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Вигравши п’ять турнірів 
упродовж цього року, 
українська тенісистка Еліна 
Світоліна виборола титул 
четвертої ракетки світу
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Віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального 
розвитку, будівництва та ЖКГ про розробки 
НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського»

Антрацит надходить 
за графіком

ІМПОРТ. Учора в морському торговому порту «Южний» роз-
почато розвантаження третього балкера — судна Panamax SBI 
Reggae з вугіллям, яке прибуло із ПАР під прапором Ліберії. Це 
вже третя партія вугілля марки «А» з Південно-Африканської 
Республіки. 75 тисяч тонн антрациту планують розвантажити 
за дві доби, повідомляє УНІАН із посиланням на прес-службу 
ДП «МТП «Южний». Як зазначає в.о. директора порту Віталій 
Жуковський, держпідприємство вже відправило на вітчизняні 
ТЕС понад 150 тисяч тонн вугілля. 

Розвантаження попередніх двох суден тривало 4,5 доби, а 
відправку 2100 вагонів з антрацитом енергетики виконали за 
22 дні. Виробниче обладнання, портальні крани Tukan пра-
цюють на номінальних швидкостях і за графіком, залізнич-
ники вчасно надають необхідну кількість вагонів. Схема роз-
вантаження працює, як швейцарський годинник. Panamax SBI 
Reggae за характеристиками не відрізняється від попередніх 
суден, тому всі роботи буде виконано за графіком, — переко-
нані в керівництві порту «Южний».

ЦИТАТА ДНЯ

ГЕННАДІЙ ЗУБКО:

ЦИФРА ДНЯ

13,802 млрд м3 
становлять запаси природного газу 
в українських підземних сховищах 

(за даними оператора вітчизняної ГТС 
держкомпанії «Укртрансгаз») 

«Запропоновано 
кілька проектних рішень 

використання мембранних 
технологій очищення 

води з різних джерел для 
забезпечення Донеччини 

й Луганщини».

Бджолина допомога

Хід буксиром
ІНВЕСТГРА. Одеський порт, мабуть, таки отримає інвестора. Навіть якщо для цього портове 
держпідприємство доведеться ліквідувати

Іван ШЕВЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

Цікава і досить заплута
на багатоходівочка, схо

же, розгортається в Одесько
му торговому порту довкола 
його буксирного флоту. І сві

жий хід, що потрапив у стріч
ки новинних агенцій буквально 
днями, навряд чи буде остан
нім. Хоча припускаю, що фі
нал партії вже розписано. За
ступник міністра інфраструк
тури Юрій Лавренюк повідо
мив на своїй сторінці у Фейсбу

ці про те, що керівництво порту 
в односторонньому порядку ро
зірвало договір про співпрацю 
з ТОВ «Екофлот» у сфері по
слуг, які надає буксирний флот. 
Заступник міністра зауважив, 
що рішення це давно очікува
не, оскільки така співпраця 

«замість прибутків завдає дер
жавному підприємству збит
ків». Але, що цікаво, керівники 
держпідприємства «Одеський 
морський торговий порт» від 
початку обурювалися цією, за 
їхніми словами, нав’язаною їм 
співпрацею. Хоча, судячи з по

сту Юрія Лавренюка, на розрив 
відносин із приватним «Еко
флотом» вони пішли тільки під 
тиском міністерства — «після 
наполегливої рекомен
дації міністерства пояс
нити економічну доціль
ність співпраці».

8 Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Порядку використання 
коштів, передбачених у державному бюджеті 
для випуску книжкової продукції за програмою 
«Українська книга»

ІНІЦІАТИВА. Пасічники із Хмельниччини запропонували 
унікальну програму для переселенців і учасників АТО
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НОВИНИ ТА КОМЕНТАРІ

Високий шанс перемогти  
мають усі педагоги
ОСВІТА. На своєрідну нобелівську премію для вчителів цьогоріч претендують  
понад дві тисячі наставників

Юрій МЕДУНИЦЯ, 
«Урядовий кур’єр» 

Учасники національної премії 
Global Teacher Prize Ukraine 

представляють усі області кра-
їни, всі вікові категорії — від 20 
до 70 років, усі дисципліни — 
від музики до фізики. Дедлайн, 
або крайній термін подачі зая-
вок, спливає 15 серпня. І органі-
затори вірять, що до цього часу 
надійде ще більше заявок. Мож-
ливо, саме серед них виявить-
ся й переможець, який отримає  
100 000 гривень.

«У сучасному світі дуже важ-
ливо максимально використо-
вувати всі шанси для розви-
тку й розкриття власних мож-
ливостей. Сподіваюсь, що яко-
мога більше вчителів візьмуть 
участь у цьому конкурсі, й він 
стане поштовхом до ще більшо-
го розвитку педагогічного по-
тенціалу, дасть змогу кращим 
педагогам обмінятися досвідом 
та розширити власні горизон-
ти», — зазначає з цього приво-
ду міністр освіти і науки Лілія 
Гриневич.

І в школі,  
й поза нею…

Серед тих, хто вже подав за-
явку на участь, і 24-річна викла-
дачка фізики, і 71-річний вчи-
тель літератури. Є учасники із 
Самбора і Волновахи. Є ті, хто 
впроваджує козацьку педагогі-
ку, влаштовує онлайн-подоро-
жі, поєднує фізику з музикою на 
одному уроці, повідомляє прес-

служба Міністерства освіти і на-
уки.

«Ми щасливі, що в Україні так 
багато талановитих учителів. 
Кожен із них є новатором. Ми 
закликаємо всіх педагогів пода-
вати заявки. Використайте цей 
шанс, щоб поділитися своїми до-
сягненнями зі світом», — закли-
кає організатор премії Global 
Teacher Prize Ukraine Зоя Лит-
вин.

Global Teacher Prize — між-
народна премія, заснована араб-
ським мільярдером Санні Вар-
кі у 2014 році. Національна пре-
мія Global Teacher Prize Ukraine 
присуджуватиметься вперше. 
Мета як міжнародного, так і на-

ціонального конкурсу — знайти 
вчителів-новаторів, які не лише 
не відстають, а навіть виперед-
жають вимоги часу, невтомно 
впроваджуючи у виховний і на-
вчальний процеси новітні прак-
тики. 

Переможець українського 
конкурсу отримає 100 000 гри-
вень і разом із п’ятіркою фіна-
лістів поїде на Global Education 
and Skills Forum 2018 до Ду-
бая, де визначать ім’я найкра-
щого вчителя світу. ТОП-5 но-
мінантів також отримають рік 
безкоштовного підвищення ква-
ліфікації від ініціатора Global 
Teacher Prize Ukraine — громад-
ської спілки «Освіторія».

Вересень визначить 
найкращих 

Два десятки кращих ви-
кладачів визначить оргкомі-
тет премії Global Teacher Prize 
Ukraine. Усі вони зберуться 15 
вересня в Одесі, де після різно-
манітних воркшопів, креатив-
них завдань і дискусій експерт-
не журі обере п’ятірку фіналіс-
тів.

До складу журі ввійшли На-
талія Мосейчук — телеведуча 
каналу «1+1», куратор премії, 
педагог за освітою; Зоя Литвин 
— голова ГС «Освіторія», ор-
ганізатор Global Teacher Prize 
Ukraine; Павло Хобзей — за-

ступник міністра освіти і нау-
ки України; Олександр Елькін 
— ініціатор і натхненник освіт-
нього руху EdCamp в Україні; 
Павло Роналдо — учень 11 кла-
су, який розробив прототип ро-
бота-поводиря; Майкл Вамая 
— викладач балету з  Кенії, за-
сновник балетної школи у ма-
ленькому містечку Кібера (Ке-
нія), учні якої, завдяки занят-
тям танцями, досягають успі-
хів у звичайній школі, отриму-
ють стипендії та можливість 
подальшого профільного роз-
витку. До слова, Майкл Вамая 
увійшов до десятки найкра-
щих викладачів світу у Global 
Teacher Prize 2017.  

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
pr

es
id

en
t.g

ov
.u

a
Ф

от
о 

з 
са

йт
у 

pr
es

id
en

t.g
ov

.u
a

Еліна Світоліна —  
четверта ракетка світу

Відділ новин  
«Урядового кур’єра» 

СПОРТ ВИСОКИХ ДОСЯГНЕНЬ. 
Лідер українського тенісу Еліна 
Світоліна вкотре оновила особис-
тий і національний рекорди в світо-
вій класифікації. Завдяки тріумфу 
на турнірі Жіночої тенісної асоціації 
(WTA) Premier 5 у столиці Канади То-
ронто українська спортсменка змо-
гла піднятися ще на одну сходинку в 
рейтингу WTA, посівши таким чином 
4-е місце. «Фантастика. Ми дуже пи-
шаємось, Еліно. Нових тобі перемог 
в цьому блискучому сезоні», — на-
писав у Twitter Президент Петро По-
рошенко.

Для Еліни Cвітоліної, як і для 
всього національного тенісу, це 
новий особистий рекорд (в оди-
ночному розряді WTA), а також по-
вторення рекорду Андрія Медве-
дєва, екс-четвертої ракетки сві-
ту в Асоціації тенісистів-професіо-
налів (АТР). Медведєв посів чет-
верте місце у чоловічій класифіка-
ції наприкінці травня 1994-го у віці 
лише 19 років і протримався на цій 
позиції три тижні. Еліна Світоліна 
стала першою тенісисткою в істо-
рії туру, якій вдалося взяти три ти-
тули поспіль на турнірах Premier 5 
зі старту сезону, повідомляє Укрін-
форм. (Систему було запровадже-
но в 2009 році). 

Раніше за вісім сезонів у WTA 
взагалі жодна тенісистка не вигра-
вала три титули цієї категорії навіть 
у довільному порядку. По два тро-

феї на Premier 5 за рік збирали Ка-
ролін Возняцкі (2010), Марія Шара-
пова (2011), Серена Вільямс (2013, 
2014) і Вікторія Азаренко (2013). 
Для Еліни Світоліної це вже п’ятий 

кубок у поточному сезоні (Тайбей, 
Дубай, Стамбул, Рим, Торонто). Елі-
на утримує перше місце за кількіс-
тю титулів, здобутих упродовж цьо-
го року.

Поки що цей здобуток найвищий в історії українського жіночого тенісу

Кордон отримує  
нові обличчя

Михайло ЮРЧЕНКО 
для «Урядового кур’єра» 

ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ. Уро-
чиста церемонія складання Військо-
вої присяги стала окрасою минулих 
вихідних у Навчальному центрі Держ-
прикордонслужби. Одночасно на ві-
рність українському народові присяг-
нуло понад півтори сотні прикордонни-
ків. Всі вони беруть участь у пілотному 
проекті «Нове обличчя кордону», який 
успішно триває у відомстві. 

28 березня цього року в Держав-
ній прикордонній службі було розпо-
чато масштабний набір кандидатів 
до реформованих підрозділів у меж-
ах пілотного проекту «Нове облич-
чя кордону», розповів директор де-
партаменту персоналу Адміністрації 
Держ прикордонслужби України Сер-
гій Сердюк. «Впровадження цього 
проекту передбачає створення під-
розділів нового формату, які забез-
печать високий рівень довіри громад-
ськості, викорінення будь-яких проя-
вів корупції та запровадження висо-
ких стандартів діяльності, що відпові-
дають європейським нормам, — за-
значив фахівець. — Упевнений, що в 
цей складний для нашої держави пе-
ріод, крокуючи в ногу з часом, нова 
генерація прикордонників у повному 
обсязі виконає доручення Президен-
та й уряду щодо реформування пра-
воохоронної системи, завжди стави-
тиме професійні інтереси та інтереси 
держави вище від особистих». 

Підбір кандидатів здійснювали в 
підрозділи Окремого контрольно-

пропускного пункту «Київ» та Мос-
тиського прикордонного загону. Охо-
чі проходити службу в реформованих 
прикордонних підрозділах мали змо-
гу подавати анкети для участі у від-
борі, які обробляла автоматизова-
на електронна система без втручан-
ня посадових осіб прикордонного ві-
домства. Для цього було розроблено 
відповідне програмне забезпечення. 
Партнерами нинішнього етапу про-
екту виступають Посольство США 
в Україні та Міжнародна організа-
ція з міграції, повідомляє Адміністра-
ція Державної прикордонної служби 
України. 

Кандидати, які подали заявки на 
участь у конкурсі, проходили тесту-
вання на рівень розвитку загальних 
здібностей, з англійської мови та осо-
бистих (психологічних) якостей, а та-
кож перевірку рівня фізичної підго-
товки й кваліфікаційну бесіду. В про-
цесі відбору сформовано рейтинго-
вий перелік кандидатів та розпочато 
процес підготовки прикордонників, які 
прийшли на службу за результатами 
вступної кампанії ІІ етапу проекту «Но-
ве обличчя кордону». 

Під час урочистостей в Навчально-
му центрі нагороджено й прикордон-
ників, зокрема тих, які загинули на 
сході України, відзнакою Президен-
та України «За участь в АТО». Відзна-
ку полеглих прикордонників отримали 
дружини героїв. Крім того, чимало во-
лонтерів, підприємців і представників 
громадськості отримали відзнаку гла-
ви держави «За гуманітарну участь в 
АТО».

Учитель — не професія, а покликання. Це й доводять учасники конкурсу 
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новини та коментарі
Прошу слова!

Чужа… мати

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

Шокувало і, як кажуть, просто-таки прибило до землі повідо-
млення: у Володимирецькому районі на Рівненщині у шкіль-

ному вуличному туалеті хлопчаки знайшли… немовля. Прямісінь-
ко на дні стічної ями! Бачили б ви ту яму — жах!

Але ще жахливіше інше: сталося це в нашому багатодітному 
краї, де найбільше матерів-героїнь, котрі за будь-яких часів дава-
ли і дають раду 10— 15 діткам! Саме тут найвища народжуваність 
не лише в Україні, а й у Європі! Ми цим пишалися, а тут…

Хлопчика вагою 2,8 кілограма госпіталізували: лікарі сказа-
ли, що він доношений, не має жодних патологій, а його життю і 
здоров’ю тепер, на щастя, нічого не загрожує. Хоча був наш зна-
йда за крок від смерті: ану якби о 22-й хлопці не почули його то-
ненького крику?!

Поліцейські тим часом шукали ту, з дозволу сказати, матір. Зна-
йшли. З’ясувалося, що 23-річна жінка одружена, має ще двох ді-
тей, у селі живе три роки, але є громадянкою… сусідньої держа-
ви (якщо відверто, трохи відлягло від серця: українські матері не 
такі!).

Вчинок, за який їй загрожує кримінальна відповідальність, поки 
що не пояснює. Та хіба можна зрівняти навіть із п’ятьма роками по-
збавлення волі вічну відповідальність перед Всевишнім? Як жити 
далі з цим тягарем? Як і про що говорити із сином, для якого вона 
виявилася чужою матір’ю…

Якось не клеяться докупи ці два слова, чи не так? А як ще на-
звати жінку, яка відправляє на вірну смерть свою кровиночку, ко-
тра щойно з’явилася на світ і ще бачить перед собою янголів?

На жаль, час нині такий, що про людські смерті говоримо, як 
про статистику. Не можу з цим змиритися, але це так: смерті на ві-
йні, на дорогах (де триває ще одна українська війна), від нещасно-
го випадку… Але їх хоча б якось можна пояснити! А тут — цілкови-
та втрата материнського інстинкту, якого не втрачають навіть зві-
рі. Який діагноз можна поставити нашому суспільству? І де ті діа-
гности — заснули?

На щастя, того самого дня з’явилися одразу дві оптимістичні но-
вини: в родині учасника АТО у Рівному народилася трійня, а жін-
ка, яка живе з пересадженою ниркою, теж стала мамою і не наті-
шиться цьому.

Бачите, як мудро збалансовує нас, українців, природа, щедро 
обдаровуючи новими життями. Це їм бути матерями й батьками 
завтра. Їм плекати соборну нашу Україну (сподіваюся, без насиль-
ства й каліцтв, без смертей і зла), їм завершувати те, чого не змо-
жемо або ж не встигнемо зробити ми… Господи, пошли їм нашого 
материнського благословення!

Бджолина допомога
 Ольга ПРОКОПЕНКО, 

«Урядовий кур’єр»

У селі Антоніни, що 
на Хмельниччині, 

розпочалися заняття в 
школі бджолярства. Її 
учнями стали 80 учас-
ників АТО, 20 внутріш-
ньо переміщених осіб зі 
сходу, а також місце-
ві жителі. Організато-
ри проекту поставили 
за мету залучити людей 
до підсвідомої реабілі-
тації, допомогти пові-
рити у завтрашній день, 
освоїти нову професію 
і праце влаштуватися. 
А ще, беручи до ува-
ги досвід сусідів — по-
ляків, хочуть віднови-
ти давні традиції бджо-
лярства: замість тради-
ційних пасік перейти до 
такої форми господарю-
вання як родинні фер-
ми. Згодом об’єднати їх 
у кооперативи з повним 
циклом виробництва 
і реалізації продукції 
бджільництва. Найак-
тивніші учасники шко-
ли, які по завершенні 
навчань нададуть влас-
ний бізнес-план, отри-
мають допомогу на за-
початкування бізнесу. 

Ініціатива знайшла 
підтримку в Міністер-
стві закордонних справ 
Республіки Польща і 
Посольства Республі-
ки Польща в Украї-
ні. Як зазначила рад-
ник посольства Поль-
щі в Україні Іоанна Юр-
кевич, Україна — пріо-
ритетна країна для до-
помоги від польсько-
го уряду. «Геополітич-
на ситуація лише підси-
лює наші переконання в 
тому, що потрібно під-
тримувати Україну». За 
її словами, гуманітарна 
допомога Польщі за рік 
становить 95 мільйонів 
злотих.

У перспективі 
апітерапія

Бджолярі живуть на 
десять років довше  — 
стверджує пасічник з 
досвідом Сергій Шму-
ля. Про це він прочитав 
у популярній літературі, 
однак висновки не без-
підставні. І ось чому: за 
його спостереженнями, 
робота, ба навіть співіс-
нування з Божими кома-
хами дарує людям зці-
лення. Гул трудівниць 
заспокоює нерви, мед і 
продукти бджільництва 
дарують силу й поряту-
нок від багатьох недуг. 
Вулики-лежанки чим 
далі, то більше захоплю-
ють людей з порушен-
ням сну і розхитаними 
нервами. Хто хоча б раз 
спробував таку терапію, 
вже не поспішає у від-
пустку на моря.

Сергій тривалий час 
жив у Красному Лимані 
на Донеччині. За фахом 
дизайнер. Працював го-
ловним архітектором 
міста, він автор герба 
Красного Лиману. Але 
його погляди на життя 
і представників місце-
вої влади не збігалися. 
«Не такий як усі» — бу-
ло в його неписаній ха-

рактеристиці. Ще 2004 
року зрозумів, що в рід-
ному місті не витримає. 
Подався до Києва, по-
знайомився з бджоля-
рами. Чоловік захопив-
ся вивченням тонкощів 
солодкої справи.

З власного досвіду 
знає, як це — пережи-
ти війну, стати на ста-
рість чужинцем далеко 
від рідного міста. Тому 
зголосився бути у про-
екті експертом. Каже, 
що співчуває і докладає 
зусиль, аби поділити-
ся знаннями з новачка-
ми. Хвалить людей, які 
взяли участь у проекті, 
в освоєнні нової справи. 
Він запевняє, що тяму-
щі опанують її за кілька 
тижнів: коли відчуваєш 

смак справи, вона стає 
піддатливою, як віск. 

— Для здоров’я це ду-
же корисно: свіже пові-
тря, неодмінно здоро-
вий спосіб життя. Бджо-
ли не терплять запаху 
алкоголю чи курива — 
хоч-не-хоч, а доведеть-
ся зважити на це. А ще 
обходити рамки кра-
ще рано-вранці, поки не 
так пече сонце. О цій по-
рі комахи не такі кусю-
чі. Робота з роями ви-
магає урівноваженості, 
витримки, зосередже-
ності. Раз зробиш такий 
аутотренінг, другий, а 
далі нерви самі заспоко-
юються. Тиск і сон нор-
малізуються. Тому для 
бійців АТО, які повер-
нулися в мирне життя, 
для жителів сходу, які 
вимушено покинули на-

житі місця, пережили 
жахіття війни, апітера-
пія стане хорошим спо-
собом реабілітації. 

За словами медяра, по-
зитивно впливає на по-
ліпшення психологічно-
го стану людини успіх. 
Щойно власник вулика 
побачить золотаву ців-
ку меду (результат вкла-
дених зусиль), яка стіка-
тиме з медогонки, — від-
чує, на що він здатен. Ці-
єї миті думки неодмінно 
зміняться. 

Бджоляр із десяти-
річним стажем улюбле-
ної справи розповів про 
традиції, притаманні 
українцям. Коли кож-
на родина займалася 
певною справою і вона 
з покоління в поколін-

ня з власними секрета-
ми переходила від бать-
ка до сина. За такої схе-
ми налагоджується за-
мкнений цикл. Тут то-
бі догляд і розведення 
бджіл, тут і готова про-
дукція. А немає родзин-
ки, привабливого паку-
вання, розкручування, 
пошуків ринків збуту. 
Кожен пасічник само-
тужки «бовтається» зі 
свої медом. 

Щоб бджоли  
не замовкли 

Чого бракує нині укра-
їнському пасічнико-
ві? Маркетингу. Мед за 
якістю чудовий. Укра-
їна лідирує з виробни-
цтва меду — перше міс-
це у Європі, третє-п’яте 
у світі (залежно від ро-

ку). По 70—80 тисяч 
тонн ми експортуємо 
— на жаль, сировини. 
Бджоляр Сергій Шмуля 
розробив план, за яким 
Україна має стати ліде-
ром у медовій промис-
ловості.

— У мене виникла 
ідея створити обслуго-
вуючий кооператив для 
бджолярів, який би до-
лучав до діяльності і вої-
нів АТО. Ми хочемо ство-
рити соціальний проект, 
який вироблятиме і ре-
алізовуватиме продук-
цію бджільництва. Екс-
порт меду з України ак-
тивно розвивається, то-
му ця бізнес-ідея дуже 
перспективна, — розмір-
ковує бджоляр.

Він 2014 року очолив 
громадську організацію 
бджолярів, до якої вже 
долучилося близько 
200 учасників. За заду-
мом, вона має об’єднати 
бджолярів з усієї Укра-
їни. Сергій Шмуля роз-
повів, що й комахи ни-
ні потребують захисту 
і підтримки. Техноген-
ний вплив убиває їх. Він 
став співрозробником 
інноваційної технології 
у бджільництві, яка по-
лягає в біологічному ме-
тоді лікування бджіл — 
без застосування анти-
біотиків. Цей метод вбе-
реже імунітет комах 
і збереже якість про-
дукції, а ще подовжить 
життя трудівниць. Фа-
хівець розповідає, що 
звичайна бджола жи-
ве 39 діб, а його кома-
хи здатні прожити і 369. 
Усі бджолярі, учасни-
ки проекту, мають ви-
користовувати цю тех-
нологію.

Громадська органі-
зація має і готова по-
ділитися технологіями 
з людьми з особливи-
ми потребами. Тут до-
поможуть створити сис-
тему вуликів для об-
слуговування з інвалід-
ного візка. Серед пла-
нів організаторів шко-
ли бджолярства — роз-
виток апітуризму й від-
новлення садиби і бота-
нічного саду князів По-
тоцьких.

Робота з роями вимагає урівноваженості, 
витримки, зосередженості. Раз зробиш 
такий аутотренінг, другий, а далі 
нерви самі заспокоюються. Тиск і сон 
нормалізуються. Тому для бійців АТО, які 
повернулися в мирне життя, для жителів 
сходу, які вимушено покинули свої місця, 
пережили жахіття війни, апітерапія стане 
хорошим способом реабілітації. 

Рекорди розпочинаються 
з малого 

Відділ новин 
«Урядового кур’єра» 

АВІАПРОМ. Днями екіпаж літака Ан-2-100 взяв участь у «XIX 
Європейському авіазльоті літаків Ан-2» у польському місті Мелець. 
Цей захід є найбільшим щорічним зібранням, що згуртовує числен-
них прихильників цього легендарного, найбільшого в світі біпла-
на. Щороку для проведення авіазльотів обирають різні європейські 
країни. Цьогоріч організатори присвятили подію 70-річчю від дня 
першого польоту Ан-2, первістка родини літаків Ан.

Під час перельоту з аеропорту «Київ-Антонов» у смт Гостомель 
до Міжнародного аеропорту «Львів» літаком керував екіпаж у 
складі командира — льотчика-випробувача Сергія Тарасюка і дру-
гого пілота льотчика-випробувача Валерія Єпанчинцева.

У Польщі Ан-2-100 взяв участь у традиційному груповому польо-
ті Ан-2 над містом. Потім модернізований біплан виконав сольний 
видовищний показовий політ. Організатори заходу відзначили екі-
паж Ан-2-100 першою премією за точність приземлення.

Головна відмінність Ан-2-100 від його попередника Ан-2 полягає 
у силовій установці з маршовим турбогвинтовим двигуном МС-14 
розроблення й виробництва вітчизняного АТ «Мотор Січ».  Одна з 
переваг — зміна авіаційного бензину на авіаційний керосин. Таким 
чином значно підвищується рентабельність літака.

Крім того, Державний авіабудівний концерн «Антонов», що вхо-
дить до складу держхолдингу «Укроборонпром», планує, відповід-
но до маркетингового плану, випустити загалом 70 літаків протя-
гом найближчих п’яти років.

«Для «Антонова» було створено чіткий маркетинговий план, 
який ґрунтується на оцінці фахівців, прогнозах незалежних експер-
тів і провідних компаній. Він враховує перспективні ринки й потен-
ціал кожної номенклатури товарів на них. Також він спирається на 
весь масив нинішніх домовленостей з партнерами», — повідомляє 
УНІАН з посиланням на прес-службу Укроборонпрому.

Згідно з маркетинговим планом, ємність світового ринку серед-
ніх транспортних літаків оцінюється в 900 машин у найближчі півто-
ра десятиліття. Тому «антонівці» планують поставити зокрема про-
тягом п’яти років 20 літаків АН-178 замовникам із країн СНД, Азії та 
Африки, а також Туреччини. А ще «Антонов» планує повернутися 
на конкурентний ринок регіональних пасажирських літаків.
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Чимало людей зацікавилося освоєнням давньої професії пасічника
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події та коментарі
ДОКУМЕНТИ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 9 серпня 2017 р. № 572 
Київ

Про внесення змін у примітки до схеми посадових 
окладів на посадах державної служби за групами 
оплати праці з урахуванням юрисдикції державних 

органів у 2017 році
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 
Внести у примітки до схеми посадових окладів на посадах державної служби за 

групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів у 2017 році, за-
твердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питан-
ня оплати праці працівників державних органів» (Офіційний вісник України, 2017 р., 
№ 9, ст. 284, № 16, ст. 468, № 33, ст. 1036, № 45, ст. 1399), такі зміни:

у пункті 3 цифру «5» замінити цифрою «3»;
доповнити примітки пунктом 6 такого змісту:
«6. Посадові оклади державних службовців, які виконують функції із забезпечен-

ня кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій, підвищуються 
на 20 відсотків.».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 9 серпня 2017 р. № 573 
Київ

Про внесення змін до Порядку використання 
коштів, передбачених у державному бюджеті  

для підтримки галузі тваринництва
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 

підтримки галузі тваринництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
28 жовтня 2015 р. № 884 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 90, ст. 3019), такі зміни:

в абзаці третьому пункту 1 слова «(класу «еліта»)» виключити;
у пункті 6:
в абзаці першому слова «із жовтня попереднього року до жовтня поточного ро-

ку» замінити словами і цифрами «з 1 жовтня попереднього року по 30 вересня по-
точного року»;

абзац четвертий викласти в такій редакції:
«за племінні свинки та кнурці з племінних заводів та племінних репродукторів або 

за ввезені у режимі імпорту — 2 400 гривень за одну голову;».
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 9 серпня 2017 р. № 574 
Київ

Про внесення змін до Порядку та умов надання 
медичної субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку та умов надання медичної субвенції з державного бюдже-

ту місцевим бюджетам, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 
23 січня 2015 р. № 11 «Деякі питання надання медичної субвенції з державно-
го бюджету місцевим бюджетам» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 7, ст. 160,  
№ 53, ст. 1711; 2016 р., № 79, ст. 2635; 2017 р., № 3, ст. 73), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 9 серпня 2017 р. № 574

ЗМІНИ, 
що вносяться до Порядку та умов надання медичної субвенції  

з державного бюджету місцевим бюджетам
1. У пункті 3 абзаци другий — четвертий виключити.
2. Пункт 4 викласти в такій редакції:
«4. У складі субвенції передбачається резерв коштів, обсяг яких не може переви-

щувати 1 відсотка загального обсягу субвенції.».
3. У пункті 5:
1) абзац перший після слів «здійснюється Кабінетом Міністрів України» доповни-

ти словами «за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету»;
2) абзац третій виключити.
4.  Пункт 8 викласти в такій редакції:
«8. Використання субвенції здійснюється в обсязі, передбаченому в законі про 

Державний бюджет України на відповідний рік, з урахуванням вимог постанови Ка-
бінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання 
державних коштів» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 83, ст. 2739).

Обсяг субвенції, що спрямовується на первинну медичну допомогу, становить не 
більше 40 відсотків загального обсягу субвенції для районів та об’єднаних терито-
ріальних громад, які добровільно об’єдналися на базі районів, та не більше 30 від-
сотків загального обсягу субвенції для міст обласного значення та об’єднаних тери-
торіальних громад, які добровільно об’єдналися на базі міст обласного значення.».

5. Абзац другий пункту 9 після слів «крім заробітної плати» доповнити словами 
«та видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 9 серпня 2017 р. № 577 
Київ

Про внесення зміни до пункту 3  
Положення про виготовлення, зберігання, 

продаж марок акцизного податку та маркування 
алкогольних напоїв і тютюнових виробів

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну до пункту 3 Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок 

акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1251 (Офі-
ційний вісник України, 2011 р., № 1, ст. 35; 2013 р., № 89, ст. 3265; 2014 р., № 81, ст. 
2287; 2016 р., № 26, ст. 1024, № 81, ст. 2687), замінивши в абзаці першому слова «пе-
ребуває в управлінні Національного банку» словами «належить до сфери управлін-
ня Мінекономрозвитку».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

КАДрОВІ ПИТАННЯ
ПрЕЗИДЕНТ УКрАїНИ ПрИЗНАчИВ:

ЛАБУША Віталія Васильовича – головою Любашівської районної державної адмі-
ністрації Одеської області з 11 серпня 2017 року зі строком випробування один мі-
сяць та оплатою праці відповідно до законодавства;

Звільнив:
відповідно до частини дев’ятої статті 118 Конституції України звільнити КУПРІЙ-

ЧУКА Василя Михайловича з посади голови Коростишівської районної державної ад-
міністрації Житомирської області;

ВЕСЕЛОВСЬКОГО Олега Ігоровича з посади голови Деражнянської районної дер-
жавної адміністрації Хмельницької області згідно з поданою ним заявою.

Медичні заклади додають  
у переоснащенні
АКТУАЛЬНО.  Власкори «Урядового кур’єра» —  
про нові лікувальні можливості в регіонах 

Наталія БІЛОВИЦЬКА,  
Євген ЛОГАНОВ,  

Інна ОМЕЛЯНЧУК,   
«Урядовий кур’єр»

ДНІПРОПЕТРОВЩИНА.

Понад 150 одиниць доро-
гого новітнього облад-

нання закупила Дніпропе-
тровська облдержадміні-
страція для лікарень об-
ласті в рамках масштабного 
проекту з переоснащення 
медичних закладів.  За два 
роки дії програми більш як 
10  закладів отримали томо-
графи, ангіографи, апара-
ти штучного дихання і уль-
тразвукової діагностики. 

Так,  обласний онкодис-
пансер тепер має  лінійний 
прискорювач, щоб бороти-
ся з  раковими пухлинами. 
А Центр матері та дитини 
ім. проф. Руднєва — безпеч-
ний апарат МРТ, який пра-
цює без рентгенівського ви-
промінювання. За рахунок 
нових надходжень у бюджет 
для цього дитячого центру 
заплановано придбати та-
кож ангіограф, дуже важли-
вий при лікуванні кардіоло-
гічних патологій.  Нині тако-
го обладнання немає в жод-
ній дитячій лікарні регіону. 
На придбання ангіографа об-
ласть надає 23,4 мільйона 
гривень. Загалом на потре-
би медичних закладів депу-
тати обласної ради  виділили  
майже 41 мільйон гривень. 

Допомагають лікарням 
Дніпропетровщини і закор-
донні друзі. Так, обласна 
клінічна лікарня ім. Мечни-

кова, яка з початку військо-
вих дій на Донбасі прийня-
ла сотні поранених україн-
ських бійців, втретє отри-
мала гуманітарну допомо-
гу з Франції. Цього разу — 
устаткування для реаніма-
ції: апарат штучної венти-
ляції легенів, два інкубато-
ри для немовлят, автомати-
зовані системи для ін’єкцій, 
а також півсотні багато-
функціональних ліжок з 
матрацами для профілак-
тики пролежнів. Також із 
Франції надійшло три нар-
козно-дихальних апарати 
та мікроскоп для операцій. 

«До нас із зони АТО до-
ставляють найважчих пора-
нених. Тож відчуваємо по-
стійну потребу в сучасному 
операційному та реанімацій-
ному обладнанні. Нині  нам 
привезли апарат для магніт-
но-резонансної терапії, який 
дасть змогу вивчати параме-
три хворого навіть у непри-
томному стані», — розповів 
головний лікар  Сергій Ри-
женко. 

Дніпропетровська обл-
держ адміністрація співпра-
цює з французькими бла-
годійниками  другий рік по-
спіль. Допомагає організову-
вати поставки медичного об-
ладнання волонтерка Діа-
на Дольс, яка переїхала до 
Франції з Дніпра. Завдяки 
їй лікарні Дніпропетровщи-
ни загалом  отримали два де-
сятки партій обладнання від 
Асоціації медичної та благо-
дійної допомоги «Україна—
Франція». 

«По кілька вантажів пе-
редали провідним медич-
ним закладам Дніпра, а 
близько 10 партій — в об-
ласть. Допомогу отриму-
ють лікарні, які прийма-
ють поранених і переселен-
ців із зони АТО. Це сучас-
не медичне обладнання та 
матеріали приблизно на 6,5 
мільйона гривень», — роз-
повів голова Дніпропетров-
ської облдержадміністрації 
Валентин Резніченко. 

ЗАПОРІЖЖЯ

В обласному центрі за-
працював міський ді-

алізний центр. Тут нада-
ють послуги 80 містянам. 
Центр працює в три зміни. 
Поступово кількість  паці-
єнтів збільшать. Загалом 
центр розрахований на 25  
місць. При роботі в чотири 
зміни він забезпечуватиме 
лікування 200 осіб. Пацієн-
тів, обмежених у русі (про-
блеми зору, опорно-рухо-
вого апарату), а їх  понад 20, 
доставляють у центр  сані-
тарним транспортом.     

— Питання створення місь-
кого діалізного центру пору-
шували в Запоріжжі багато 
років, — коментує подію За-
порізький міський голова Во-
лодимир Буряк. —  Це один із 
найважливіших об’єктів міс-
та, бо його  послуг потребує 
понад сотня запоріжців. 

РІВНЕНЩИНА.

Чи не єдина в Україні 
ембріологічна лабора-

торія запрацювала в кому-

нальному закладі обласної 
ради — Рівненському клі-
нічному лікувально-діа-
гностичному центрі ім. Ві-
ктора Поліщука. Це, мож-
на сказати, «серце» облас-
ного центру репродуктив-
ної медицини та основна 
складова допоміжних ре-
продуктивних технологій.

— Якщо в комерційних ла-
бораторіях сеанс коштує до 
50 тисяч гривень, тут ціна не 
перевищуватиме 15 — 17 ти-
сяч, — каже головний лікар 
комунального закладу Ро-
ман Шустик. — А кожна де-
сята подружня пара взага-
лі скористається нашими по-
слугами безкоштовно. 

Облаштування лаборато-
рії обладнанням стало мож-
ливим завдяки п’яти мільйо-
нам гривень, які спрямували 
з обласного бюджету.

— Хоча Рівненщина утри-
мує першість в Україні за 
рівнем народжуваності, все-
таки статистика нашої об-
ласті не відрізняється від за-
гальноукраїнської: кожна 
четверта пара страждає без-
пліддям, — розповідає го-
лова облдержадміністрації 
Олексій Муляренко. — Те-
пер майбутнім батькам їхати 
нікуди не потрібно — достат-
ньо звернутися до діагнос-
тичного центру. 

До речі. Завдяки допо-
міжним репродуктивним тех-
нологіям  у світі народжуєть-
ся понад два мільйони дітей.   

Переселенці шукають роботу в столиці 
Інна КОСЯНЧУК,  

«Урядовий кур’єр»

ЗАЙНЯТІСТЬ. З початку 
конфлікту на сході України, ко-
ли з Донеччини та Луганщини 
люди почали тікати від обстрі-
лів до інших областей, немало 
з них знайшли прихисток у сто-
лиці. І, зрозуміло, почали шука-
ти роботу. Тож і суттєво збіль-
шилась кількість звернень від 
ВПО (внутрішньо переміще-
них осіб) до Київського місько-
го центру  зайнятості (КМЦЗ). 
Нещодавно там проаналізува-
ли ситуацію з працевлашту-
ванням переселенців. Як пові-
домляє прес-служба центру, з 
початку дії постанови Кабінету 
Міністрів від 01.10.2017 №509 
серед осіб, які отримали в Ки-
єві довідки про взяття на облік 
як особи, котрі переміщуються 
з тимчасово окупованої тери-
торії України та районів прове-
дення АТО, в КМЦЗ зареєстру-
валось майже 6,2 тисячі осіб, із 
них 5,4 тисячі отримали статус 
безробітного. Столична служба 
зайнятості сприяла працевла-
штуванню понад 1,8 тисячі осіб 
цієї категорії. Цьогоріч до сто-
личної служби зайнятості звер-
нулося майже 1,1 тисячі пере-
селенців.

У січні—липні 2017 року за-
безпечено роботою 267 осіб, 
із них 9 осіб отримали однора-

зову допомогу. Також укладе-
но 48 договорів з роботодавця-
ми про компенсацію витрат на 
оплату праці внутрішньо пере-
міщених осіб.

Серед вимушених пересе-
ленців, що перебувають на об-
ліку в КМЦЗ, — 65% жінки, 
майже 91% — особи з вищою 
освітою, 89% — особи, які обі-
ймали посади службовців (за 
групами професій переважа-
ють особи, які обіймали керів-
ні посади — понад 45%), і най-
менше — 10% — представники 
робітничих професій.

Як зазначає прес-служба 
КМЦЗ, роботу для тимчасово 
переміщених осіб шукати не-
легко, оскільки існує дисбаланс 

між професіями, за якими шу-
кають роботу, та пропозиціями 
вакансій. Є й певні вимоги до 
заробітної плати. Кожна люди-
на хоче, щоб її працю гідно оці-
нювали, до того ж коли потріб-
но ще й винаймати житло. 

На підтримку та працевла-
штування переселенців затвер-
джено План заходів з виконан-
ня Комплексної державної про-
грами щодо підтримки, соці-
альної адаптації та реінтегра-
ції громадян України, які пере-
селилися з тимчасово окупова-
ної території України та районів 
проведення антитерористичної 
операції в інші регіони України, 
на період до 2017 року, затвер-
джений постановою Кабінету 

Міністрів України від 16.12.2015 
року № 1094.

Звичайно, цифри, які наво-
дить КМЦЗ, стосуються лише 
звернень до столичного цен-
тру зайнятості, вочевидь, повну 
картину щодо пошуку роботи і 
працевлаштування ВПО вони 
не відображають. Адже бага-
то хто шукав чи шукає роботу 
самотужки, багатьом допома-
гають волонтерські організації, 
а також друзі чи знайомі, нема-
ло переселенців відкривають 
власний бізнес. Від самих ВПО 
не раз доводилося чути, що у 
столиці роботу знайти набага-
то легше, ніж в інших регіонах 
— головне, щоб було бажання 
працювати. 

Динаміка працевлаштування столичною службою зайнятості
вихідців із Донеччини та Луганщини до та після початку
збройного конфлікту на сході України
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(Закінчення.  
Початок на стор. 1)

Питання, хто і навіщо привів 
«Екофлот» до Одеської затоки, 
лишається відкритим. 

Наче всі були проти
Ігор Ткачук, котрий до почат ку 

червня очолював ДП «ОМТП», а 
нині керує філіє ю Адміністра-
ції морських портів України 
(АМП У) в Одеському порту, по-
слідовно висловлюється за те, 
що опікуватися портофлотом 
має виключно саме держпідпри-
ємство. «У нас є гавань, де стоять 
військові кораблі, у нас іноземні 
судна, які потрібно відшварту-
вати, — аргументує Ігор Ткачук, 
— і в будь-який момент приват-
на структура може сказати: ви-
бачте, але нам на сьогодні неви-
гідно працювати, і що? Тоді порт 
залишається без портового фло-
ту». «А раптом ці приватні бук-
сири зможуть заблокувати вій-
ськові кораблі?» — згущує фар-
би керівник адміністрації Одесь-
кого порту. Він припускає, що 
невідомого походження і належ-
ності буксири можуть виконати 
в Одесі ту саму роль, що і росій-
ські кораблі в Криму. Важко уя-
вити, щоб людина, котра реаль-
но дотримується таких мірку-
вань, пішла на «буксирну» угоду 
з якимось приватником. Однак є 
чимало публікацій, у яких наво-
диться навіть копія відповідно-
го договору і які запевняють: са-
ме за керівництва Ігоря Ткачука 
його тодішній заступник, а нині 
в.о. начальника ДП «ОМТП» Ві-
ктор Слободянюк підписав той 
самий договір, який аж нині ро-
зірвано. Власне, про цю портоф-
лотську проблему в мас-медіа 
написано чимало. Однак біль-
шість матеріалів явно замовні і 
висвітлюють ситуацію або з по-
зиції пана Ткачука, або з прямо 
протилежної. А розпочалася ця 
історія не з «Еко флоту»...

Великим 
компаніям — 
сім футів під кілем

У жовтні минулого року керів-
ництву ДП «ОМТП» запропону-
вали продати портофлот. При-
дбати його збиралася інозем-
на компанія DP World зі штаб-
квартирою в Дубаї (ОАЕ). Цей 
продаж означав би фактичну 
ліквідацію ДП «ОМТП». Адже 
послуги портофлоту давали йо-
му до 90% прибутку. Опираю-
чись такій операції, Ігор Ткачук 
апелював не лише до питань без-
пеки. Він наполягав, що умови 
продажу просто вкрай невигідні. 
«Цікавлять його, — це Ігор Тка-
чук про потенційного інвестора, 
— не наші буксири, які сьогод-
ні є, а акваторія одеського порту, 
бізнес, який сьогодні заробляє 16 
мільйонів доларів на рік. Держа-
ва продає бізнес і більше на цьо-
му не заробляє — ніколи-ніко-
ли». Та й умови договору, мов-
ляв, мали сумнівний вигляд: «Ін-
вестори пропонують 50 мільйо-
нів доларів — 25 мільйонів зразу 
і десять років по 2,5 мільйона. Ми 
за чотири роки заробляємо цю 
суму. Вони ж хочуть розстрочку 
на 10 років. Тим часом, за нашим 
законодавством, підписавши та-
ку угоду, ми мали б сплатити по-
датки з усієї суми — а це 32 міль-
йони. Сюди увійшли б і ті 25 міль-
йонів. Тобто порт нічого не отри-
мує. І на початку має ще свої 7 
мільйонів докласти». В принципі, 
сценарій може бути цілком при-
йнятним, якщо державному пор-

ту призначено роль розмінного 
пішака. Тоді розклади такі: дер-
жава отримує 32 мільйони зразу, 
потім ще по два з половиною про-
тягом десяти років — державний 
порт, позбавлений останнього 
вагомого джерела прибутку (від 
перевалки вантажів він був від-
лучений ще раніше), фактично 
припиняє своє існування — дер-
жава робить ставку на те, що від 
спів праці з інвестором (тим са-
мим DP World) отримає більше 
зиску, ніж від роботи власного 
ДП. 

Під час візиту до Одеси мі-
ністр інфраструктури Воло-
димир Омелян захоплювався 
тим, що «два найбільші світо-
ві інвестори — Hutchison Ports 
і DP World — заходять у пор-
ти Одеської області Южний та 
Чорноморський». «Це ключовий 
інструмент для того, щоб у нас 
була прозора політика в мор-
ській галузі, — каже міністр, — 
а це вантажопотік, додаткові ро-
бочі місця, прозора оплата праці, 
стабільні надходження до держ-
бюджету».

Те, що в Одеському порту не 
відкрили обіймів тому само-
му DP World, міністр вважає 
«яскравим прикладом безгос-
подарності», публікації у пресі 
проти продажу — спекуляцією: 
«Минулого року світовий опера-
тор морських портів №3 компа-
нія DP World сказала, що, дер-
жаво Україно, ми готові роз-
глядати інвестиції в цю країну 
на багато сотень мільйонів. І на 
першому етапі ми готові купити 
портофлот морського порту, ви-
платити державі необхідну су-
му, забезпечити необхідні над-
ходження протягом десяти років 
для того, щоб колектив почував-
ся спокійно, щоб робочі місця бу-
ли збережені».

Тобто та сама картина, яку ми 
навели раніше, тільки у роже-
вих тонах. Плюс нюанс: сумнів-
ної вигідності оборудка з пор-
тофлотом може бути бонусом в 
якійсь значно більшій інвест-грі 
з DP World. У будь-якому ра-

зі міністр вкрай незадоволений 
тим, що цього року процедуру 
продажу було заблоковано. І тут 
— невідомо з чиєї руки — ось та-
кий козир — «Екофлот». «При-
ватна компанія заходить в ак-
ваторію Одеського порту і захо-
плює спершу 20, потім 50%, а те-
пер вже кажуть про 70—80% ро-
боти портофлоту Одеського мор-
ського порту», — каже міністр, 
маючи на увазі, що треба було 
все ж таки приставати на про-
позицію DP World. Бо на що схо-
жа поточна ситуація? На думку 
міністра, ось на що: «Порт втра-
чає місця. Кому цікава зараз ця 
інвестиція? Нікому не цікава. З 
чим я і вітаю людей, які, вико-
ристовуючи звичайних робітни-
ків, за їхньою спиною зірвали ін-
вестиційну угоду». 

«Екофлот» 
зробив свою справу, 
«Екофлот» може піти

Без «Екофлоту» зрив інвест-
угоди не видавався б таким дра-
матичним. Адже навіть за його 
експансії працівники не відчули 

помітного удару по собі. «Пор-
тофлот зменшив оберти, при-
бутки впали, однак той прибу-
ток, який ми сьогодні отримує-
мо, дає можливість навіть під-
німати зарплату капітанам», — 
каже голова профспілки Одесь-
кого порту Володимир Зайков. 
Колективний договір, який діє у 
ДП «ОМТП», його профспілко-
вий лідер вважає «найкращим у 
галузі». Нагадаємо, останнім ча-
сом тут на 40% підняли зарплату 
своїм працівникам, яка сьогод-
ні вища за 10 тис. грн на місяць. 
Тож портовиків переважно вла-
штовує нинішній стан справ і до-
бра від добра вони не шукають. 
А тому загалом підтримують ке-
рівництво у його прагненнях не 
здавати позиції порту ані дріб-
ним, ані великим приватникам.

Ігор Ткачук каже, що адміні-
страція ДП разом із профспілка-
ми зверталася до різних струк-
тур, включно з НАБУ, Генпро-
куратурою і профільним мініс-
терством, по роз’яснення — чи 
має право приватна структу-
ра надавати послуги буксирного 
флоту. «І ми отримали відповіді, 
що згідно із законом у нас є рин-
кова конкуренція, — продовжує 
очільник філії АМПУ, — тобто 
сьогодні будь-яка приватна ор-
ганізація, яка має ліцензію, яка 
має сертифікований флот, має 
право працювати в будь-якому 
порту».

У контексті цього тверджен-
ня має викликати сумнів і ва-
га укладення угод «Екофлоту» 
з ДП «ОМТП», і вага їх розриву, 
анонсованого Мінінфраструкту-
ри. Більше того, спровадження 
«Екофлоту» з акваторії Одесь-
кого порту, якщо тільки воно не 
буде добровільним, може вида-
тися непривабливим в очах сві-
тової бізнес-спільноти. 

Ігор Ткачук, однак, вважає, 
що, розгорнувши тут свій бізнес, 
«компанія («Екофлот») скорис-
талася, мабуть, прогалинами в 

законодавстві». І налаштований 
шукати ці прогалини і домага-
тися їх усунення. Аж тут вияв-
ляється, що ключ до розв’язання 
проблеми завжди був у його ру-
ках — слід було тільки розірвати 
цю дивну угоду.

Складається враження, що 
маневри з «Екофлотом» були по-
трібні тільки для того, щоб до-
вести: продаж державного пор-
тофлоту компанії DP World є не-
минучим. «Ми дійдемо до логіч-
ного висновку, і провідні компа-
нії будуть працювати в Україні», 
— ще кілька місяців тому запев-
няв нас міністр інфраструктури. 

Раніше Ігор Ткачук казав, що 
ДП нав’язують продаж порто-
флоту, зокрема — гальмую-
чи затвердження фінплану під-
приємства. Без цього докумен-
та ОМТП не мав би змоги робити 
капітальні вкладення і, зокрема, 
купувати буксири, аби розвива-
ти свій єдино прибутковий під-
розділ. «Якби в нас своєчасно бу-
ло підписано фінансовий план на 
2016 рік, ми вже могли б купити 
два буксири й оновити наш пор-
тофлот, — розповідав нам на по-
чатку року Ігор Ткачук, тоді ще 
керівник ДП. — За два роки ми 
могли б придбати чотири букси-
ри за власні кошти без сторонніх 
інвесторів, без кредитів і заоща-
джувати за рахунок менших ви-
трат палива і менших видатків 
на ремонт». Але, схоже, такий 
розвиток подій не вписувався у 
концепцію міністерства. 

Примушування 
до інвестиції

«Ми виходимо з того, що ве-
ликі морські порти повинні бути 
віддані в концесію, — каже Во-
лодимир Омелян, — а середні й 
дрібніші можуть бути привати-
зовані». 

Тож торік фінплан так і не під-
писали — і держава просто ви-
лучила до свого бюджету ко-
шти, які підприємство могло б 
використати на оновлення сво-
єї виробничої бази. А цього ро-
ку фінплан був підписаний ли-
ше два тижні тому. Майже синх-
ронно з розірванням угоди з 
«Еко флотом». Тож ситуація та-
ка: або з ДП «ОМТП» зняли фі-
нансову блокаду і дали карт-
бланш для роботи в акваторії, 
або вже десь досягнуто домов-

леності про здачу портофло-
ту компанії DP World, через що 
шантаж фін планом уже втратив 
сенс і водночас зайвим став у цій 
грі «Екофлот» — і як потенцій-
ний конкурент майбутньому ве-
ликому гравцеві, і як матеріаль-
не свідчення, що держпідприєм-
ству за будь-яких обставин не 
жити.

Який із цих варіантів акту-
альний, покаже, вочевидь, по-
дальший розвиток подій. Якщо 
перший, то ДП «ОМТП» продо-
вжить свою роботу і, можливо, 
ще встигне до кінця року при-
дбати якесь буксирне суденце. 
Якщо другий, то незабаром ми 
станемо свідками угоди з прода-
жу державного портофлоту. 

Загальній стратегії міністер-
ства більше відповідає варіант 
номер два.

На держпідприємства тут 
ставку робити не збираютьс я. 
«Коли держава є власником 
чогось, вона меганеефектив-
на. З’яв ля єть ся нізвідки ко-
рупція, продаються-купують-
ся посади, безліч зловживань 
на будь-яких тендерних заку-
півлях. І я розумію, що іншого 
варіанта, аніж приватний влас-
ник, немає», — змальовує наші 
специфічні реалії Володимир 
Омелян і при цьому зауважує, 
що приватний власник тут по-
трібен неабиякий. — «Це мають 
бути світові величезні структу-
ри. Щоб це не були якісь компа-
нії Васі, Гриші чи Серьожі, а лі-
дери галузі». 

Тобто в нашому випадку такі, 
як DP World — світовий опера-
тор морських портів №3. І тут я 
не хотів би братися за аналіз то-
го, наскільки виправданим є об-
раний у міністерстві підхід. Це 
тема для окремого дослідження. 
Наведу лише один аргумент на 
його користь. Портам потрібні 
інвестори, які здатні не просто 
якісно виконувати там усю не-
обхідну роботу, а й мають влас-
ні потужні вантажопотоки, час-
тину яких могли б спрямувати і 
в новопридбані українські гава-
ні. Так, тут може йтися тільки 
про велетів. Але зараз мова про 
інше. Про те, якими звивистими 
стежками їм прокладають шлях 
до українських портів. А коли 
шляхи петляють, мимоволі ви-
никають сумніви у тому, що ве-
дуть вони саме туди, куди слід.

Позиція профільного міністерства: великі морські порти слід віддати в концесію,  
а середні й дрібніші може бути приватизовано

Портам потрібні інвестори, які здатні не просто 
якісно виконувати там усю необхідну роботу, 
а й мають власні потужні вантажопотоки, 
частину яких могли б спрямувати і в новопридбані 
українські гавані.
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транспорт

У Запоріжжі оновлюють 
громадський транспорт
КОМФОРТ ТА ЕКОНОМІЯ. На лінію вийшов перший трамвай, 
виготовлений у місті

Євген ЛОГАНОВ, 
«Урядовий кур’єр»

Днями на лінію вийшов 
перший трамвай, зібра

ний у Запоріжжі. Він уже 
почав перевозити пасажи
рів. Збирання ще трьох но
вих трамваїв триває. При 
цьому фахівці «Запоріж
електротрансу» ще й вико
нують капремонт кількох 
трамвайних вагонів, які вже 
вичерпали свій строк екс
плуатації.

Непересічна подія 
Запоріжжя має ліцензію 

на виробництво 50 трам
ваїв на базі КП «Запоріж
електротранс». У рамках 
програми, яку Запорізький 
міський голова Володимир 
Буряк назвав  «Запорізь
кий трамвай», збирання ру
хомого складу триває на ба
зі «Запоріжелектротрансу», 
що дасть змогу значно зеко
номити бюджетні кошти та 
отримати нові машини: су
часні, комфортні та еконо
мічні. 

За енерговитратами нові 
трамваї на 30 відсотків еко
номічніші за нинішні. Цього
річ  планують зібрати пер
ших чотири нові трамваї. 
Головна вимога Володими
ра Буряка до комунального 
підприємcтва — якісне зби
рання. Нові трамваї мають 
сучасний вигляд: частково 
низькопідлогові, пристосо
вані для людей з обмежени
ми можливостями, вагони 
обладнані новітньою систе
мою управління.

Під час останньої робочої 
поїздки до Запоріжжя про
грамою «Запорізький трам
вай» зацікавився Прем’єр
міністр України Володимир 
Гройсман. Він зазначив, що 
напрацювання запоріжців 
зі збирання трамваїв мо
жуть бути застосовані по 
всій Україні.

— Вихід на лінію першо
го трамвая є величезною по 
ді єю для міста, — каже Во
лодимир Буряк, — що спри
ятиме оновленню рухо
мого складу електротран
спорту. Останнього разу но
вий трамвай у Запоріжжі 
вийшов на лінію в 2006 ро
ці, тож трамваї «Запоріж
електротрансу» потребують 
оновлення. Це підтверди
ли й цьогорічні випадки за
ймання трамвайних вагонів.

Причини були різними. У 
першому випадку спалах
нули дроти всередині ваго
на, в другому — проблема з 
контактною мережею. Єди
ний вихід із подібних ситу
ацій — системна модерніза
ція громадського транспор
ту в Запоріжжі. Це не лише 
капремонт наявних трамва
їв і тролейбусів, а й ремонт 
контактної мережі, тяго
вих підстанцій, що постійно 
страждають від рук ванда
лів, та оновлення рухомого 
складу за рахунок придбан
ня великогабаритних авто
бусів, електротранспорту. 

Проектів кілька 
Капітальний ремонт 

трамваїв проводили в 
остан ні роки, триває він і за
раз, та цього замало. Для за
безпечення стабільної робо
ти міськелектротранспор
ту Запоріжжю потрібні нові 
сучасні трамваї. Міська вла
да це розуміє. Та питання в 
тому, що трамвай зараз ко
штує 16—18 мільйонів гри
вень, значно більше, ніж 
тролейбус. Тому необхідно 
шукати шляхи розв’язання 
проблеми. 

Торік, вивчивши можли
вості виробничої бази «За
поріжелектротрансу», Во
лодимир Буряк впевнив
ся, що це підприємство має 
все необхідне обладнан
ня та фахівців для вико
нання капремонтів трамва
їв для Запоріжжя й інших 
міст України. При цьому у 
міського голови одразу ви
никла ідея організувати на 
базі підприємства збиран
ня трамваїв, закуповую
чи  необхідні деталі. Він до
ручив управлінню з питань 

транспортного забезпечен
ня та зв’язку міськради та 
КП «Запоріжелектротранс» 
опрацювати це питання. І 
невдовзі програма «Запо
різький трамвай» втілилась 
у життя.

Стартувала вона цього
річ. За кошти міськбюдже
ту були закуплені чоти
ри трамвайні кузови, інші 
комплектуючі. Вартість од
ного трамвайного кузова, 
що збирається в Калуші за 
чеською технологією, — по
над 4 мільйони гривень. Ба
гато міст України хотіли б 
налагодити збирання трам
ваїв, та у них відсутня необ
хідна виробнича база. І це не 
лише обладнання та вироб
ничі майданчики, а й квалі
фіковані фахівці. Вартість 
трамвая, зібраного в Запо
ріжжі, — у межах 6 мільйо
нів гривень. Сюди входить 
придбання кузова, інших 
комплектуючих, капремонт 
ходової частини. Сам процес  
збирання втричі дешевший 
за придбання нового трам
вая в інших містах України. 

— Реалізуючи програ
му «Запорізький трамвай» 
— каже Володимир Буряк, 
— наступного року планує
мо зібрати ще п’ять трамва
їв, також триватиме ремонт 
усього рухомого складу.

Прикметно, що програ
ма «Запорізький трам
вай» є лише одним із проек
тів оновлення громадсько
го транспорту в Запоріжжі. 
КП «Запоріжелектротранс» 
отримало також дозвіл на 
придбання 35 автобусів ве
ликої місткості, до 100 по
садкових місць, на умо
вах фінансового лізингу. Це 
дасть змогу в короткі стро
ки збільшити кількість та

ких автобусів, що працюва
тимуть на маршрутах. Що
дня ці автобуси зможуть пе
ревозити до 65 тисяч паса
жирів. Відтак, всі запоріж
ці, в тому числі пільговики, 
їздитимуть у комфортних 
умовах, зменшиться інтер
вал руху на маршрутах гро
мадського транспорту.

Запоріжжя — один  з 
учасників співпраці Укра
їни з Європейським інвес
тиційним банком у питан
нях розвитку муніципаль
ної інфраструктури. Пер
ший спільний проект — 
залучення кредитних ко
штів на оновлення рухо
мого складу міського гро
мадського транспорту. Єв
ропейський інвестбанк го
товий надати кредити на 
пільгових умовах на заку
півлю тролейбусів. Верхо
вна Рада України ратифі
кувала фінансову угоду 
між Україною та Європей
ським інвестиційним бан
ком, яка передбачає в то
му числі залучення креди
тів на закупівлю тролей
бусів. Проект фінансува
тиметься за рахунок кре
дитних коштів Європей
ського інвестиційного бан
ку та Банку реконструк
ції та розвитку. Отже, За
поріжжя може отримати 
5 мільйонів євро кредиту 
для придбання 25 тролей
бусів. До того ж, в бюджеті 
цього року виділені кошти 
на оновлення кількох тя
гових підстанцій КП «За
поріжелектротранс». За
раз розглядається можли
вість виділення додатко
вих коштів на оновлення 
контактної мережі та тя
гових підстанцій електро
транспорту. 

Нова автостанція 
відкоркує привокзальні 
затори

Іван ШЕВЧУК,  
«Урядовий кур’єр»

ЗА ЄВРОСТАНДАРТОМ.  «Це чудово, що така сучасна авто-
станція з’явилася в Одесі. Я ще не зустрічав автостанції тако-
го рівня»,  — зауважив пасажир першого символічного рейсу 
на Старосінну площу, відомий шоумен Володимир Зеленський. 

І це був не жарт. Автобусну станцію, відкриту днями  непо-
далік Залізничного вокзалу, позиціонують як таку, що відпо-
відає усім європейським стандартам. Платформи розділені на 
три зони. Перша — міські маршрути, друга — обласні, третя — 
міжрегіональні. В приміщенні автостанції є зручна зона очіку-
вання, каси, камера схову, медпункт і кімната матері та дитини. 
Також тут передбачені дві парковки на 90 автівок.

Поза тим, станція має обладнання для обслуговування лю-
дей з інвалідністю. Окрім пандусів тут передбачили спеціальні 
каси та туалети. Найближчим часом приміщення комплексу об-
ладнають для людей з вадами зору: довідкову інформацію на-
несуть шрифтом Брайля та зроблять спеціальні тактильні до-
ріжки. За роки незалежності це перша нова автостанція в Оде-
сі. На її спорудження з міського бюджету не витратили ані ко-
пійки — все профінансували інвестори. 

Попри те, що зовсім поруч розташована автостанція «При-
воз», місто потребувало й цього інфраструктурного об’єкта. 
Одеський міський голова Геннадій Труханов підкреслив, що но-
ва автостанція дасть змогу прибрати автобуси, що паркують-
ся на вулиці, прилеглій до залізничного вокзалу, й утворюють 
там чималі затори. Передбачено, що на невеликій за розміра-
ми станції стоятимуть тільки ті автобуси, які готуються до від-
правлення. Решта паркуватиметься трішки далі, на Водопро-
відній вулиці, у спеціально обладнаній «кишені». 

Відкриття станції — це логічне продовження масштабної ре-
конструкції Старосінної площі, котра вже рік, як має значно 
привабливіший вигляд і може бути візитівкою міста для тих, хто 
приїздить сюди залізницею чи автобусом. Зауважимо, що при 
проектуванні об’єкта було збережено прилеглу зелену зону. 

Одеса дає гарний приклад іншим містам, бо розвивається й 
відкриває щось нове.

На Херсонщині 
відновлюється 
сполучення водним 
шляхом

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

ГАРНА НОВИНА. Відправлення на початку серпня першої 
баржі з баштанними (300 тонн кавунів, серед яких і новинка се-
лекції — безкісточковий кавун) Дніпром з Херсонщини до Ки-
єва голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв 
назвав історичною подією та зазначив, що вперше за 14 років 
область зробила крок до укріплення торговельних зв’язків з ін-
шими регіонами саме шляхом водного сполучення. 

«Наші аграрії мають бути впевнені в гарантованому ринку збу-
ту, а громадяни — забезпечені якісною продукцією», — каже він. 

До речі, щоб розвіяти всі сумніви щодо якості херсонських 
кавунів, лабораторія під відкритим небом провела хімічний 
аналіз баштанних. Він підтвердив — кавуни екологічно чисті. А 
в тому, що вони смачні, присутні переконалися під час дегуста-
ції  різних видів цих апетитних ягід.

Кавуни було відправлено на баржі компанії «Нібулон», яка ві-
дома тим, що відновила пасажирські річкові перевезення Дні-
пром та Південним Бугом.

Завдяки сучасному обладнанню тепер для завантаження ка-
вунів на судна потрібно мінімум ручної праці, адже усі процеси 
механізовано. Планується, що баржі зроблять близько 50 хо-
док за сезон. Транспортуватимуть не тільки кавуни, а й цибулю, 
моркву, помідори, інші овочі та фрукти. 

«Перевозячи кавуни річкою, ми зменшуємо ризик їх по-
шкодження, а також знімаємо навантаження на дороги. І ми 
знизимо ціну на перевезення, — розповів засновник компа-
нії «Південний експорт» Олександр Синенко. Суми купують нові тролейбуси 

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ПЕРЕВЕЗЕННЯ. Сумське 
комунальне підприємство 
(КП) «Електроавтотранс» по-
повнилося новеньким тролей-
бусом білоруського виробни-
цтва вартістю 4,35 мільйона 
гривень. Місто одержало його 
за підсумками тендера, про-
веденого у березні цього ро-
ку. Найближчим часом мають 
надійти ще три тролейбуси на 

загальну суму понад 17 міль-
йонів гривень.

Таким чином місто поступо-
во оновлює парк, хоча про по-
вне розв’язання транспортної 
проблеми говорити зарано.

До речі, КП щойно прове-
ло конкурс професійної май-
стерності серед водіїв тролей-
бусів. Всі бажаючі мали змогу 
підвищити свою вправність. 
З-поміж завдань — знан ня 
правил дорожнього руху, об-
ладнання рухомого складу, 

приймання техніки, а також 
(!) — історії рідного міста та 
основ культури обслуговуван-
ня пасажирів. У підсумку троє 
переможців одержали почесні 
грамоти, підвищення фахово-
го рівня, а також грошові ви-
нагороди в розмірі відповідно 
500, 400 і 300 гривень.

Так, перший водійський 
клас здобули Світлана Скря-
гіна та Володимир Бойко, 
другий — десятеро їхніх ко-
лег. Уже з 1 серпня ниніш-

нього року доплата до зарп-
лати за перший клас стано-
вить 25, за другий — 10 від-
сотків. 

Така активізація фахово-
го життя транспортників ціл-
ком умотивована. Незабаром 
КП відзначатиме 50-річчя від 
дня свого заснування.  Тож  
на підприємстві триває капі-
тальний ремонт побутових та 
частково виробничих примі-
щень, аби ювілей зустріти в 
оновлених будівлях. 
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Вагон пристосовано і для людей з обмеженими можливостями

Аграрії мають бути впевнені в гарантованому ринку збуту



15 серпня 2017 року, вівторок, № 151 www.ukurier.gov.ua 7

Децентралізація: перші кроки

Диференційований підхід 
гарантує успіх
АКТУАЛЬНО. Реформування місцевого самоврядування 
підсилюють як економічно, так і теоретично

Євген ЛОГАНОВ, 
«Урядовий кур’єр»

У Запоріжжі відбулася пере-
дача мобільної лабораторії 

енергоаудиту Німецько-Україн-
ській інженерній палаті. За сло-
вами президента цієї палати в 
Запорізькій області Олега Кузь-
менка, цю установу було створе-
но за підтримки керівників За-
порізького регіону та федераль-
ної землі Саксонія-Ангальт (Ні-
меччина). Засновниками першо-
го, унікального для України про-
екту виступають Інженерна па-
лата землі Саксонія-Ангальт, 
установа «Агенція регіонально-
го розвитку Запорізької облас-
ті» та асоціація «Регіональний 
центр розвитку спроможних те-
риторіальних громад Запорізь-
кої області».

Ця неприбуткова установа 
здійснюватиме енергоаудит за 
собівартістю послуг, що значно 
дешевше, ніж робота подібних 
комерційних організацій. Уже 
було проведено перевірку двох 
шкіл у об’єднаних територіаль-
них громадах, які значно зеко-
номили кошти на підготовці пас-
портів енергоаудиту. Крім цього, 
в рамках співпраці Запорізької 
ОДА, Німецько-Української ін-
женерної палати Запорізької об-
ласті та проекту «Місцевий роз-
виток, орієнтований на громаду» 
(ЄС/ПРООН) для потреб регіону 
було передано обладнання на 420 
тис. грн: газоаналізатор, інфра-
червоний пірометр, тепловізор, 
люксометр, витратометр. Об-
ладнання було закуплено ПРО-
ОН для інсталяції на автомобіль, 
придбаний Німецько-Україн-
ською інженерною палатою.

Як зазначив координатор про-
екту «Місцевий розвиток, орі-
єнтований на громаду» по Запо-
різькій області Геннадій Усті-

мов, мобільна лабораторія, яка 
діє на постійній основі, дасть 
можливість виконувати на бю-
джетних об’єктах вимоги чинно-
го законодавства України щодо 
обов’язкового складання енер-
гетичного паспорта на об’єкт, 
на якому планується капіталь-
ний ремонт або реконструкція з 
використанням енергоефектив-
них технологій у системах опа-
лення, водопостачання та в ході 
експлуатації об’єкта з викорис-
танням альтернативних джерел 
енергії.

Як наголосив голова Запорізь-
кої ОДА Костянтин Бриль, ця 
лабораторія є вкрай важливою 
для всього Запорізького регіону.

— Раніше ми мали чимало про-
блем при проектуванні енергоо-
щадних заходів, — зазначив він. 
— Вважаю, що насамперед вар-
то використовувати послуги ла-
бораторії при реконструкції за-
кладів медицини, освіти. Ми про-
ведемо роботу за сучасними тех-

нологіями, зробимо це якісно та 
отримаємо не лише теплі примі-
щення, а й зекономимо бюджет-
ні кошти на опалення. Це один із 
прикладів упровадження в жит-
тя енергоефективних заходів, 
які вкрай необхідні Запорізькій 
області та Україні в цілому.

 Очільник регіону також під-
креслив, що фахівці лабораторії 
не просто проводитимуть енер-
гоаудит, а й видаватимуть відпо-
відний енергетичний паспорт.

Слід зазначити, що заходи, 
підпорядковані процесу децен-
тралізації, проводяться в облас-
ті комплексно і стосуються бага-
тьох аспектів життя громад. Зо-
крема нещодавно Українська 
асоціація районних та обласних 
рад разом із Запорізькою облра-
дою втілили в життя ініціати-
ву проведення фахової майстер-
ні для представників обласної та 
районних рад на тему «Особли-
вості формування територіаль-
них громад в області в умовах 

децентралізації», яка пройшла в 
Запорізькому ВП «Центр розви-
тку місцевого самоврядування».

Депутат Запорізької облради, 
голова постійної комісії з питань 
місцевого самоврядування та ад-
міністративно-територіального 
устрою Дмитро Майстро заува-
жив, що процес децентралізації 
влади й створення громад в об-
ласті відбувається досить жва-
во, він постійний та незворотний. 
Однак є кілька питань щодо по-
дальшого функціонування ра-
йонних рад на тих територіях, де 
громади повністю охопили від-
повідні райони.

— До нашої профільної комі-
сії звертаються депутати, голо-
ви районних рад із запитаннями, 
зокрема чи будуть райради та 
голови райрад, які функції вони 
виконуватимуть тощо, — зазна-
чив Дмитро Майстро. — Ці пи-
тання треба вирішити в законо-
давчому полі. Також цікавлять-
ся щодо розпорядження земля-
ми за межами об’єднаної гро-
мади — поки що це питання не 
вирішено законодавчо, а також 
щодо державної субвенції, яку 
не передбачено для селищ місь-
кого типу. Ці питання невідпо-
відності створених громад пер-
спективному плану турбують 
найбільше. Тож сподіваюся, що 
представник Української асоці-
ації районних та обласних рад 
дасть роз’яснення щодо проце-
сів, які відбуваються в державі, і 
відповість на всі наші запитання.

Модератором зустрічі став 
експерт Української асоціації 
районних та обласних рад Олек-
сандр Даниленко. На зустрічі та-
кож обговорили питання норма-
тивно-правового забезпечення 
реформи органів місцевого са-
моврядування та децентралі-
зації влади, стан і перспективи 
об’єднання громад області.

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
zo

da
.g

ov
.u

a

Сонце заощаджує кошти
СОціУм. Завдяки ініціативі громади віддалене село на Сумщині має вигідне 
й екологічно безпечне світло на вулицях

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

На перший погляд, село Шев-
ченкове Глухівського райо-

ну нічим особливим не вирізня-
ється з-поміж інших населених 
пунктів Сумщини. Але вже са-
ма назва багато про що свідчить: 
так, саме тут пролягала остання 
дорога великого Кобзаря, коли 
весною 1861 року його тіло вез-
ли до місця вічного спочинку в 
Україні — Чернечої гори. 

Селяни намагаються організо-
вувати своє життя таким чином, 
аби їхній населений пункт не-
впинно розвивався, ставав ком-
фортнішим для кожного меш-
канця. 

Один із переконливих прикла-
дів — участь місцевої громади в 
реорганізації вуличного освітлен-
ня в рамках проекту ЄС/ПРОО Н 
«Місцевий розвиток, орієнтова-
ний на громаду». Саме завдяки 
такій ініціативі Шевченкове одер-
жало сучасну систему освітлення 
і зараз не знає, що таке перебої з 
електропостачанням. Тут завжди 

є світло на вулицях, в житлових 
будинках, у громадських місцях.

Спочатку 
була темрява…

Як пригадує координатор про-
екту «Місцевий розвиток, орієн-
тований на громаду» в Сумській 
області Анатолій Молошний, по-
заторік у селі виникла майже па-
това ситуація. Але якщо в шахо-
вій грі з неї ще якось можна ви-
йти, то в повсякденні — аж ніяк. 

Йшлося про систему вулично-
го освітлення, облаштовану ще 
за радянських часів і яка посту-
пово стала непридатною. Тож і 
задумалися: братися за її від-
новлення і десь віднаходити зна-
чні кошти, чи, може, пошукати 
щось прийнятніше і сучасніше?

Зупинилися на другому. Не 
тільки через брак грошей, яких 
треба було стільки, що вистачило 
б прокласти нову лінію електрич-
них передач, а через надзвичайно 
вигідну пропозицію проекту ЄС/
ПРООН «Місцевий розвиток, орі-
єнтований на громаду». 

Суть пропозиції — замість 
древніх стовпів із дротами та ві-
чно незадоволеними електрика-
ми з «кігтями» на плечі встано-
вити сучасну інноваційну систе-
му вуличного освітлення з вико-
ристанням сонячних батарей. 

Небесне світило щедро дарує 
своє проміння поліській глибинці 
і, за підрахунками фахівців, його 
цілком вистачатиме для того, щоб 
населений пункт у темну пору до-
би завжди мав світло вже не від 
лампочок Ілліча, а від сонця. 

На перевагах новації увагу не 
варто акцентувати, бо вони на-
стільки очевидні, що не викли-
кають запитань. Чого тільки вар-
те постійне обслуговування елек-
тричної мережі! А сонце хоч і мо-
же вередувати, все ж не відмови-
тися від «обслуговування» селян.

Тому під час однієї зі сходок 
понад 100 мешканців проголосу-
вали за створення громадської 
організації «Шевченкове-2015», 
що й поклало початок відповід-
ній роботі. 

А саме — розробили та затвер-
дили перспективний план роз-

витку території села, який став 
першоосновою мікропроектної 
пропозиції «Інноваційні енерго-
ефективні заходи з вуличного 
освітлення в с. Шевченкове. Ре-
конструкція мережі з викорис-
танням ВДЕ (енергія сонця)».

…а потім — 
кошти і світло

Для повноцінного освітлен-
ня населеного пункту, а саме 
трьох вулиць з житловими бу-
динками, школи, автобусних 
зупинок, амбулаторії загаль-
ної практики сімейної медици-
ни, молокоприймальних пунк-
тів тощо, закупили 14 іннова-
ційних установок, на що залу-
чили майже 420 тисяч гривень. 
Із них 311,1 тисячі — безпосе-
редньо від Проекту, 86,6 тисячі 
— з бюджету Шевченківської 
сільської ради, решта — май-
же 21 тисяча — власні кошти 
членів громади.

На цьому організаційні клопо-
ти і закінчилися. Невдовзі спеці-
алісти встановили обладнання, 

яке надзвичайно просте в екс-
плуатації і не потребує якогось 
контролю чи втручання.

Як наголошує т.в.о. старости 
села Шевченкове Олена Ще-
бедько, ініціатива селян ма-
ла продовження. Невдовзі насе-
лений пункт увійшов до складу 
першої на Сумщині Березівської 
ОТГ, тож за прикладом шевчен-
ківців на території семи населе-
них пунктів громади встановили 
ще 45 аналогічних світильників, 
які зняли з порядку денного пи-
тання освітлення. 

Украй важливо, що строк дії 
фотоелектричних модулів ста-
новить від 20 до 50 років, тому 
в близькій перспективі освіт-
лення не спричинятиме якихось 
турбот. А ось заощаджені кошти 
уже використовують для реалі-
зації інших ініціатив селян.

Таки правду кажуть, що гро-
мада — великий чоловік. Тим 
паче зараз, коли розпочали-
ся децентралізаційні процеси. У 
Березівській ОТГ на Сумщині в 
цьому переконалися на власно-
му досвіді.

Громадянин 
проконтролює 
свого обранця

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ВІДКРИТІСТЬ. У Вінниці запустили 
локальний онлайн-сервіс, який авто-
матично аналізує офіційні дані міської 
ради та обробляє інформацію щодо 
роботи депутатів. Тож відтепер горо-
дяни та громадські організації можуть 
перевірити, як працює кожен із депу-
татів міської ради — чи відвідує сесії 
та як голосує за ті чи інші питання. Це 
стало можливим завдяки локальному 
онлайн-сервісу, розробленому коман-
дою Rada4you.org громадянської ме-
режі ОПОРА за зразком всеукраїн-
ського сервісу, який аналізує роботу 
народних депутатів у Верховній Раді. 

Зазначимо, що півтора року тому 
відбулися зміни у законодавстві, які 
зобов’язали міські ради оприлюд-
нювати результати поіменного голо-
сування на своїх офіційних сайтах. 
За словами директора департамен-
ту інформаційних технологій міської 
ради Володимира Романенка, Ві-
нницька міськрада вже давно публі-
кує дані з результатами голосуван-
ня депутатів у форматі ПДФ. Це пу-
блічна інформація, і будь-хто може 
з нею ознайомитися. Разом із тим, 
за словами представника команди 
Rada4you, експерта громадянської 
мережі ОПОРА Григорія Сорочана, 
якщо громадянину потрібно проа-
налізувати, як голосує певний депу-
тат, для цього необхідно завантажи-
ти всі файли і виконати велику ана-
літичну роботу. «Наша к оманда роз-
робила спеціальну програму, яка 
заходить на офіційний сайт міської 
ради, зчитує офіційну інформацію 
за результатами голосування, вкла-
дає в свою базу даних, здійснює 
певні підрахунки та видає низку по-
казників. Дуже важливою є комуні-
кація з працівниками міської ради. 
Без їхньої підтримки цього не мож-
на було б зробити», — зазначив він. 
Тож тепер кожний громадянин, ма-
ючи доступ до інтернету, може за-
йти на сайт, використовуючи смарт-
фон чи комп’ютер, і подивитися, як 
насправді працює його обранець чи 
партія.

Нове устаткування допоможе розв’язувати  
в енергетиці цілий комплекс проблем
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Потрійне щастя —  
і вже з документами

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

ВІТАЄМО. У Рівненському обласному перинатальному центрі 
— гарна новина. 20-річна жителька Дубенського району Анастасія 
Трофимчук народила трьох дівчаток. Вона — дружина захисника 
України Юрія Трофимчука, який нині несе службу на Луганщині.

— Дівчатка з’явилися на світ у результаті кесаревого розтину на 
33-му тижні вагітності з вагою 1,800, 1,350 та 1,300 кг. Тому зараз 
вони перебувають у палаті інтенсивної терапії: як тільки наберуть 
до 2 кілограмів кожна, випишемо їх додому, — розповіла головний 
лікар перинатального центру Вікторія Єнікеєва.

А ось свої головні документи — свідоцтва про народження — 
крихітки вже мають. Їх урочисто вручила мамі тут-таки, в центрі, 
начальник головного територіального управління юстиції Іванна 
Смачило:

— Річ у тім, що імена для донечок молоді батьки обрали ще до 
їх народження, тому Ніка, Кіра та Анастасія поїдуть додому вже зі 
своїми першими документами. Пілотний проект Міністерства юс-
тиції дає можливість спростити процедуру, на яку раніше потрібно 
було витратити чимало часу. Як ось у цьому випадку: в мами по-
трійні турботи, а тато боронить Україну — коли йому по інстанці-
ях бігати?

Молода мама каже, що мріяла про двійню, а доля подарува-
ла аж трьох донечок. І вірить, що їхні дітки — то потужні симво-
ли життя та оновлення України, а ще — провісники перемоги на 
всіх фронтах.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

На підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України Мельнику Володимиру 
Анатолійовичу, 23.06.1980 року народження (громадянин України, уро-
дженець м.Сімферополь АР Крим, який зареєстрований та фактично про-
живає на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим,  
м. Севастополь, вул. Генерала Острякова, буд. 15), необхідно з’явитися  
18 серпня 2017 року о 14:00 годині до слідчого слідчого відділу ГУ СБУ в 
Автономній Республіці Крим (з дислокацією в м.Херсон) Владімірцева А.В.  
за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 5, для вручення повідомлен-
ня про підозру та допиту як підозрюваного у кримінальному проваджен-
ні №22017011000000002. Разом з тим, повідомляємо про наслідки непри-
буття на виклик, відповідно до ст. 139 КПК України.

Мотоцикл до перемоги 
домчав
П’єДЕсТАЛ. Запорізький спортсмен Володимир Тарасов  
став абсолютним чемпіоном Європи з мотокросу  

Євген ЛОГАНОВ, 
«Урядовий кур’єр»

Завершальний етап чем-
піонату Європи з мо-

токросу в класі IMX Open 
пройшов в Угорщині. Ці 
восьмиетапні змагання 
стартували навесні в Да-
нії, де Володимир Тара-
сов посів третє місце. На-
ступні етапи проходили в 
різних країнах Європи, і в 
них запорізький спортсмен 
теж не пас задніх: у Бол-
гарії виборов «золото», у 
Хорватії посів третє місце, 
у Росії і Словенії — четвер-
те, у Сербії — знову «брон-
за», в Україні — «срібло», 
в Угорщині — 9-е місце. За 
загальною кількістю на-
браних балів у всіх етапах 
Володимир Тарасов став 
абсолютним чемпіоном Єв-
ропи з мотокросу. 

Володимир Тарасов — 
майстер спорту Украї-
ни міжнародного класу, 
17-кратний чемпіон Укра-
їни, переможець етапу 
чемпіонату Європи серед 
юніорів 2008 року в Руму-
нії, був четвертим на чем-
піонаті світу з мотокросу 
2011 року в Італії. Хлопець 
навчається на  четвертому 
курсі юридичного факуль-
тету Запорізького універ-
ситету. Живе  в селі Вели-
ка Знам’янка  Кам’янсько-
Дніпровського району на 
Запоріжжі. Команда Во-
лодимира складається з 
тренера Валерія Доценк 
а, механіка Віталія Онікі-
єнка та його батька — го-
ловного тренера збірної 
команди України з мото-

кросу Володимира Тара-
сова.

Як розповів сам чемпі-
он, було важко виборо-
ти перемогу, бо довелося 
змагатися з 92 суперника-
ми протягом кількох міся-
ців. «Займатися спортом я 
почав змалечку, — розпо-
відає Володимир, — у ві-
сім років, коли батько по-
дарував мені перший мо-
тоцикл. Проте тоді це було 
розвагою, потім мотокрос 
став для мене професій-
ним спортом, а мій батько 
— першим тренером».

Батько та тренер хлоп-
ця зазначив, що шлях до 
звання чемпіона був тяж-
ким і довгим, проте Воло-

димир з перших днів на 
мотоциклі показував ви-
сокі результати, а вже 
потім щороку йому вдава-
лося завойовувати чемпі-
онські титули. За даними 
тренера Валерія Доцен-
ка, цей сезон був досить 
важким та напруженим 
для їхньої команди. Під  
час змагань Володимиру 
довелося проявити неа-
бияку витримку та напо-
легливість. За цією пере-
могою стоять роки трену-
вань, фізична, психоло-
гічна та технічна підго-
товка, бажання перемог-
ти та щоденна робота.

— Мотокрос — це ви-
довищний і складний вид 

спорту, — говорить на-
чальник управління мо-
лоді, фізичної культу-
ри та спорту Запорізької 
ОДА Наталія Власова. — 
Наш спортсмен показав 
дивовижні результати. 
Сподіваємось, що це ли-
ше початок його подаль-
шої спортивної кар’єри. 
Нині Володимиру тре-
ба готуватися до участі 
в чемпіонаті світу, який 
відбудеться наступно-
го року. Для підтримки 
спортсмена з обласно-
го бюджету буде надано  
40 тисяч гривень, а на-
ступного року ми плану-
ємо збільшити фінансу-
вання.

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»   

ВІЗИТ. У Тростянці на Сум-
щині побувала громадян-
ка Німеччини Сібілла Страк-
Зіммерманн, яка є онукою у тре-
тьому поколінні відомого цукро-
заводчика і мецената Леополь-
да Кеніга (1821—1903). Як роз-
повіла гостя, вона вперше за 
свої 70 років відвідала слобо-
жанське місто, у становлення і 
розвиток якого зробив вагомий 
внесок її далекий прародич. 

Саме завдяки Леопольду Ке-
нігу тут з’явилося цукрове ви-
робництво, на місці якого ни-
ні працює шоколадна фабри-
ка. До того ж підприємець при-
четний до створення і облашту-
вання промислових підприємств 
міста, а також будівництва за-
лізниці та станції Смородино, 
яка успішно функціонує й зараз. 

Німкеня приїхала не сама — з 
чоловіком, друзями — вихідця-
ми з України. Серед гостей був і 
відомий гірськолижник, олімпій-
ський чемпіон та світовий рекор-
дсмен Маркус Васмейєр. Місь-
кий голова Тростянця Юрій Бо-
ва провів гостям екскурсію міс-
том, і насамперед тими місцями, 
які тісно пов’язані з життям і ді-
яльністю Леопольда Кеніга.

Зокрема гостя посиділа на 
лавочці поряд із… Леопольдом 
Єгоровичем — вдячні нащад-
ки встановили йому пам’ятник 
якраз поряд із шоколадним під-
приємством, де колись був цу-
крозавод. А з олімпійським чем-
піоном поговорили про перспек-
тиви облаштування у Тростянці 
спортивної бази та відновлен-
ня біатлонної траси, де могли б 
тренуватися як дорослі, так і юні 
шанувальники зимового виду 
спорту.

Прародичка відомого мецената  
відвідала Тростянець

Уперше праправнучка Леопольда Кеніга посиділа поруч  
зі своїм відомим родичем

Чемпіон Європи з мотокросу  
Володимир Тарасов зі своїм  

двоколісним товаришем

Тренер Володимира Валерій Доценко 
задоволений результатом свого 
вихованця
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