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ПАВЛО ПЕТРЕНКО:
«Вони ховають голову  

в пісок, але інші 
частини тіла 
залишаються  

назовні — це ті  
активи й майно, яке 

має «Газпром»  
у всьому світі.

Найбільше заробляють 
у промисловості 

МОТИВАЦІЯ. Середня номінальна заробітна плата в лютому 
становила 7828 гривень, що більш ніж удвічі перевищує показник 
мінімальної зарплати на поточний рік, закріплений законом про 
держбюджет. Від лютого до лютого зростання становило 26,1%, а 
індекс реальної заробітної плати — 110,5%.

У галузевому розрізі зарплати, вищі за середню, зафіксова-
но в промисловості (8347 гривень), торгівлі (8537), на транспорті 
(8496), у галузі ІТ (13 242), у фінансовому секторі (14 404), в нау-
ковій діяльності (10 524 гривні). Бюджетна сфера має трохи нижчі 
показники, але й вони істотно перевищують мінімальні.

У регіональному розрізі зарплати, вищі за середню, отримува-
ли працівники підприємств та організацій Донеччини й Київщи-
ни. До середнього у країні показника наближаються підприємства 
Дніпропетровської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтав-
ської областей. У Києві середня зарплата сягнула 12 124 грн.

За даними департаменту інформації та комунікацій з громад-
ськістю Секретаріату Кабміну, зменшується показник заборгова-
ності із зарплат.

32,6 млрд грн
становив прибуток ТОП-100 державних 

компаній торік у І півріччі.  
Це на 34,8% більше від аналогічного 

показника 2016 року 

АКТУАЛЬНО. Успіх виконання спільного із США Плану 
зміцнення енергетичної безпеки для України значною мірою 
залежатиме  від   галузевих міністерств та органів місцевого 
самоврядування

Коли приборкаємо 
групи впливу?

Міністр юстиції про неодмінне стягнення з російського 
монополіста боргу згідно з рішенням Стокгольмського 
трибуналу 
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УВАГА, НЕРЕСТ!

З 1 квітня  
в областях України  
та Києві 
заборонено ловити 
рибу
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Як олімпійське «золото» рятуватиме фристайл
Є ПРОБЛЕМА. Світове лідерство українця в  лижній акробатиці може стати поштовхом  
для відродження зимового виду спорту 

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

Перемога миколаївсько-
го спортсмена Олексан-

дра Абраменка на XXIII Олім-
пійських іграх у Пхьончха-

ні, можливо, й стала для укра-
їнців приємною несподіван-
кою. А для нього самого «зо-
лото» — не сюрприз. До наго-
роди Олександр ішов роками, 
долаючи труднощі, зазнаючи 
травм, змагаючись із сильни-

ми спортсменами. Наполегли-
вість, працездатність і праг-
нення найвищого результату 
перемогли. Він заслужив най-
вищу олімпійську сходинку. 
Однак ейфорія минає. Залиша-
ються запитання.  Що далі? Чи 

виживе школа миколаївського 
фристайлу? Чи відновлять ба-
зу для тренувань?   

Фристайл у Миколаєві за-
родився років 30 тому. Екзо-
тичний для півдня країни вид 
спорту завдяки ентузіастам 

став чи не найпопулярнішим 
серед молоді. Зоряний час цьо-
го дивовижно видовищного ви-
ду спорту настав у другій по-
ловині 1980-х завдяки 
тренерові Віталію Шве-
дову. 

НОВІ МОЖЛИВОСТІ

Україна приєдналася 
до започаткованої 
Дитячим фондом 
ООН (ЮНІСЕФ)  
всесвітньої ініціативи 2
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НОВИНИ ТА КОМЕНТАРІ

Найкраща інвестиція — в майбутнє
НОВІ МОЖЛИВОСТІ. Україна приєдналася до започаткованої ЮНІСЕФ всесвітньої ініціативи 
«Громада, дружня до дітей та молоді»

Оксана ГОЛОВКО, 
«Урядовий кур’єр»

Шановні очільники, не зна-
єте, як поліпшити життя 

своїх громад? Запитайте у тих, 
хто може змінити вас на ке-
рівних посадах завтра. Так по-
пулярно можна пояснити амбіт-
ну й актуальну ініціативу, яку 
донедавна реалізували кілька 
українських міст, а відучора її 
запропоновано  громадам усіх 
рівнів як ефективний інстру-
мент, що допомагає впроваджу-
вати механізми захисту інтере-
сів, зростання добробуту, безпе-
ки дітей та молоді, а також по-
ваги до їхніх поглядів.

Відповідний меморандум під-
писано вчора в Києві між Кабі-
нетом Міністрів, Дитячим фон-
дом ООН (ЮНІСЕФ) та партне-
рами ініціативи. 

Ініціатива «Громада, друж-
ня до дітей та молоді» — це гло-
бальний рух, який об’єднує міс-
цеву владу, громадянське сус-
пільство та бізнес у досягненні 
консенсусу в ключових напря-
мах розвитку добробуту всіх ді-
тей та молоді. Її започатковано 
1996 року як практичне втілен-
ня резолюції, ухваленої на Дру-
гій конференції ООН з населе-
них пунктів (Хабітат ІІ). Нині 
ініціатива поширюється в усьо-
му світі, її підтримали вже по-
над 3000 муніципальних округів 
у 38 країнах на п’яти континен-
тах. Нині ініціативою «Громада, 
дружня до дітей та молоді» охо-
плено понад 30 мільйонів дітей.

 «Ми відкриваємо нові мож-
ливості для створення умов для 
розвитку та самореалізації ді-
тей і молоді в українських гро-
мадах», — наголосив Прем’єр-
міністр Володимир Гройсман, 
коментуючи підписання знако-
вого меморандуму.

Він нагадав, що Кабінет Міні-
стрів працює над системою со-

ціального захисту дітей. Ідеть-
ся про ініціативу ліквідації чер-
ги в дитячі садки до 2020 ро-
ку, фінансування регіональних 
проектів розбудови й розвитку 
спортивної інфраструктури для 
дітей та юнацтва, надання цьо-
го року мільярда гривень на пе-
реоснащення початкової шко-
ли, збільшення зарплат учите-
лям — за два роки на 75%.

У пригоді стає досвід, який 
свого часу реалізували в ре-
гіонах, передусім у Вінниці, 
де ініціативу «Вінниця — міс-
то, дружнє до дітей» реалізу-
ють з 2009 року. Всі рішення, 
які ухвалюють у місті, переві-
ряють на предмет можливос-
тей для повноцінного фізично-
го і духовного розвитку дітей 
та молоді. До напрацювання по-
трібних рішень долучаються 
діти.

«Свого часу у Вінниці ми ста-
ли залучати дітей до ухвалення 
важливих рішень, створювали 
інститут дитячих омбудсменів. 
Спільно вирішували, як ство-
рити, приміром, систему тран-
спорту, вирішити питання без-
пеки, яке ключове. Саме тому я 
дав доручення урядовцям, щоб 
така ініціатива стала глобаль-
ною, — сказав Володимир Грой-
сман. — Це наша найкраща ін-
вестиція. Найвища цінність — 
життя та здоров’я дитини».

Глава уряду подякував  
ЮНІСЕФ та Фонду ООН у галу-
зі народонаселення (ЮНФПА) 
за підтримку й ініціативу. «Хо-
тів би, щоб у кожному куточ-
ку України питанню дітей було 
надано найвищий пріоритет», 
— сказав Володимир Гройсман.

Глава представництва ЮНІСЕФ  
в Україні Джованна Барберіс 
зазначила, що ініціатива «Гро-
мада, дружня до дітей та моло-
ді» не нова для України. «Але 
саме сьогодні є нагода більш 
ефективно реалізувати її за-

вдяки активній децентраліза-
ції. Ця програма унікальна і 
нагальна для України. Дякую 
уряду за бажання реалізувати 
складні завдання», — сказала 
Джованна Барберіс. За її сло-
вами, долучення до ініціативи 
дасть змогу  Україні ефективно 
захищати права дітей і молоді.

Ініціатива «Громада, дружня 
до дітей та молоді» передбачає 
захист п’яти  базових прав ди-
тини, зокрема права на освіту 
та охорону здоров’я. Громади, 
які вестимуть активну роботу 
в напрямі захисту прав дітей та 
молоді, отримуватимуть спеці-
альний статус, який дасть змо-
гу тісніше працювати з іншими 
громадами не лише всередині 
України, а й за її ме жами, за-
лучати інвестиції передусім у 
соціальні проекти.

Партнери ініціативи в Укра-
їні — ЮНФПА,  Міністерство 
регіонального розвитку, будів-
ництва та житлово-комуналь-
ного господарства, Міністер-
ство соціальної політики, Мі-
ністерство молоді та спорту, 
Всеукраїнська асоціація ор-
ганів місцевого самовряду-
вання «Асоціація міст Укра-

їни»; асоціація органів місце-
вого самоврядування «Асоці-
ація об’єднаних територіаль-

них громад», громадська спіл-
ка «Національна молодіжна ра-
да України».

Дорослі обіцяють, що співпрацюватимуть з юними громадянами злагоджено, як пальці однієї руки
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Окуповані території Криму  
й Донбасу чутимуть  
українське слово

Відділ новин 
«Урядового кур’єра» 

КО Н Т Р П Р О П А ГА Н Д А . 
UA|TV, телеканал Мультиме-
дійної платформи іномовлен-
ня України, розпочав мов-
лення у тестовому режимі на 
окуповані території Криму й 
Донбасу. Із телевежі в Чонга-
рі (Херсонська область) ТОВ 
«Телемережі України» розпо-
чали трансляцію UA|TV у тес-
товому режимі на 50 ТВК з 
потужністю 1 кВт у цифрово-
му форматі DVB-T2. З теле-
вежі у Волновасі (Донецька 
область) Концерн радіомов-
лення, радіозв’язку й телеба-
чення увімкнув UA|TV в тес-
товому режимі на 22 ТВК з 
потужністю 1 кВт у цифрово-
му форматі DVB-T.

«Мовлення з телевеж у 
Чонгарі та Волновасі — це 
лише початок. Міністерство 
інформаційної політики бере 
на себе зобов’язання забез-
печити повноцінне мовлен-
ня UA|TV на Крим і Донбас. 
І ми це зобов’язання викона-
ємо», — запевнив очільник 
профільного відомства Юрій 

Стець. За його словами, най-
ближчим часом UA|TV по-
чне мовити і на Луганську об-
ласть.

Державний оператор, яким 
виступає Концерн РРТ, вчас-
но виконує всі технічні за-
вдання в межах роботи Ко-
місії з питань забезпечення 
стабільного функціонуван-
ня системи національного те-
лебачення і радіомовлення 
при Міністерстві інформацій-
ної політики. «Переконаний, 
що й надалі наша співпра-
ця з цим міністерством буде 
такою самою продуктивною, 
якою вона стала з моменту 
мого призначення на посаду 
керівника цієї структури», — 
наголосив генеральний ди-
ректор Концерну РРТ Петро 
Семерей. 

Головна мета створення 
системи іномовлення Укра-
їни полягає в забезпечен-
ні аудиторії можливостя-
ми формувати власний не-
залежний погляд на події та 
явища, які відбуваються в 
Україні, пояснює генераль-
ний директор ДП «Мульти-
медійна платформа іномов-

лення України» Людмила Бе-
резовська.

«Саме цього не виста-
чає на перенасичених росій-
ською пропагандою терито-
ріях на лінії розмежування на 
сході та на адміністративно-
му кордоні з тимчасово оку-
пованим Кримом. Найближ-
чим часом цю нішу разом з 
іншими українськими теле-
каналами заповнюватиме і 
UA|TV», — підкреслила вона.

Телеканал UA|TV, нагадує 
прес-служба Міністерства ін-
формаційної політики, розпо-
чав мовлення 1 жовтня 2015 
року. Правовим підґрунтям 
для його роботи став роз-
роблений Міністерством ін-
формаційної політики За-
кон «Про систему іномов-
лення України», ухвалений 
Верховною Радою 8 груд-
ня та підписаний Президен-
том 28 грудня 2015 року. Ка-
нал транслює новини та про-
грами власного виробництва 
через супутникові й кабель-
ні мережі п’ятьма мовами: 
українською, англійською, 
російською, арабською та 
кримськотатарською.

Держава посилює контроль  
професійності лікарів 

Відділ новин 
«Урядового кур’єра» 

МЕДРЕФОРМА. Дієві ме-
ханізми атестації фахівців за 
спеціальностями галузі знань 
«Охорона здоров’я» впрова-
джує профільне міністерство. 
На урядовому засіданні бу-
ло ухвалено постанову «Про 
затвердження Порядку здій-
снення єдиного державного 
кваліфікаційного іспиту для 
здобувачів освітнього ступе-
ня магістра за спеціальнос-
тями галузі знань «Охорона 
здоров’я».

Уперше за роки незалеж-
ності створено комплексний 
підхід до проведення єди-
ного державного кваліфіка-
ційного іспиту для медич-
них спеціальностей. Атеста-
ція здобувачів ступеня вищої 
освіти «магістр» за спеціаль-
ностями галузі знань «Охо-
рона здоров’я» складати-
меться з таких компонентів: 
інтегрований тестовий іспит 
«КРОК»; об’єктивний струк-
турований практичний (клі-
нічний) іспит, який перевіряє 
навички випускника; міжна-
родний іспит з основ меди-
цини; іспит з англійської мо-

ви професійного спрямуван-
ня.

Запровадження єдиного 
державного кваліфікаційно-
го іспиту сприятиме не лише 
підвищенню якості медичної 
освіти, а й кращому наданню 
медичної допомоги україн-
цям, повідомляє прес-служба 
МОЗ.

Того самого дня Кабмін 
зробив ще один крок до но-
вої системи безперервного 
професійного розвитку ме-
дичних працівників. Шлях до 
цього відкриває урядова по-
станова «Про затверджен-
ня Положення про систему 
безперервного професійно-
го розвитку фахівців у сфе-
рі охорони здоров’я». Вона 
створює основні організа-
ційні засади функціонування 
системи безперервного про-
фесійного розвитку фахівців 
у цій галузі.

Такий розвиток медич-
них працівників — це без-
перервний процес навчання 
та вдосконалення професій-
них компетентностей фахів-
ців після здобуття ними про-
фільної вищої освіти й після-
дипломної освіти в інтернату-
рі. Це даватиме змогу фахів-

цеві підтримувати або поліп-
шувати стандарти професій-
ної діяльності відповідно до 
потреб галузі чи конкретного 
медичного закладу. Тривати-
ме таке вдосконалення впро-
довж усього періоду профе-
сійної діяльності кожного лі-
каря.

Зрозуміло, що наше 
здоров’я, а іноді й життя 
залежать від якості вико-
нання професійних функ-
цій тими, хто свого ча-
су давав клятву Гіппокра-
та. Це дуже важливо, адже 
саме ці категорії визнано 
найвищими соціальними 
цінностями і в Україні, і в 
усьому світі. Саме тому в 
багатьох країнах професії 
в галузі охорони здоров’я 
мають статус регульова-
них, а проходження всіх 
етапів професійного на-
вчання обов’язкове, його 
контролює держава.

Нова система безпе-
рервного професійного 
розвитку забезпечить на-
лежний контроль якості 
атестації фахівців галузі 
знань «Охорона здоров’я» 
та поліпшить якість медич-
ної допомоги українцям.
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Як олімпійське «золото» 
рятуватиме фристайл

(Закінчення.  
Початок на стор. 1)

Він зібрав команду бату-
тистів та акробатів і за-
пропонував їм переква-
ліфікуватися на повітря-
них лижників. Розпові-
дають, що саме Шведову 
належить ідея тренува-
ти фрийсталістів не на зи-
мових базах, а використа-
ти можливість південного 
міста і готувати спортсме-
нів на трампліні, що вихо-
дить у річку. Свою ідею він 
успішно реалізував.

Не завдяки,  
а всупереч

У 1988-му на тери-
торії водноспортивно-
го комплексу «Спартак» 
з’явився перший і єди-
ний тоді трамплін, побу-
дований на заводі імені 
61 комунара, заввишки з 
дев’ятиповерховий буди-
нок. Відтоді він став візи-
тівкою Миколаєва і базою 
для підготовки спортс-
менів. На Олімпійських 
іграх-1998 у Нагано мико-
лаївська спортсменка Ал-
ла Цупер блискуче висту-
пила у відбірному турнірі, 
та олімпійської медалі не 
отримала. Кажуть, що са-
ме це стало причиною кон-
флікту між Шведовим і 
керівництвом української 
збірної. Тренер із спортс-
менкою поїхав шукати 
смачнішого хліба. 

Та миколаївський фрис-
тайл існував завдяки 
трампліну, професійним 
тренерам, успішній школі. 
І вже в 2011 році миколаїв-
ська фристайлістка Ольга 
Волкова здобула на чем-
піонаті світу в США брон-
зову медаль. На той час це 
був найкращий результат 
українських лижних акро-
батів за всю історію неза-
лежної країни. Після трі-
умфу настало розчаруван-
ня. Тоді Ольга Волкова ді-
лилася в інтерв’ю «Урядо-
вому кур’єру»: «Нам обі-
цяли: досягнете результа-
ту, і у вас буде все —  гро-
ші, обладнання, амуніція, 
тренувальні збори на ви-
щому рівні. Але перша в 
історії України «бронза» 
світової першості нічого не 
змінила. Навіть про окре-
му квартиру доводиться 
лише мріяти».

Звісно, тішить, що си-
туація з олімпійцем Олек-
сандром Абраменком не 
повторюється. Миколаїв-
ська міська рада надає 855 

тисяч гривень на придбан-
ня однокімнатної кварти-
ри. Гроші взяли з міських 
програм розвитку футбо-
лу та баскетболу. Також 
Сашко отримує 125 тисяч 
доларів премії за перемогу 
в Олімпіаді. А Президент 
України Петро Порошенко 
нагородив головного  укра-
їнського героя Ігор-2018 та 
головного тренера збірної 
команди України з фрис-
тайлу Енвера Аблаєва ор-
денами  «За заслуги» ІІІ 
ступеня. 

Є мрія — є надія
А що ж трамплін? Ни-

ні він більше нагадує про 
славне минуле, посту-
пово стає пам’ятником 
фристайлу. Він не при-
датний для тренувань. 
Про проблеми фристай-
лу і трампліна «УК» пи-
сав у матеріалі «У Ми-
колаєві є потенціал для 
розвитку зимового виду 
спорту» (20 серпня 2011 
року). Тоді Ольга Волко-
ва, Олександр Абрамен-
ко та їхній тренер Юрій 
Кобельник просто вола-
ли, аби привернути ува-
гу до болісного питання. 
А Олександр гірко зазна-
чив: «Прагну виконува-
ти найскладніші стриб-
ки. Але влітку ми замість 
тренувань сидимо вдома. 
Тоді як наші головні кон-
куренти  наполегливо го-
туються». Майже 10 ро-
ків трамплін простояв 
без роботи. 

Не почула влада закли-
ку спортсменів. На той час 

ремонт трампліна обій-
шовся б у 2—3 мільйони 
гривень, та їх не знайшло-
ся. Тепер, за оцінками фа-
хівців, ремонт коштува-
тиме майже 10 мільйонів. 
Та є інша проблема: вода 
у річці Південний Буг, ку-
ди стрибатимуть спортс-
мени, дуже низької якос-
ті. Вона замулена, там по-
стійно виявляють якісь ві-
руси. Є ідея збудувати для 
спортсменів трамплін у ба-
сейні. 

Чиновники стверджу-
ють, що відновити трамп-
лін допоможуть місцеві 
бізнесмени й народні депу-
тати України. Фахівці ка-
жуть: якщо якісно все зро-
бити, то об’єкт зможе зго-
дом себе окупити, як і на 
закордонних базах. Адже 
там тренуються і профе-
сійні спортсмени, і люби-
телі, й туристи, які пла-
тять за розвагу. 

До  Олімпіади Олек-
сандр Абраменко готував-
ся на базах Західної Укра-
їни та за кордоном. Про-
те залишився патріотом 

області, каже, що завжди 
відчував підтримку Мико-
лаївщини. 

«Наша область завжди 
допомагала чим могла, — 
зазначив він. — Стипендію 
отримую в Миколаєві, нам 
допомагали, коли була не-
обхідність придбати лижі, 
організовувати збори». 

На думку олімпійського 
чемпіона, для відновлення 
спортивної бази з фрис-
тайлу в Миколаєві необ-
хідно об’єднати зусил-
ля міста і держави: «Са-
мій області такий проект 
не під силу. Має бути і дер-
жавна підтримка. Дуже 
сподіваюся, що спільними 
зусиллями, зокрема й  за-
вдяки моїй перемозі, ми 
відновимо фристайл у Ми-
колаєві, щоб наша молодь 
могла гідно представляти 
Україну на всіх міжнарод-
них змаганнях». 

Віриться, що мрія олім-
пійця здійсниться. А краї-
на виховає нових чемпіонів, 
збереже олімпійський до-
свід, кращі спортивні шко-
ли, унікальні комплекси.

Виконання програми з НАТО  
координуватиме уряд 

Відділ новин  
«Урядового кур’єра» 

МЕТА. Президент Петро По-
рошенко підписав Указ «Про 
затвердження Річної націо-
нальної програми під егідою 
Комісії Україна — НАТО на 
2018 рік». Вона покликана за-
безпечити виконання пріори-
тетних завдань співпраці Укра-
їни з Організацією Північноат-

лантичного договору, а також 
відповідних рішень, ухвалених 
під час засідання Комісії Укра-
їна — НАТО на рівні глав дер-
жав та урядів 9 липня 2016 ро-
ку у Варшаві, інших важливих 
домовленостей з НАТО.

РНП-2018 — системний 
стратегічний документ, що ви-
значає пріоритетні завдання на 
цей рік та середньострокові ці-
лі, які заплановано досягти до 

2020 року, а також відповідні 
практичні заходи в межах ре-
алізації політики нашої євроат-
лантичної інтеграції, реформу-
вання сектору безпеки і оборо-
ни країни відповідно до стан-
дартів і рекомендацій Альянсу.

Програму спрямовано на за-
лучення й використання потен-
ціалу та практичної і консуль-
тативно-дорадчої допомоги 
НАТО й держав-членів Альян-

су задля підвищення оборо-
ноздатності України в умовах 
збройної агресії Російської Фе-
дерації, запровадження ціле-
спрямованих та планомірних 
заходів із підготовки держави 
до набуття членства в НАТО.

Координацію роботи з вико-
нання Річної національної про-
грами покладено на Кабінет 
Міністрів, повідомляє департа-
мент прес-служби АП.
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ПРОШУ СЛОВА!

Дисертація 
до пігулки 

Володимир ІВЧЕНКО  
для «Урядового кур’єра»

Купив в аптеці ліки на більш як 100 гривень. Та річ не в ціні. 
Два блістери пігулок займали в упаковці приблизно стіль-

ки само місця, як інструкція до цього лікарського засобу. І вмі-
щувалася вона на аркуші, більшому за газетну сторінку. Друк 
— з обох боків. У ретельній праці особливо впадав в око роз-
діл «Побічні реакції». Тобто коли вже ви купили цей препарат, 
будьте готові до цілого букета можливих негативних наслідків. 
Скажімо, «з боку органа зору» — порушення зору, «з боку ор-
гана слуху» — шум у вухах, «з боку серцево-судинної системи» 
— біль у грудній клітці, порушення серцевого ритму. І таке інше.

Пропонуючи власний, часом дорожчий, ніж у багатій Євро-
пі, продукт, фармацевти ніби відсторонюються від нього: беріть 
ковтайте, але в разі чого ми не винні. В інструкціях зазначають: 
побічні реакції трапляються не в кожного і не завжди. Проте 
громадян пробирають дрижаки, коли вони натрапляють на ін-
формацію про інфаркти міокарда та летальні наслідки.

Невже у нас такі обмежені люди в білих халатах? Чи так ба-
гато паперу, за який, мабуть, теж платить хворий? Треба ж усі 
ті рядочки скласти, відредагувати, видрукувати. Жага до веле-
мовних настанов у нас просто невигойна, а часом і смішна. З 
інструкції до простої гумової грілки дізнався, що вона призна-
чена для місцевого зігрівання тіла та використовується багато-
разово. А також що на неї «не рекомендується лягати». Цікаво! 
А широкий загал цього й не знав. І це, мабуть, заважало роз-
криттю всіх лікувальних можливостей гумового виробу. Кіль-
ка років тому ця сама інструкція містила ще й застереження, 
аби грілки не зазнавали «дії прямих сонячних променів, масел, 
бензину». А в нас у селі ті грілки де тільки не клали — навіть на 
печі. І нічого, служили десятиліттями. Хоч купували їх у район-
них аптеках без інструкцій. Щодо наповнення, то хтось хіба не-
тверезий міг налити в грілку бензину.

В інструкції до ще одного протигіпертонічного лікарсько-
го засобу (завширшки 29, а завдовжки 83 сантиметри), крім 
мульких «побічних реакцій», бачимо: «У багатоцентровому, 
рандомізованому, подвійному сліпому плацебо контрольова-
ному дослідженні… вивчали популяцію пацієнтів з клінічними 
проявами застійної серцевої недостатності внаслідок систоліч-
ної дисфункції… 2569 пацієнтів, які отримували традиційне лі-
кування серцевої недостатності, були рандомізовано розділені 
на групи прийому плацебо (n — 1284) або еналаприлу малеа-
ту (n — 1285). У групі плацебо було зареєстровано 510 випад-
ків смерті (39,7%) порівняно з 452 випадками в групі еналапри-
лу (35,2%)». Дисертація!

Обидва названі препарати виробляють за кордоном. То, 
можливо, тамтешній пацієнт (чи й лікар) звик до таких паса-
жів? Але ж є багато прикладів дисертаційного надлишку й на 
вітчизняних ліках. Скажімо, добре знайомі гіпертонікам краплі 
супроводить інструкція на аркуші  42 на 14 сантиметрів з обох 
боків. Серед можливих страхітливих побічних реакцій тут і лей-
копенія, і кропив’янка, і запаморочення, і носова кровотеча, і 
м’язові судоми. На що здебільшого скаржиться гіпертонік? На 
головний біль. Тим часом у побічних реакціях, скажімо, «з боку 
нервової системи» в разі лікування цими краплями на першому 
місці стоїть отой осоружний головний біль. І фігурує в інструкції 
ще кілька разів: «біль у грудях», «біль в очах».

Звичайно, побічні реакції науково обґрунтовані. Та чи гуман-
но ними завантажувати хворого? Ліки виробляють для, даруй-
те за тавтологію, лікування. Тим часом безліч застережень на-
вряд чи цьому сприяють. Лікар сприйме їх із професійним спо-
коєм, чого не скажеш про хворого. 

Що ж у такому разі робити, коли на голови медпрацівників (і 
наші з вами!) звалюється дедалі більше таблеток і мікстур? Не 
знаю. Хоч із практики спілкування з людьми у білих халатах пе-
реконався: вони добре обізнані з особливостями діючих речо-
вин сотень ліків. Призначають усе, не заглядаючи в жодні ін-
струкції. То який сенс городити загрозливий для пацієнта тин? 
Аби після терапевта той потрапив до невролога чи кардіолога?

Я зателефонував у Міністерство охорони здоров’я. Вияв-
ляється, жодного стосунку до творення довжелезних наста-
нов ні міністерство загалом, ні його підрозділ ДП «Держав-
ний експертний центр» не мають. Стиль, обсяг і шрифт папе-
рів — справа рук виробника. Саме тут народжується дисер-
таційна риторика, яка, мабуть, закладається у вартість ліків. 
«Науково обґрунтоване» відсторонення виробника від негати-
вів, пов’язаних із вживанням фармпродукту, — дуже зручна по-
зиція.

Якби шляхом фармацевтів рушили виробники іншої продук-
ції, то, мабуть, інструкція до звичайної сковороди звучала б 
приблизно так: «Під час смаження картоплі чи сала в атмос-
феру виділяється багато шкідливих речовин. Внаслідок цього 
можуть розвиватися головні болі, вкриватися кіптявою кухон-
ні стіни. По закінченні процедури приготування їжі на виробі 
сковорода слід пам’ятати: її тіло, за винятком ручки, тривалий 
час залишається термонебезпечним. Щоб уникнути опіків, тре-
ба на 30—40 хвилин поставити сковороду якнайдалі від паль-
ника, аж тоді торкатися до неї голими руками».

Олександр Абраменко сподівається, що не залишиться єдиним чемпіоном…

Від редакції. Днями міністр молоді та спорту Ігор Жданов 
побував у Миколаєві, де  ознайомився зі станом спортивної 
інфраструктури й оглянув трамплін. Як запевнив міністра го-
лова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко, 
місцева влада готова вирішувати питання його реконструкції. 
Вона розглядає можливість будівництва нового трампліна в 
іншому місці. Ігор Жданов наголосив, що держава створить 
умови для розвитку фристайлу в Буковелі,  де планують будів-
ництво сучасного спорткомплексу для зимових видів спорту. 
Відповідні кошти обсягом 50 мільйонів гривень передбачено у 
бюджеті Мінмолодьспорту як субвенцію на 2018 рік.

Отже, хоч би як склалася доля миколаївського трампліна, 
українському фристайлу бути!
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ПОДІЇ ТА КОМЕНТАРІ
ДОКУМЕНТИ

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про зміни у складі  

Ради національної безпеки і оборони України
Відповідно до частини четвертої статті 107 Конституції України ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 15 грудня 2014 року № 929 

«Про склад Ради національної безпеки і оборони України» (зі змінами, внесеними Указа-
ми від 16 лютого 2015 року № 86, від 10 липня 2015 року № 410, від 22 квітня 2016 ро-
ку № 166, від 16 травня 2016 року №212, від 29 серпня 2016 року № 372, від 13 верес-
ня 2017 року № 274 та від 19 січня 2018 року № 10) увести до персонального складу Ра-
ди національної безпеки і оборони України СМОЛІЯ Якова Васильовича — Голову Націо-
нального банку України, вивівши зі складу цієї Ради В.Гонтареву.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
28 березня 2018 року
№90/2018

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про відзначення  

22-ї річниці Конституції України
З метою гідного відзначення у 2018 році Дня Конституції України, консолідації сус-

пільства та враховуючи визначну роль Основного Закону України в утвердженні пра-
вової держави, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Кабінету Міністрів України:
1) розробити, затвердити та забезпечити виконання плану заходів із відзначення 

22-ї річниці Конституції України, передбачивши, зокрема:
а) проведення з нагоди Дня Конституції України у місті Києві, інших населених 

пунктах урочистостей за участю представників органів виконавчої влади, органів міс-
цевого самоврядування, народних депутатів України, громадськості;

б) покладання 28 червня 2018 року квітів до пам’ятника автору першої україн-
ської конституції гетьману Пилипу Орлику у місті Києві, в інших населених пунктах 
— до пам’ятників і пам’ятних знаків видатним діячам українського державотворення;

в) проведення у військових частинах, закладах культури, закладах для дітей та молоді 
інформаційних, освітніх, культурно-мистецьких, патріотично-виховних заходів, спрямо-
ваних на роз’яснення значення норм Конституції України в утвердженні правової держа-
ви, на формування правової культури, виховання громадянської свідомості та поваги до 
Основного Закону України, поширення знань про історію конституціоналізму;

г) організацію за участю Конституційної Комісії у місті Києві науково-практичної кон-
ференції щодо вдосконалення конституційного регулювання суспільних відносин в Укра-
їні, а також тематичних наукових конференцій та круглих столів у регіонах держави;

ґ) надання сприяння ініціативам громадськості, спрямованим на зміцнення націо-
нальної єдності та правової держави у контексті відзначення Дня Конституції України;

д) анонсування і широке висвітлення у засобах масової інформації заходів, 
пов’язаних із організацією та відзначенням 22-ї річниці Конституції України.

2. Міністерству закордонних справ України організувати проведення закордонни-
ми дипломатичними установами України заходів за участю української громадськос-
ті за кордоном з нагоди 22-ї річниці Конституції України.

3. Обласним, Київській міській державним адміністраціям затвердити та забезпечи-
ти виконання регіональних планів заходів із відзначення 22-ї річниці Конституції України.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
28 березня 2018 року
№91/2018

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 21 березня 2018 р. № 205 
Київ

Про внесення змін до пункту 25  
Порядку виконання рішень про стягнення коштів 
державного та місцевих бюджетів або боржників

 Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміни до пункту 25 Порядку виконання рішень про стягнення коштів дер-

жавного та місцевих бюджетів або боржників, затвердженого постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 3 серпня 2011 р. № 845 (Офіційний вісник України, 2011 р., 
№ 61, ст. 2431), — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 
14 лютого 2018 р. № 154), виклавши його в редакції, що додається.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 21 березня 2018 р. № 205

ЗМІНИ, 
що вносяться до пункту 25 Порядку виконання рішень  

про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників
Пункт 25 викласти в такій редакції:
«25. Безспірне списання коштів з рахунка боржника здійснюється в першочерго-

вому порядку. Проведення платежів з рахунка боржника здійснюється після безспір-
ного списання у разі наявності коштів на рахунку.

На час здійснення безспірного списання коштів проводяться платежі боржника:
за захищеними видатками, визначеними Бюджетним кодексом України;
із сплати податків і зборів, у тому числі судового збору;
поштових послуг під час здійснення переказу коштів із соціальних виплат, перед-

бачених державним бюджетом на відповідний рік (у тому числі пенсій всіх видів та 
поштових послуг з доставки та виплати сум компенсаційних виплат);

за видатками спеціального фонду відповідного бюджету на оплату праці та нара-
хування на заробітну плату, придбання медикаментів, забезпечення продуктами хар-
чування, оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

з рахунків із спеціальним режимом використання;
за рахунок позик/грантів за міжнародними договорами;
у випадку, встановленому абзацом другим пункту 30 цього Порядку.
У разі наявності у боржника або головного розпорядника бюджетних коштів окремої 

бюджетної програми для забезпечення виконання рішень суду безспірне списання ко-
штів здійснюється лише за цією бюджетною програмою. При цьому положення пунк-
тів 28—34 цього Порядку застосовуються лише щодо зазначеної бюджетної програми.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 21 березня 2018 р. № 207 
Київ

Про внесення змін у додаток до Порядку визначення умов 
оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових 
рад державних унітарних підприємств та господарських 

товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків 
акцій (часток) належать державі

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести у додаток до Порядку визначення умов оплати послуг та компенсації ви-

трат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських това-
риств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать держа-
ві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2017 р. № 668 
(Офіційний вісник України, 2017 р., № 73, ст. 2246), такі зміни:

назву графи «Максимально допустимий розмір базової річної винагороди опла-
ти послуг члена наглядової ради (тис. гривень)» викласти в такій редакції: «Макси-
мально допустимий розмір базової річної винагороди оплати послуг члена наглядо-
вої ради** (тис. гривень)»;

доповнити додаток виноскою «**» такого змісту:
«**До передачі в установленому законодавством порядку публічному акціонерно-

му товариству «Магістральні газопроводи України» майна, що використовується для 
забезпечення транспортування природного газу та сертифікації оператора газотран-
спортної системи, максимально допустимий розмір базової річної винагороди опла-
ти послуг члена наглядової ради публічного акціонерного товариства «Магістральні 
газопроводи України» становить до 5062,4 тис. гривень.».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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Увага, нерест!
 Відділ економіки 

та державного управління 
«Урядового кур’єра»

ЗАХИСТ БІОРЕСУРСІВ. З 
1 квітня в областях України та 
Києві розпочнеться нересто-
ва заборона на ловіння риби. 
Терміни заборони в різних ре-
гіонах і областях можуть від-
різнятися залежно від погод-
них умов, проте здебільшо-
го сезонний нерестовий пері-
од — з 1 квітня до 9 червня. 
Його запроваджують згідно з 
наказом Держрибагентства 
«Про заходи щодо встанов-
лення весняно-літньої заборо-
ни на лов водних біоресурсів 
у рибогосподарських водних 
об’єктах України в 2018 році», 
а також з урахуванням пого-
дження Інституту рибного гос-
подарства НААН України з ме-
тою охорони водних біоресур-
сів в період їхнього природно-
го відтворення на рибогоспо-
дарських водних об’єктах.

Правила аматорського ло-
віння риби під час нересту пе-
редбачають: вилов тільки з 
берега, тільки в межах насе-
леного пункту в місцях, де не-
має природних нерестовищ, 
лише не забороненими зна-
ряддями — вудкою/донкою з 

одним гачком або спінінгом, 
норми вилову — до 3 кг за до-
бу на людину. Риболовлю в 
природних нерестовищах ка-
тегорично заборонено. Місця, 
де можна і де заборонено ри-
балити і дати заборони на ри-
боловлю на конкретній водо-
ймі визначають територіальні 
управління рибоохорони. 

У період нересту забороне-
но проводити днопоглиблю-
вальні, вибухові та інші види 
робіт на землях водного фон-
ду, добувати піщано-гравій-
ні суміші, розчищати русла 
річок, проводити берегоукрі-
плення, змагання зі спортив-
ного рибальства, займатися 
підводним полюванням, пере-
суватися плавучими засоба-
ми (човнами) згідно із зако-
ном, який визначає в нересто-
вий період час тиші. Правила 
навігації в цей період обме-
жені: пересування дозволено 
тільки структурам, які охоро-
няють водойми.

За порушення правил ри-
бальства в період нересту пе-
редбачено покарання від адмі-
ністративних штрафів до кри-
мінальної відповідальності. 
Відповідно до Кодексу Украї-
ни про адміністративні право-
порушення, за незначне пору-

шення правил рибальства пе-
редбачено попередження або 
накладення штрафу на грома-
дян 34—170 гривень, на поса-
дових осіб — 170—510 гри-
вень; за грубе порушення пра-
вил рибальства (наприклад, 
рибальство із застосуванням 
вогнепальної зброї, електро-
струму, вибухових або отруй-
них речовин, інших заборо-
нених знарядь лову, промис-
лових знарядь лову особа-
ми, які не мають дозволу на 
промисел тощо) передбаче-
но штраф 340—680 гривень із 
конфіскацією знарядь і засо-
бів вчинення правопорушен-
ня, на посадових осіб — 510—
850 гривень з конфіскацією 
знарядь і засобів вчинення 
правопорушення. 

Залежно від ступеня завда-
них збитків, за грубі порушен-

ня передбачено криміналь-
ну відповідальність — штраф 
3400—6800 гривень або по-
збавлення волі на строк до 3 
років із конфіскацією знарядь 
і засобів лову та незаконно 
добутих водних біоресурсів.

Крім штрафу, за незакон-
ний вилов правопорушникові 
нараховують суму компенса-
ції за завдані збитки за кож-
ну виловлену рибину неза-
лежно від її розміру і ваги. 
Відповідно до постанови Ка-
бінету Міністрів №1209 від 
21.11.2011 р., встановлено 
суми: судак — 510 гривень, 
сом — 425, щука — 340, ко-
роп — 306, білий амур, тов-
столобик — 255, синець — 85, 
карась, окунь і верховодка — 
17, лящ — 170, лин — 119, 
краснопірка — 68, подуст — 
34 гривні.

Насамкінець. Асоціація рибалок України 
закликає громадян бути відповідальними і до-
тримуватися правил рибальства. А також реа-
гувати на факти браконьєрства. Якщо ви ста-
ли свідком правопорушення на воді, просимо 
невідкладно повідомляти за телефоном «гарячої 
лінії» Держрибагентства 0-800-50-52-50. Адже від того, як 
пройде нерестовий період, залежить кількість риби в наших 
водоймах.

Робота приходить у громади
ЗАЙНЯТІСТЬ. У Рівненському центрі професійно-технічної 
освіти навчають 56 ліцензованих професій

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

На Рівненщині створе-
но вже 28 об’єднаних 

територіальних громад, 
більшість яких мають пря-
мі відносини з держбю-
джетом: тобто процеси де-
централізації стали незво-
ротними. 

— За так звані підйомні, 
тобто насамперед кошти 
Державного фонду регіо-
нального розвитку, в гро-
мадах будують дороги, мо-
дернізують дитсадки та 
школи, освітлюють вули-
ці. Тобто створюють від-
повідну інфраструктуру, 
яка не поступається місь-
кій, — каже виконавчий 
директор Рівненського 
відділення Асоціації міст 
України Тетяна Грещук. 
— Утім, поки що без кон-
кретної відповіді залиша-
ється запитання, хто жи-
тиме й працюватиме в на-
ших громадах. Це сьогод-
ні держава їм допомагає, 
а вже завтра розвиватися 
доведеться з того, що за-
роблять самі.

Недарма сусіди-поляки, 
узагальнивши досвід своє ї 
реформи, зробили чи не 
головний висновок: само-
врядування на тій чи іншій 
території є рівно стіль-
ки, скільки акумульовано 
в бюджеті громади коштів 
на здійснення його повно-
важень.

Підставити плече гро-
мадам та їхнім керівни-
кам готова служба зайня-
тості Рівненщини, яка має 
широкі можливості для 
навчання і перенавчан-
ня насамперед затребува-
них робітничих професій. 
Приміром, поламалася у 

селянина пральна маши-
на чи телевізор — шукай 
транспорт і вези в ремонт 
щонайменше до райцен-
тру. «Але ж такі майстри 
мають бути в кожній гро-
маді! І ми цілком можемо 
їх підготувати. Як і фахів-
ців інших професій — ко-
валів, бондарів, майстрів 
лозоплетіння, — які да-
дуть змогу сільській лю-
дині достойно заробляти 
на життя на власній зем-
лі, поруч із дітьми та ону-
ками. Адже в нас живуть 
підприємливі та працьо-
виті люди, які чомусь ста-
ли світовими наймитами», 
— не стримує емоцій ди-
ректор Рівненського об-
ласного центру зайнятос-
ті Іван Ткачук. За його 
словами, селяни гарують 
на полуничних плантаціях 
у Польщі, а в себе на кра-
щих землях чомусь не са-

дять ані ягід, ані плодових 
дерев. Хоч на Рівненщині 
172 тисячі індивідуальних 
селянських господарств — 
велика сила.

Щоб ця сила працюва-
ла на розвиток економі-
ки рідного краю й напо-
внювала бюджети, держа-
ва повинна зробити кро-
ки назустріч: чітко визна-
чити, скільки землі має бу-
ти в індивідуальному се-
лянському господарстві, 
щоб сім’я могла з того жи-
ти. Приміром, у Польщі це 
2 гектари. У нас же, маю-
чи півгектара, ти не мо-
жеш навчитися тієї чи ін-
шої професії у службі за-
йнятості. Ось і виходить, 
що українські селяни наче 
кріпаки, приписані до сво-
їх соток. 

А можливості служб и 
зайнятості широкі: лиш е 
у її Рівненському цент-

рі професійно-технічної 
освіти навчають 56 ліцен-
зованих професій, перелік 
яких постійно розширю-
ють на вимогу часу. Торік 
тут пройшли навчання 7,5 
тисячі людей з усієї Украї-
ни, працевлаштувалися — 
майже 100%. Матеріаль-
ну базу і можливості пре-
зентували й головам об’єд-
наних територіальних гро-
мад Рівненщин и.

«Тут випереджають і 
час, і потреби роботодав-
ців», — коротко, але влуч-
но прокоментував побаче-
не голова Крупецької ОТГ 
Радивилівського району 
Віталій Мошкун. 

Так і має бути: вчити 
людей треба того, що зна-
добиться їм самим або їх-
нім роботодавцям завтра. 
Лише тоді можна говорити 
про розвиток територій зо-
крема і держави з агалом. 

У центрі  професійно-технічної освіти краю пройшли навчання 7,5 тисячі людей з усієї України
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НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА
Станіслав ПРОКОПЧУК,  

«Урядовий кур’єр»

Сергій Колевич аргументу-
вав твердо і переконли-

во. «Пам’ятаєте цей лозунг, про-
голошений на весь світ емірами 
Об’єднаних Арабських Еміратів: 
«Хоч би що відбувалося на Близь-
кому Сході, вільні економічні зо-
ни залишаються поза політикою»? 
Суворе дотримання таких обіця-
нок для ВЕЗ, звільнення іноземних 
інвесторів щонайменше на 15 ро-
ків від податків, проголошення ВЕЗ 
«Джебель Алі» та «Аеропорт Ду-
бай» вільними від усіляких мит та 
зборів за півстоліття перетворили 
пустелю на квітучий ультрасучас-
ний мегаполіс». 

Ренійський міський голова, з 
яким ми понад дві години спілку-
валися в його кабінеті разом з ко-
легою Леонідом Самсоненком, гово-
рив нам усе це, презентуючи «Уря-
довому кур’єру» проект «Форму-
вання інноваційних структур ви-
переджального розвитку регіону. 
2010—2015 роки». «Невже ми не 
можемо впровадити в себе досвід 
ОАЕ? У нас значно кращі стартові 
можливості». У їх переліку Сергій 
Колевич називав «давно розвідані й 
доведені значні запаси нафти та га-
зу. Про них у Києві всі кому треба 
знають. Коли в наших краях був Ві-
ктор Янукович, я йому особисто до-
повідав».

Розмова з паном Колевичем від-
булась понад п’ять років тому. У 
матеріалі «Абу-Дабі» в україн-
ському Придунав’ї: утопія чи ре-
альність?» («Урядовий кур’єр» за  
7 червня 2012 р.) наша газета ви-
словлювала і власну точку зору, й 
авторитетні пропозиції багатьох 
співрозмовників: реалізація по-
тужних інвестиційних проектів у 
Ренійському районі Одещини може 
перетворити північно-західний ре-
гіон нашого Придунав’я на прива-
бливий форпост України на кордо-
ні з Євросоюзом.

Кому це вигідно? 
Шукаймо відповіді 

Але й тоді, і трохи пізніше, ко-
ли «УК» удруге повертався до 
цієї теми, наше видання не отри-
мало на свої виступи жодної реак-
ції з галузевих відомств. А головне 
— не було зроблено за цей час фак-
тично нічого для початку освоєння 
багатих природних ресурсів Реній-
ського регіону. На одну з головних 
причин того, чому за чверть сто-
ліття Україна не стала енергонеза-
лежною державою, маючи для цьо-
го всі умови, чітко вказав місяць то-
му Андрій Коболєв, голова прав-
ління НАК «Нафтогаз України»: 
«Треба скорочувати вплив проро-
сійських груп. Ні для кого не секрет, 
що «Газпром» і Росія витрачають 
кошти, спонсоруючи певні сили в 
Україні, які блокують нові родови-
ща, видобування газу, і вводять в 
оману місцевих жителів про еко-
логічні наслідки». З 2007-го до 2013 
року державні компанії не отрима-
ли жодної ліцензії на газонафтови-
добування. 

Не менша загроза в енергетичній 
галузі країни, за висновками екс-
пертів, криється і в тому, що левова 
частка її активів і далі перебуває в 
руках проросійських, а то й взагалі 
російських олігархів, яких влашто-
вує статус-кво, і кому не потрібні 
конкуренти. Не без їхньої участі в 
2013 році було зроблено все, щоб з 
України пішли відомі іноземні ком-
панії, які вже розпочинали роботи 
на Юзівському та Олеському родо-
вищах сланцевого газу. В матеріалі 
«Чи спроможні ми протистояти ан-
тисланцевому наступу» (28 лютого 
2013 р.) «Урядовий кур’єр» пропо-
нував шукати головних залаштун-
кових гравців «газового театру», 
парламентських та чиновницьких 
груп російського впливу на блоку-
вання вітчизняного видобутку вуг-
леводнів. До окупації Криму та во-

єнної агресії Росії на сході України 
залишалося 12 місяців.

А чи всі нині знають, що згада-
ні трагічні події, які забрали жит-
тя і здоров’я десятків тисяч укра-
їнців, залишили без власного да-
ху понад півтора мільйона пересе-
ленців та завдали вітчизняній еко-
номіці матеріальних втрат на май-
же 100 мільярдів доларів, приско-
рили конкретні зовнішньополі-
тичні кроки, зроблені Україною 
на шляху до своєї енергонезалеж-
ності. Зроблені задовго до Револю-
ції гідності. Сьогодні про них мало 
хто згадує, хоч саме ті події змуси-
ли Путіна і його агентів впливу на 
різних поверхах української вла-
ди прискорити й окупацію Кри-
му, і воєнне вторгнення на терито-
рію Донбасу. Ідеться про той своє-
рідний прорив у 2011—2013 роках, 
який потужно розпочався на рів-
ні прийняття конкретних рішень в 
українсько-американській енерге-
тичній співпраці у контексті прак-
тичної реалізації «Хартії Україна 
— США про стратегічне партнер-
ство», підписаної  у Вашингтоні ще 
19 грудня 2008 року. 

— За авторитетними прогноза-
ми, які було зроблено в ті роки, — 
розповідав у нашій розмові Ми-
хайло Гончар, президент Центру 
глобалістики «Стратегія ХХI», —  
Україна у 2035 році мала б виходи-
ти на видобуток понад 70 мільяр-
дів кубометрів газу, а у 2018-му 
цей показник становив би близько 
30 мільярдів. За умови вкладення, 
звісно, значних інвестицій в роз-
відку і видобуток на наших 18 газо-
вих родовищах на шельфі Чорного 
моря і у видобуток величезних за-
пасів сланцевого газу на суходолі 
— на Юзівській (на сході) і Олесь-
кій (на заході) площах. Обсяги про-
гнозних ресурсів оцінювали триль-
йонами кубометрів. Прихід в Укра-
їну з колосальними інвестиціями 
таких найпотужніших у світі  кор-
порацій, як західноєвропейської 
Shell та американських Chevron і 
ExxonMobil, обіцяв нам у найближ-
чій перспективі повну енергетич-
ну незалежність і статус країни-
імпортера газу та чорного золота. 
Цього Кремль, звичайно, не міг до-
пустити. 

Стрімкий російській бліцкриг у 
Криму і на Донбасі, який (разом з 
іншими імперськими цілями) мав 
на меті унеможливити реаліза-
цію цих багатообіцяючих амери-
кансько-українських проектів, так 
і залишив у наших надрах ті коло-
сальні запаси вуглеводнів, які, ві-
рогідно, вже працювали б на укра-
їнську економіку. До речі, як ствер-
джується в доповіді, яку підготу-
вав відомий експерт Андерс Ас-
лунд, старший науковий співробіт-
ник Європейського центру Атлан-
тичної ради, «найбільші збитки для 

України від російської анексії Кри-
му стосуються саме газових акти-
вів. Їх приблизна вартість стано-
вить 40 мільярдів доларів».

«Хартія Україна — 
США» вимагає  
від Києва  
послідовних кроків

Цей рамковий документ про 
стратегічне партнерство, підписа-
ний 10 років тому з країною, за-
вдяки якій, скажемо щиро, Кремль 
змушений був пригальмувати свої 
агресивні наміри на сході Украї-
ни, Михайло Гончар нагадав мені в 
контексті розмови про шляхи при-
скорення  вітчизняного видобутку 
газу та реальність  планів України  
вийти після 2020—2024 років  на 
самозабезпечення. Прочитавши 
хартію, переконуєшся в її великій 
актуальності з усіх п’яти розділів, 
яких Вашингтон послідовно і твер-
до дотримується, особливо остан-
нім часом — у відносинах з Росі-
єю. І щодо підтримки нашого су-
веренітету, незалежності та те-
риторіальної цілісності, і у співп-
раці в галузі оборони й безпеки, 
і в економічному, торговельно-
му та енергетичному співробітни-
цтві. Це і санкції, які за прикладом 
США й Канади ввели і третій рік 
поспіль продовжують проти Росії 
країни ЄС, це і потужна фінансо-
ва підтримка Вашингтона та його 
партнерів України. 

І дуже виправдано, як показав 
час, що і нині, як і раніше, будь-
яка військово-політична й фінан-
сова  допомога Україні Сполуче-
них Штатів та країн ЄС — членів  
НАТО поставлена в залежність від 
наших реальних антикорупційних 
реформ і реформ в енергетичній га-
лузі. Хочете підтримки — приби-
райте до рук своїх газових шейхів, 
ставте хрест на корупційних схе-
мах, що дають змогу отримувати 
мільярдні дотації. Які колосальні 
кошти не потрапляли до державної 
кишені, можна судити з інтерв’ю, 
яке ще наприкінці 2016 року да-
вав «Обозревателю» Володимир 
Гройсман.  Виявляється, прибут-
ки української газової мафії свого 
часу дорівнювали оборонному бю-
джету! 

«Уряд пішов на дуже непопу-
лярні рішення: ми встановили ціну 
на газ на рівні імпортного паритету, 
чим фактично знищили корупцію в 
ціноутворенні на газ». Зміна ж алго-
ритму формування тарифу припи-
нила вимивання з бюджету  країни 
протягом року мінімум 140 мільяр-
дів гривень.

«Корупція є не лише у вас, вона є 
і в Євросоюзі, — наголосив на «ве-
чірці єврооптимістів» 5 лютого цьо-
го року Г’ю Мінгареллі, посол Євро-

союзу в Україні. — Усі інші пробле-
ми, які є в Україні, є й у нас. Відмін-
ність у системі правосуддя. Якщо 
ви забезпечите нехай не ідеальний, 
але достатній рівень верховенства 
права, це означатиме, що ви вигра-
ли цей матч. Отже, якщо у вас гід-
ний рефері й ви переконані, що він 
не куплений іншою командою, то 
ваша команда реформаторів, без-
сумнівно, переможе». 

На жаль, такого рефері, як Ви-
щий антикорупційний суд, у нас ще 
немає, як і немає досі жодного су-
дового вироку стосовно високопо-
садовців за  підсумками розсліду-
вань, проведених НАБУ.

Тішить те, що в енергетичній 
сфері — нашій стратегічній га-
лузі, про яку йдеться, незважа-
ючи на всі ці та інші негаразди із 
правосуддям, демонополізацією 
та деолігархізацією ринку, вже 
другий рік триває, долаючи ша-
лений спротив, дерегуляція, від-
бувається лібералізація ціноут-
ворення. Усе це робиться в поряд-
ку імплементації плану заходів 
щодо реалізації Концепції розви-
тку газовидобувної галузі Укра-
їни, схваленої Кабінетом Міні-
стрів 28 грудня 2016 року. А з мі-
німізацією оподаткування, зни-
женням ставки рентних платежів 
та з ухваленням парламентом мі-
сяць тому довгоочікуваного зако-
ну №3096-д щодо дерегуляції у 
нафтогазовидобуванні створено 
фактично всі умови для досягнен-
ня амбітних цілей уряду — пере-
творити Україну з імпортера газу 
на експортера. Бо скасовано наре-
шті дублюючі дозвільні докумен-
ти та спрощено процедуру зем-
левідведення. Це значно скорочує 
процес оформлення, який у се-
редньому тривав понад три роки, і 
обіцяє галузі додатковий мільярд 
кубометрів газу на рік. Схвалення 
згаданого закону «стало, за слова-
ми Прем’єр-міністра Володимира 
Гройсмана, найважливішим кро-
ком до масштабного нарощуван-
ня власного видобутку та запуску 
нових вітчизняних проектів у га-
зовій сфері». 

Зупинити свавілля 
місцевих князьків 

Говорячи про нові вітчизняні про-
екти, очільник уряду мав, напевне, 
на увазі й ті великі можливості для 
України стати нарешті енергонеза-
лежною, які обіцяє реалізація стат-
ті 257 закону США «Про протидію 
супротивникам Америки шляхом 
санкцій» (CAATSA). Закон підпи-
сав Дональд Трамп у серпні 2017 
року, а згадана стаття так і нази-
вається: «Українська енергетич-
на безпека». У ній підкреслено зо-
крема наміри США і далі виступа-
ти проти будівництва «Північного 

потоку-2», враховуючи його згуб-
ні наслідки для енергетичної без-
пеки ЄС, розвитку газового рин-
ку в Центральній і Східній Європі 
та енергетичних реформ в Укра-
їні. Вашингтон має намір допомог-
ти Україні й союзникам США у 
Європі знизити залежність від ро-
сійських енергоресурсів, особливо 
природного газу. 

На підготовку разом з Києвом зга-
даного плану закон CAATSA від-
водить 180 днів. Термін уже минув, 
на сайтах галузевих міністерств не 
видно навіть його проекту. В яко-
му стані цей документ і які пріори-
тети Україна обирає, на яких саме 
умовах для досягнення цілей, по-
ставлених у статті 257, широкій гро-
мадськості не відомо. А дуже ціка-
во, яким, наприклад, буде «стиму-
лювання залучення інвестицій у 
сектор української енергетики», як 
збираємося на ділі досягти деолігар-
хізації та демонополізації?

З цього приводу Михайло Гон-
чар сказав зовсім неочікуване:

«Мене більше турбує інша про-
блема, яка дається взнаки і вже ба-
гато років  фактично саботує наро-
щування видобутку газу. Це сва-
вілля місцевих влад. На шосто-
му з’їзді геологів України торік у 
грудні представник Укргазвидо-
бування назвав шокуючі цифри. 
На 71 заявку, які було подано об-
ласним радам для оформлення зе-
мельних ділянок під нові сверд-
ловини, це держпідприємство, що 
забезпечує 75% видобутку газу в 
країні, отримало 69 відмов у пого-
дженні надання спецдозволів на 
користування надрами. Це ж пря-
мий саботаж. У 2016—2017 роках, 
до слова, Укр газвидобування не 
отримало на Полтавщині жодного 
погодження».

На запитання, чи знизило у 
зв’язку з цим Укргазвидобування 
днями на 3% свій прогноз на видо-
буток газу в 2018 році, та чи під за-
грозою виконання державної про-
грами «20/20», Михайло Гончар 
відповів: «Так,   бо не отримали 
передбачену під цю програму від-
повідну кількість ліцензій на нові 
ділянки. Головна причина відмов 
у видачі ліцензій — небажання 
Полтавської облради узгоджува-
ти спецдозволи. Знаходяться різ-
ні причини для відмов. А цей регі-
он — ключовий газоносний у кра-
їні. На нього великі надії.

Президент Центру глобалісти-
ки «Стратегія ХХI» вважає, що за 
таким свавіллям стоїть одне: праг-
нення  місцевих князьків щось ви-
хопити під себе, мати свої свердло-
вини. А за кожним депутатом, як 
правило, стоїть олігарх, що контро-
лює з Києва чи Женеви ту чи іншу 
групу «захисників» народу. Тре-
ба поглянути, хто як і за що голо-
сує, і все стане на свої місця. Меха-
нізм захисту державних інтересів 
відомий: забезпечити в цих питан-
нях повну прозорість і жорсткий 
контроль.

Такі побажання, певне, ще не 
скоро здійсняться, тому не чекаю-
чи, коли з місцевими депутатами 
і їхніми покровителями буде зна-
йдено порозуміння, Укргазвидобу-
вання запропонувало днями при-
ватним компаніям долучитися до 
відновлення власних свердловин, 
що перебувають на ділянках надр, 
спецдозволи на користування яки-
ми належать іншим компаніям. У 
повідомленні Укргазвидобування 
прямо пропонує компаніям — влас-
ницям спецдозволів на користуван-
ня надрами в межах ділянок надр, 
на яких розташовані ці свердлови-
ни, розглянути можливість спів-
праці на відновлення 268 ліквідова-
них і 38 законсервованих держав-
них свердловин.

 Можливо, що серед них і опи-
няться «давно законсервовані газо-
нафтові свердловини» у придунай-
ському регіоні, про які нашій газеті  
свого часу розповідав колишній Ре-
нійський міський голова Сергій Ко-
левич.

Коли приборкаємо 
групи впливу? Ф
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 31 БЕРЕЗНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська 0  +5 +9  +14 Черкаська 0  +5 +11  +16
Житомирська 0  +5 +9  +14 Кіровоградська 0  +5 +13  +18
Чернігівська –1  +4 +6  +11 Полтавська –1  +4 +9  +14
Сумська –2  +3 +5  +10 Дніпропетровська 0  +5 +11  +16
Закарпатська +3  +8 +11  +16 Одеська +1  +6 +12  +17
Рівненська 0  +5 +10  +15 Миколаївська +1  +6 +13  +18
Львівська +2  +7 +11  +16 Херсонська +1  +6 +11  +16
Івано-Франківська +2  +7 +11  +16 Запорізька 0  +5 +10  +15
Волинська 0  +5 +10  +15 Харківська –2  +3 +6  +11
Хмельницька +2  +7 +12  +17 Донецька 0  +5 +8  +13
Чернівецька +2  +7 +13  +18 Луганська –2  +3 +8  +13
Тернопільська +2  +7 +11  +16 Крим 0  +5 +12  +17
Вінницька +1  +6 +12  +17 Київ +2  +4 +12  +14
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Пропонуються до продажу частки у статутному капіталі  
(корпоративні права) ТОВ «УКРЦЕНТРІНВЕСТКОМ». 

З питань придбання просимо звертатись за телефоном 
0503289800.

На торгівця людьми чекатиме суд
Микола ШОТ, 

«Урядовий кур’єр»

РОЗСЛІДУВАННЯ ЗАВЕР-
ШИЛИ. Прокуратура Терно-
пільської області скерува-
ла до суду обвинувальний 
акт у кримінальному прова-
дженні щодо торгівця людь-
ми, уродженця краю. Протя-
гом 2012—2013 років він пе-
ребував у Польщі. Там і при-
став на злочинну пропозицію 
доправляти жінок для надан-

ня секс-послуг у розважаль-
ному закладі одного з міст су-
сідньої країни. 

Про незаконні діяння цьо-
го лиходія розповіла прес-
секретар прокурора Терно-
пільської області Леся Гурець-
ка. З’ясувалося, що за кож-
ну особу, яка працюватиме 
у сфері інтимних послуг, по-
ляк пообіцяв вербувальнико-
ві заплатити 500 доларів США. 
Зловмисник узявся шукати 
жінок у середовищі тих, кого 

надто доймала матеріальна 
скрута. Жертвам зловмисник 
обіцяв заробіток до 3 тисяч 
доларів США на місяць, а та-
кож говорив про забезпечен-
ня проживанням у Польщі, на-
лежні побутові умови та мож-
ливість будь-коли безпере-
шкодно повернутися додому.

На жаль, знайшлися жін-
ки, які зловилися на гачок 
зловмисника. Вербувальни-
кові вдалося заманити чоти-
рьох жительок Тернопільщи-

ни. «Дві жінки, яких він до-
правив до місця призначення, 
відпрацювали у нічних клубах 
від кількох тижнів до кількох 
місяців», –– інформує речник 
прокурора області. Під час 
спроби переправити ще двох 
жертв зловмисника затрима-
ли правоохоронці на терито-
рії нейтральної зони між дер-
жавними кордонами України 
та Польщі. Тепер подальшою 
долею торгівця людьми за-
йметься Феміда.

По бойовий досвід — до бібліотеки
Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

ПІДГОТОВКА. Наші за-
хисники не лише гідно за-
хищають Україну від агресо-
ра, а й вправно узагальню-
ють власний воістину без-
цінний досвід. В управлінні 
оперативного командування 
«Захід» створили бібліоте-
ку досвіду ведення бойових 
дій. Тут уже зібрано понад 
2 тисячі методичних посіб-
ників, брошур, фотографій, 
відеофайлів для вивчення та 
впровадження у підготовку 
військових.

— Узагальнення та впрова-
дження бойового досвіду — 
одне із пріоритетних завдань 
усіх органів управління. І цей 
напрям роботи не новий: ми 
розпочали збирати необхід-
ну інформацію ще до почат-
ку збройної агресії на сході 
України, — каже підполков-
ник Ярослав Назарко. — А те-
пер наші офіцери як безпосе-
редні учасники АТО підвищу-
ють свій професійний рівень, 
маючи змогу вчитися на влас-
них прикладах. Комусь зруч-
ніше працювати з друковани-
ми матеріалами, комусь — із 
відеофайлами.

Черкаські школярі 
творять з відходів

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

ВЛАСНОРУЧ. Що можна зробити зі сміття — нині досить по-
пулярна тема серед дітей і дорослих. На Черкащині нерідко ор-
ганізовують виставки та конкурси виробів з відходів. Такі захо-
ди проводять у дитячих садках, школах, будинках творчості та 
інших громадських закладах. Також їх проводять на рівні міст і 
сіл. Окрім розвитку творчого начала, такі заходи дають змогу 
залучити юне покоління до боротьби за збереження навколиш-
нього середовища.

Як сказав мені один хлопчина з блакитними очима, щоб із 
вторсировини виготовити шедевр, багато не потрібно. Лише 
фантазія і клей ПВА. Для цього підходить побутове сміття, тоб-
то відходи споживання. Приміром, використані пляшки, банки, 
кришки, різна пластикова тара, картон або папір. Також можна 
використовувати металобрухт, деревину і гуму.

Вихованці й педагоги позашкільного навчального закладу 
«Багатопрофільний молодіжний центр» Черкаської міської ра-
ди давно творять із таких матеріалів. Цими днями вони презен-
тували свої роботи на виставці «Година Землі». Діти творчо пі-
дійшли до того, щоб вдихнути друге життя в побутові відходи. 
На виставці представлено вироби з одноразового посуду, шка-
ралупи з яєць, картонних коробок, старих комп’ютерних дисків 
і газет, порожніх пластикових пляшок, жерстяних банок, ткани-
ни, ниток і мотузки. У кожному експонаті простежується індиві-
дуальність, оригінальний підхід.

Діти розповіли: щоб зробити гарний кошик, можна викорис-
товувати старі газети. Їх скручують у трубочки, намотують на 
каркас і скріплюють клеєм. Усі ми пам’ятаємо, як наші бабусі 
плели яскраві гарні кошики і килимки з цукеркових фантиків. 
Можна повторити їхній досвід. 

Щоб виготовити екологічні вироби із пластикових відходів, 
певних схем немає. Тут усе тримається на вашій уяві. Це мо-
жуть бути творіння завбільшки із сірникову коробку або й цілий 
автомобіль. У діло можна пустити все підручне сміття. 

Тож дерзайте, творіть!

Прийшли бійці до бібліотеки… 

ФОТОФАКТ

ПОГЛЯД КРІЗЬ ОБ’ЄКТИВ. У Будинку уряду України відбулася презентація персо-
нальної виставки відомого у нашій країні й за кордоном фотомайстра Володимира Фа-
ліна. Творець художньої фотографії, автор багатьох виставок та фотоальбомів, Воло-
димир Іванович укотре здивував і порадував відвідувачів своїми архівними й нови-
ми світлинами. 

Володимир Фалін 35 років працював в Укрінформі. Звичайно, не тільки ця робо-
та вивела професіонала високого рівня в десятку найкращих фотолітописців істо-
рії нашої держави. Майже з дитинства і до сивого волосся він дивиться на світ крізь 
об’єктив фотоапарата. І дуже уважний до навколишнього його життя. Характерні 
деталі, прискіпливий кут зору на реалії нашого життя — це візитівка фотографа. А 
головна ознака його стилю — спочатку побачити, а вже потім розкодувати. І не важ-
ливо, що зображено на знімках: портрет політика чи звичайного робітника, картин-
ка з натури чи епізод спортивних змагань, миттєвість короткого життя метелика чи 
міський пейзаж. Його погляд на звичні речі вартий тисяч слів. А розказувати про ство-
рення фотографії Володимир Іванович любить — заслухаєшся. Він справжній майстер!

У презентації виставки взяли участь співробітники Секретаріату Кабінету Міністрів 
України, Укрінформу, друзі та колеги Володимира Фаліна з різних засобів масової інфор-
мації, молоді майстри фотосправи. Підкорюва
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