 25158707, отримувач – Українська універ<

сальна біржа; гарантійний внесок у розмірі 10% (без ПДВ) від
початкової (стартової) вартості на п/р організатора аукціону
(УУБ) № 26005012100025 у ВАТ “Піреус Банк МКБ” м. Київ, МФО
300658, код ЄДРПОУ 25158707, отримувач – Українська універ<
сальна біржа.

Квитанції про сплату подаються разом із заявкою на участь в
аукціоні. Витрати з організації і проведення аукціону поклада<
ються на його переможця. Термін оплати за придбане майно – 
3 (три) банківських дні з дня проведення аукціону. Крок аукціону
встановлюється у розмірі 500 грн.

Приймання заявок на участь в аукціоні та додаткову інформа<
цію щодо умов участі в аукціоні – за адресою: м. Полтава, вул.
Шевченка, 52, кімн. 406, тел. (0532) 56�00�37, з 8.30 до
17.30.

ХОЛОД використовувався лю<
диною ще з давніх часів. Вва<

жається, що першу холодильну
камеру придумали північні наро<
ди. Вони використовували вели<
чезні глиби льоду для облашту<
вання сховищ для замороженого
м’яса. Зимові температури в ре<
гіоні дозволяли їм досягти стану
глибокого заморожування “напів<
фабрикатів” і користуватися ни<
ми цілий рік для приготування їжі.
Цілющі властивості холоду актив<
но використовували і слов’яни,
що зафіксовано в казках. До речі,
рекомендації про лікування уда<
рів та травм прикладанням льоду
зустрічаються ще в джерелах ча<
сів Гіппократа.

Властивості холоду довгі роки
не цікавили учених всього світу. І
прогрес в цьому питанні величез<
ний. Наприклад, винахід фреоно<
вого холодильника буквально пе<
ревернув побут людини.

Сьогодні холод активно вико<
ристовується в косметиці для лі<
кувальних і омолоджуючих про<
цедур. Кріосауна – геніальний ви<
нахід ХХ століття. У результаті
кріоударі, що отримується в сау<
ні при мінусовій температурі
120–140 градусів за Цельсієм,
запускаються внутрішні резервні
сили людини, виробляється цілий
букет корисних гормонів, зокре<
ма гормон щастя! 

Сьогодні кріотехнології поши<
рені й у харчовій промисловості,
зокрема активно використовують
корисні властивості холоду при
виробництві елітної питної води і
алкоголю. Після обробки над<
низькими температурами струк<
тура води упорядковується і пов<
ністю засвоюється людиною. Ви<
користання низьких температур
при виробництві напоїв дозволяє
досягти нового рівня якості.

Зокрема, в Україні вперше була
створена горілка з використан<
ням інноваційних кріотехнологій.
Обробка наднизькими темпера<

турами протягом семи днів доз<
воляє досягти особливої м’якос<
ті. Горілка отримала зимову назву
“MEDOFF WINTER” (англ. Winter –
зима). Експерти пророкують но<
вому напою неминучий успіх і ве<
лику популярність, оскільки за чо<
тири тижні тестових продажів у
магазинах України горілка “ME<
DOFF WINTER” посіла третє місце
в портфелі бренда. Спрацювало
“сарафанове” радіо – споживачі,
які спробували напій, рекоменду<
вали його друзям і знайомим, ад<
же це перша горілка, створена на
основі інноваційних кріотехноло<
гій. Технологи, котрі створили на<
пій, у захваті від свого творіння,
вони говорять про величезний
потенціал нового продукту, ос<
кільки він має найголовнішу влас<
тивість – м’яко п’ється. Автори
новинки очікують, що завдяки ал<
когольному напою із зимовою
назвою до кінця 2011 року частка
“MEDOFF” на ринку України пере<
вищить рубіж 10%.

У ПОЛТАВІ відбулися нав�
чання та ІV регіональний

форум депутатів місцевих
рад – представників полі�
тичної партії “Фронт Змін”.
З цього приводу її лідер,
народний депутат України
Арсеній Яценюк та голова
обласної організації партії,
депутат обласної ради
Валерій Головко провели
прес�конференцію для пред�
ставників всеукраїнських
та регіональних ЗМІ.

– МИ – ТРЕТЯ партія у державі
за кількістю депутатів місцевих
рад – 2847 чоловік, – наголосив
Арсеній Яценюк. – І маємо на ме<
ті навчити цих людей виконувати
функції, покладені на них зако<
ном. Проводячи опозиційну ді<
яльність, вони уже сьогодні по<
винні готуватися до парламент<
ських перегонів, які, сподіваюся, бу<
дуть успішними для “Фронту Змін”,
працювати у владних структурах із
чітким розумінням, що необхідно їм
робити. У країні немає політичної елі<
ти, фахових політиків. А політична
партія є тим інструментом, який зо<
бов’язаний зробити людей відпові<
дальними перед своїми виборцями і
всією громадою. І такі депутати бу<
дуть від “Фронту Змін”. Сильна партія
– це передусім освічені люди. Наше
завдання – змінити Україну та тих лю<
дей, які мають нею управляти, на кра<
ще. 

Арсеній Яценюк заявив, що звер<

неться до Генпрокуратури щодо тер<
мінів проведення парламентських
виборів. За його словами, згідно зі
статтями 77 і 78 Конституції України
вони мають відбутися 27 березня
2011 року. Натомість парламент схва<
лив законопроект про внесення змін
до Конституції стосовно проведення
виборів парламенту в жовтні 2012 ро<
ку.

– Інших термінів сьогодні в жодно<
му законі не існує. Уряд і ЦВК неза<
конно та неконституційно продовжу<
ють термін повноважень Верховної
Ради. Це – юридичний та політичний
злочин, – переконаний лідер “Фронту

Змін”, нагадавши, що з цього
приводу чекає й рішення Венеці<
анської комісії.

На прес<конференції також бу<
ло дано оцінку адміністративній
реформі в Україні. Арсеній Яце<
нюк вважає, що державі потрібна
така реформа, але поки що, на
його думку, “відбувається меха<
нічне скорочення чиновників, які
приймають рішення, але це не
змінює якості самих рішень. Най<
важливіше, що має передбачати
адмінреформа, – боротьба з ко<
рупцією в органах державної вла<
ди і надання громадянам тих пос<
луг, які держава зобов’язана їм
гарантувати в медицині, освіті,
дозвільній системі, питанні ство<
рення робочих місць”.

Лідер “Фронту Змін” наголо<
сив: 

– Ми – опозиціонери і не може<
мо ні з ким об’єднуватися. Пере<
дусім маємо контролювати владу
і вносити свої альтернативні про<
позиції. Багато наших представ<

ників стали депутатами вперше. На
деяких чиниться тиск, бо бути зараз в
опозиції – важко, тим більше – якщо
ти перебуваєш на державній службі.
А декого просто купують. Взагалі
одиниці депутатів від “Фронту Змін”
пішли на те, щоб голосувати з Парті<
єю регіонів. У нас працює комісія
партійного контролю. Вона контро<
лює голосування у кожній раді.

Арсеній Яценюк відповів на ряд за<
питань журналістів, окресливши одну
із найближчих перспектив своєї полі<
тичної сили – після парламентських
виборів стати другою за чисельністю
і впливом партією в Україні.

С У С П І Л Ь С Т В О

ЦЬОГО року Центр розвитку корпо<
ративної соціальної відповідаль<

ності проводив у Києві Національний
конкурс бізнес<кейсів із корпоративної
соціальної відповідальності, що є мас<
штабним проектом, учасниками якого
виступають провідні компанії України,
громадські діячі й науковці. В рамках
даного проекту проводився конкурс
студентських бізнес<кейсів із корпора<
тивної соціальної відповідальності, у
ході якого студентським командам бу<
ло запропоновано вирішення реальних
проблем, з якими стикалися провідні
національні та міжнародні компанії.
Участь у конкурсі взяла команда Пол<
тавського університету економіки і
торгівлі у складі: Марина Бойко, Сергій
Брюхов, Анастасія Малієнко (факуль<
тет економіки і менеджменту); Олек<
сандр Устьян (товарознавчо<комерцій<
ний факультет). Готував команду до за<
хисту проектів В’ячеслав Рассулов.

Конкурс проводився у два тури. На
першому етапі команди мали розв’яза<
ти бізнес<кейс компанії і надати запро<
поновані рішення в форматі презента<
ції PowerPoint. На другому етапі коман<

ди захищали запропоновані рішення
перед експертним журі.

За результатами відбору до другого
туру пройшли 9 команд із провідних
ВНЗ України, і серед них – команда з
Полтавського університету економіки і
торгівлі.

Нещодавно у Києві пройшов захист
студентських проектів. У складі журі
були представники Конфедерації ро<
ботодавців України та провідних ком<
паній, таких, як МТС, ВАТ “САН ІнБев
Україна”, Ernst & Young, Kraft Foods,
ЗАТ “Крафт Фудз Україна”, Japan To<
bacco International.

За рішенням журі команда Полтав<
ського університету економіки і торгів<
лі здобула третє місце. На першому міс<
ці – команда Київського національного
економічного університету ім. В. Геть<
мана, на другому – команда Київського
національного університету ім. Т.Г.Шев<
ченка. Як бачимо, суперники імениті.

Варто зазначити, що полтавська ко<
манда вразила журі володінням япон<
ською концепцією менеджменту “Кай<
дзен”. Представник компанії Japan To<
bacco International, нагороджуючи ко<
манду ПУЕТ, запросив її членів на уро<
чисте відкриття Кайдзен<клубу в Украї<
ні.

• ПОЛІТИЧНИЙ СПЕКТР

Àðñåí³é ßÖÅÍÞÊ: “Íàøå çàâäàííÿ – 
çì³íèòè Óêðà¿íó íà êðàùå”

Анатолій ВАСЕВИЧ

“Зоря Полтавщини” 

Фото автора .

• ПРОЕКТИ

• АКТУАЛЬНО

ГОЛОВНЕ управління Пенсійного
фонду України в Полтавській об<

ласті повідомляє, що відповідно до
Закону України “Про внесення змін
до Законів України “Про Державний
бюджет України на 2010 рік” та “Про
загальнообов’язкове державне пен<
сійне страхування” підприємці, які
обрали особливий спосіб оподатку<
вання, та члени сімей зазначених
осіб повинні сплачувати страхові
внески до органів Пенсійного фонду
в розмірі, не меншому за мінімальний
внесок у розрахунку за кожний місяць
(з 1.12.2010 р. становитиме 306,1 грн
із урахуванням частини єдиного або
фіксованого податків, що перерахо<
вується в Пенсійний фонд). 

***
З 1.01.2011 р. вступає в дію Закон

України “Про збір та облік єдиного
соціального внеску”, яким передба<
чається об’єднати функції 4<х фондів
соціального страхування щодо збору
страхових внесків та контролю за їх
сплатою в одному органі – Пенсійно<
му фонді України. Детальну інформа<
цію можна отримати в територіаль<
них управліннях Пенсійного фонду.

***
ГОЛОВНЕ управління Пенсійного

фонду України в Полтавській області
повідомляє, що кожний громадянин,
який ще не досяг пенсійного віку та з
тих чи інших обставин не працює, мо<

же набути собі страховий стаж, ук<
лавши з управлінням Пенсійного
фонду за місцем свого проживання
договір про добровільну участь у сис<
темі загальнообов’язкового держав<
ного пенсійного страхування.

Даний договір укладається за міс<
цем проживання на термін, не менше
одного року з обов’язковою сплатою
страхових внесків у сумі, що в розра<
хунку на місяць повинна бути не мен<
шою за мінімальний страховий вне<
сок (з 1.12.2010 року становитиме
306,1 грн). 

***
ГОЛОВНЕ управління Пенсійного

фонду України в Полтавській області
наголошує, що підприємствам, які є
боржниками зі сплати внесків до
Пенсійного фонду, необхідно термі<
ново розрахуватись із боргами.  Су<
ми несплачених страхових внесків
стягуються у примусовому порядку
згідно з чинним законодавством із
нарахуванням пені та фінансових
санкцій. 

• До уваги роботодавців. Нарахо<
вані страхові внески до органів Пен<
сійного фонду за відповідний місяць
повинні сплачуватися не пізніше 20<го
числа наступного місяця незалежно
від фінансового стану установи, ор<
ганізації. 

Головне управління Пенсійного
фонду України в Полтавській

області.

Ùîá ïåíñ³¿ 
âèïëà÷óâàëèñÿ â÷àñíî

• КОНКУРСИ

ОГОЛОШУЄТЬСЯ конкурс на щорічну премію імені Володимира Малика, яка
присуджується за праці й досягнення, що опубліковані та оприлюднені

протягом останніх двох років за такими номінаціями: література і публіцисти<
ка; краєзнавство і народна творчість; мистецтво і монументальна скульптура.

Пропозиції на здобуття премії необхідно надіслати до 20 січня 2011 року за
адресою: м. Лубни, вул. Ярослава Мудрого, 33, управління культури і мистец<
тва міськвиконкому.

Рішення журі про присудження премії буде оприлюднено в засобах масової
інформації до дня народження Володимира Малика – 21 лютого.

Контактні телефони: 053�61�74�815, 053�615�21�06.
Журі з присудження щорічної премії 

імені Володимира Малика.

Ì’ÿê³ñòü, íàðîäæåíà 
õîëîäîì

Юрій ПОНОМАРЬОВ

Журналіст

ßïîíñüêèé “àêöåíò” 
ïîëòàâñüêèõ ñòóäåíò³â

Ганна ПЕТРЕНКО
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