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Два роки роботи Кабміну:
курс на якісні зміни

КУРСИ�ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ�МЕТАЛИ��встановлені�Національним�банком�України з�12�березня�2012�року
за 100 доларів США за 100 євро за 10  рублів за 10 тройських унцій

«Економіка дає позитив. І ми повинні це
використати для підвищення рівня життя» 
ПРЕЗИДЕНТСЬКИЙ КОНТРОЛЬ. Відповідальними за подолання бідності і захист найбільш
незахищених верств населення Віктор Янукович назвав не лише урядовців, а й особисто себе 

Юрій МЕДУНИЦЯ,
Вадим ПРОЦИШИН,

«Урядовий кур’єр»

Напередодні першого по-справж -
ньому весняного свята Пре -

м’єр-міністру, його без посереднім
підлеглим, главам обласних дер-

жавних адміністрацій було не до
святкування. Якщо першим не
звикати до щотижневих засідань
Кабінету Міністрів, то останніх до
великої зали на вулиці Грушев-
ського запрошують не так уже й
часто. Цього разу привід видався
неабиякий, адже рівно два роки

минуло відтоді, як Президент Вік-
тор Янукович вітав у Верховній
Раді Миколу Азарова зі вступом
на відповідальну посаду очільника
Кабміну. Для простих людей і вла-
ди час збіг якось непомітно. І нині
глава держави особисто вирішив
як спитати з урядовців за прове-

дену роботу, так і поставити перед
ними нові завдання у сфері соці-
альної політики.

Сидячи спершу за одним сто-
лом з Миколою Азаровим, Пре-
зидент розпочав із констатації
доволі неприємного для влади
факту: невдоволення громадян

рівнем соціальної політики в дер-
жаві. «Я переконаний у тому, що
в біль шості критичні зауваження
на адресу влади справедливі і зо-
бов’язують нас по дивитися на всі
ці питання з усіх бо-
ків», — сказав Віктор
Янукович. 
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(Закінчення. 
Початок на стор. 1)

Незважаючи на негативні тен-
денції у світовій економіці, чека-
ти далі верхівка країни не має
права, вона повинна активно дія-
ти. І це при тому, що, за висловом
глави держави, «наші бажання
переважають наші можливості».
З одного боку, суспільство усві-
домлює це. З іншого — очікуван-
ня людей мають бути підкріплені
реальними кроками. 

Звичайно, не можна сказати,
що нічого не зроблено. Завдяки
започаткуванню модернізації та
оптимізації економіки, збільшен-
ню на третину експорту вдалося
зберегти рівень заробітних плат,
підвищити соціальні стандарти,
зокрема пенсійне і соціальне за-
безпечення найвразливіших
верств населення. 

«Не випадково ці два роки — і
ви це бачили — я не виїжджав з-
за кордону, м’яко кажучи, — на-
гадав присутнім Віктор Януко-
вич. — Бо ми шукали ринки збу-
ту на зовнішніх ринках, аби під-
няти свій внутрішній ринок».

На його думку, завдання зде-
більшого вдалося виконати: «Ми
бачимо, що економіка дає пози-
тивні результати. Динаміка роз-
витку дає оптимізм. І ми повинні
це використати для підвищення
рівня життя тих, кому сьогодні
найважче». 

Відтак Віктор Янукович пере-
йшов на трибуну, а міністри й
місцеві керівники внутрішньо
напружилися, відчуваючи не-
простий характер роботи і черго-
ву порцію президентської крити-
ки на свою адресу. 

Чому ж до нових соціальних
ініціатив влада вирішила вдати-
ся лише через два роки після
проголошення гасла, з яким вона
йшла на вибори і виграла їх?
«Відповім відверто, — так Пре-
зидент спробував вибити грунт
з-під ніг критиканів. — Два роки
ми були вимушені долати ті за-
вали економічної та соціальної
політики, що дісталися нам у
спадок від наших попередників».

Нині ж, переконаний Прези-
дент, Україна впритул підійшла
до можливості підвищення соці-
альних стандартів, для надання
конкретної допомоги своїм гро-
мадянам: «Я пам’ятаю кожне зо-
бов’язання перед людьми і буду
послідовно, крок за кроком, їх
виконувати. І вимагатиму від
уряду послідовного збільшення
заробітної плати працівникам
бюджетного сектору, пенсій, ви-
плат при народженні дитини та
інших соціальних виплат».

Ідеться про сім’ї з дітьми, ма-
лозабезпечені родини, інвалідів з
дитинства, дітей-інвалідів, вете-
ранів війни і праці, жертв нацист-

ських переслідувань, постражда-
лих внаслідок Чорнобильської
катастрофи тощо. Їм, за словами
глави держави, буде підвищено
та забезпечено надання держав-
них соціальних гарантій.

Одним із пріоритетів тут є по-
долання майнового розшаруван-
ня, яке у нас одне з найбільших
серед європейських країн і на по-
страдянському просторі. Коли

купка громадян збільшує свої
статки, величезна кількість ук-
раїнців живе поза офіційною ме-
жею бідності. Таку ганебну прак-
тику слід припиняти.

Як же досягти поставленої ме-
ти? Нові соціальні ініціативи та
поступове впровадження нової
соціальної політики передбачає
виправлення механізмів пере-
розподілу доходів, подолання
глибокого майнового розриву,
сприяння розвитку середнього
класу, створення ефективної
системи захисту населення від
соціальних ризиків.

Чотири кити
відповідальності

Вони є стратегічними напрям-
ками роботи влади у соціальній
сфері. Насамперед, це довіра сус-
пільства до такої державної полі-

тики. Скасування пільг для тих,
хто їх не потребує, заощадить
кошти соціального спрямування,
поліпшить атмосферу в суспіль-
стві, покаже орієнтацію держави
на чесний перерозподіл доходів.

До другого Президент зараху-
вав комплексне перетворення
підходів в оплаті праці, податків
та соціального страхування. Він
вважає за необхідне запровадити

механізми розподілу результатів
економічної діяльності, які б стри-
мували подальшу соціальну та
економічну поляризацію суспіль-
ства, підвищували доходи насе-
лення, яке працює, та соціальне
забезпечення вразливих верств.
Тут у пригоді стане запроваджен-
ня податку на багатство.

Глибока модернізація сфери
соціального забезпечення — тре-
тій напрямок, окреслений Пре-
зидентом. Перехід від безсистем-
них виплат до адресної допомоги
та соціальних послуг, які відпові-
дають потребам конкретної лю-
дини та сім’ї, — ось чого прагне
досягти Віктор Янукович. 

Четвертим важливим кроком
соціальних реформ глава держа-
ви вважає сприяння ефективній
зайнятості та створення нових
робочих місць не лише для пра-
цездатних громадян, а й для лю-
дей з обмеженими можливостя-
ми. Хто може працювати, повин-
ні отримати змогу повною мірою
забезпечувати свої потреби та
потреби своєї сім’ї, не звертаю-
чись по допомогу до держави.

Нові робочі місця розглядають-
ся не як самоціль. Вони є засобом
реалізації масштабної націо-
нальної стратегії модернізації та
покликані забезпечити нову
якість економічного зростання.
Їх, на думку Президента, треба
створювати в галузях, здатних
дати максимальний конкурен-
тний ефект. Пальма першості
віддаватиметься національному
бізнесу, держава ж визначатиме
економічне «цілевизначення».

Про борги, 
іпотеку, пенсії

Визначені у виступі Президен-
та здобутки дають підстави про-

довжити практику повернення
боргів вкладниками Ощадбанку
СРСР. Досі приблизно 6 млн ук-
раїнців не змогли отримати обі-
цяної колишнім урядом компен-
сації 1000 грн. 

«Починаючи з 1 червня і до кін-
ця року цю частину боргу має бу-
ти повернуто, — поставив зав-
дання Віктор Янукович. — Усе
має відбуватися у плановому по-
рядку, питання повинно бути ре-
тельно опрацьоване, щоб не було
черг і стовпотворінь зразка 2008
року». Особисту відповідальність
за виконання глава держави по-
клав на Прем’єр-міністра, віце-
прем’єра із соціальних питань та
керівника Нацбанку. 

А з травня розпочне роботу
державна іпотека — програма
кредитування під житлове будів-
ництво. «Вартість кредитів для
людей буде не більше 2–3%, —
пообіцяв Президент, — решту
компенсує банкам держава. Тер-
мін таких кредитів буде розрахо-
вано на 10–15 років».

Реалізація цієї програми за-
безпечить роботу будівельним
компаніям, у сфері виробництва
будматеріалів, збільшить попит
на українську металопродукцію
на внутрішньому ринку. Звернув
увагу Віктор Янукович і на необ-
хідність зменшення черг на жит-
ло, а також важливість контролю
над економічним обґрунтуван-
ням цін на нього.

Він також доручив уряду про-
вести поетапний перерахунок
пенсій деяким категоріям грома-
дян: військовослужбовцям, вете-
ранам та інвалідам Великої Віт-
чизняної війни, людям, чий роз-

мір пенсій менший за прожитко-
вий мінімум. 

Адже 4 мільйони пенсіонерів
отримують пенсії, менші за фак-
тичний розмір прожиткового мі-
німуму, — 870 грн. Причина кри-
ється у році виходу на пенсію, а
не в трудовому стажі чи платні.

Як і іпотека, з 1 травня майже
9 млн пенсіонерів, які вийшли на
пенсію до 2008 року, повинні до-
датково отримати в середньому
по 100 грн. Окремо йдеться про
ліквідацію розриву між пенсіями
військовослужбовців, які зали-
шають службу нині, і тими, хто
це зробив 5 років тому. Вже з 1
липня, пообіцяв Віктор Януко-
вич, передбачається підвищення
пенсій військовослужбовців за
вислугу років у середньому на
165 грн.

Президент також додав, що
розмір доплати до пенсій для різ-
них категорій учасників війни
повинен у травні зрости від 30 до
50%. Додатково до передбаченого
бюджетом зростання пенсій інва-

лідам війни підвищать одноразо-
ву допомогу до Свята Перемоги.
«Залежно від групи інвалідності
вона становитиме від 1720 до
2200 гривень, що вдвічі більше,
ніж торік», — зауважив Прези-
дент. А 173 тисячі членів сімей
померлих інвалідів війни у травні
— грудні цього року отримувати-
муть у середньому на 119 грн
більше.

Люди хочуть бути
почутими

«Сподіваюся, кожен член уря-
ду побачив своє місце у виконан-
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«Економіка дає позитив. І ми повинні це      

За кожен проект у рамках ініціатив Президента відповідатиме конкретний віце-прем’єр або міністр
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«Люди повинні від нас чути, коли ми почнемо
зрушувати з місця накопичені проблеми, —
категорично резюмував Президент. — 
Якщо ховатися від людей, усе може дуже скоро
закінчитися».
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      використати для підвищення рівня життя» 
ні цієї програми, — сказав Віктор
Янукович, підбиваючи підсумок
сказаному. — Якщо ні, подумай-
те і ширше відкрийте очі!». На
його переконання, реалізація но-
вого соціального курсу є спіль-
ною відповідальністю Президен-
та, кожного міністра і місцевого
керівника. 2012 роком вона точно
не обмежується, її принципи
враховуватимуться у державній
політиці назавжди, пообіцяв Вік-
тор Янукович.

Врешті-решт, не люди повинні
йти до влади, а саме влада мак-
симально наближатися до грома-
дян. «Люди повинні від нас чути,
коли ми почнемо зрушувати з
місця накопичені проблеми, —
категорично резюмував Прези-
дент. — Якщо ховатися від лю-
дей, усе може дуже скоро закін-
читися». 

Захищеність — 
не у відсотках

Прем’єр-міністр Микола Аза-
ров прокоментував виступ Пре-
зидента такими словами: «Сьо-
годні ми з вами присутні, я б ска-
зав, на історичному засіданні
уряду, тому що вперше за 20 ро-
ків Президент окреслив такі мас-
штабні, комплексні, системні за-
ходи із соціальної політики в
державі. Тому важко переоціни-
ти значення таких заходів. І, без-
умовно, уряд має найближчим
часом усі ці заходи реалізувати у
вигляді поправки до Закону «Про
Державний бюджет України на
2012 рік», врахувати при плану-
ванні 2013 року і реалізувати у
великій кількості нормативних
документів, рішень уряду».

Втім, Прем’єр підкреслив, що
за два роки роботи влада досягла
певних успіхів на ниві соціаль-
них перетворень. Микола Азаров
нагадав: «Нам вдалося на 71%,
тобто приблизно на 455 грн збіль-
шити мінімальну зарплату; на
65%, або на 332 грн збільшити мі-
німальну пенсію за віком». Проте
глава уряду влучно наголосив на
тому, що відсотки — питання
відносне. Головне, за його слова-
ми, значно підвищити всі соці-
альні параметри, аби люди ре-
ально почувалися захищеними.
«Наша головна мета зараз — ви-
конати завдання, які ставить
Президент. Передусім за раху-
нок зростання економіки, підви-
щення якості адміністрування
податків, тобто зменшення тіньо-
вої економіки, і за рахунок мо-
дернізації підприємств та підви-
щення продуктивності праці», —
окреслив орієнтири для присут-
ніх чиновників глава уряду. 

Він наголосив: збільшення ви-
робництва товарів і послуг не має
усвідомлюватися у розрізі ста-
тистичної інформації, адже це —
реальні робочі місця, заробіток
людей, відрахування до Пенсій-
ного фонду, збільшення пропози-
ції товарів і послуг на внутріш-

ньому ринку. Водночас, за слова-
ми Миколи Азарова, контроль за
якістю товарів — це не адмініс-
тративне втручання в справи біз-
несу, а безпека і здоров’я людей. 

Системно, прозоро,
зрозуміло

«Шановний Вікторе Федоро-
вичу, уряд вирішуватиме по-

ставлені вами завдання систем-
но. Усі ресурси, які досі ще не за-
діяні, буде включено та викорис-
тано для посилення соціальної
політики», — запевнив Прем’єр
Президента. 

Микола Азаров також зазна-
чив, що для практичної організа-
ції виконання поставлених гла-
вою держави завдань буде впро-
ваджено проектний менеджмент.
«За кожну ініціативу, як за про-
ект, відповідатиме конкретне мі-
ністерство або віце-прем’єр-мі-
ністр, якщо йдеться про групу
міністерств і відомств. Буде ви-
значено етапи реалізації всіх
проектів, абсолютно прозорі,
зрозумілі для людей контрольні
показники їх виконання», — на-
голосив Прем’єр.

Він також запевнив, що уряд
забезпечить адресність та до-
ступність соціального захисту і
соціальних послуг. Микола Аза-
ров підкреслив: «Ми зробимо
так, щоб отримання соціальної

допомоги було не тільки турбо-
тою людини, а й передусім тур-
ботою органу відповідного соці-
ального забезпечення або Пен-
сійного фонду».

Крім того, глава уряду заявив,
що буде налагоджено систему
моніторингу за виконанням абсо-
лютно всіх завдань, поставлених
Президентом. «І не просто систе-
му моніторингу, а й систему зво-
ротного зв’язку між тими органа-
ми, які реалізуватимуть соціаль-
ні ініціативи Президента, і гро-
мадянським суспільством. Ми
піднімемо роль громадських ор-
ганізацій, які займаються соці-
альним захистом населення, в
справі контролю за реалізацією
цих ініціатив», — заявив Микола
Азаров

Місцева влада —
найслабша ланка 

Насамкінець Прем’єр заявив,
що особливу увагу при впровад-
женні нової соціальної політики
буде приділено якості роботи
місцевої влади. Микола Азаров
заявив, що посадовці на місцях
— найслабша ланка в системі
реалізації поставлених Прези-
дентом завдань. «На жаль, ми

маємо парадокс: місцева влада,
що стоїть найближче до людей,
часто найдалі перебуває від по-
треб наших людей. Якщо поди-
витися на звернення до урядово-
го call-центру, на пошту Секре-
таріату Кабінету Міністрів,
складається таке враження, що
крім Президента, уряду, в країні
більше органів влади немає. Чо-
му люди відразу звертаються до

Президента, Прем’єр-міністра з
тим, щоб привезли дрова, на-
приклад, або налагодили ліфт,
вивезли сміття чи увімкнути
опалення? Чому в різних місце-
вих конторах, наприклад, при-
ймальний день — лише один на
тиждень, і то півдня? Спеціально
створюються черги, умисно ус-
кладнюється життя тих людей,
які змушені звертатися до кон-
тори», — обурився Микола Аза-
ров. Тож, за його словами, уряд
зверне на цю проблему особливу
увагу. 

«Безперечно, нам належить
виконати величезну роботу, Вік-
торе Федоровичу. Але я впевне-
ний, що з тими завданнями, які
ви поставили, уряд впорається»,
— запевнив Прем’єр. 

Гідна робота —
щаслива сім’я 

Про вдосконалення системи
надання соціальних послуг гово-

рив і віце-прем’єр-міністр — мі-
ністр соціальної політики Сергій
Тігіпко. «Нині нам необхідно пе-
рейти від пасивної соціальної по-
літики, коли ми чекаємо заяви
від громадян, а чиновники ство-

рюють додаткові перепони, до
практичної», — заявив урядо-
вець.

За його словами, на місцях слід
підготувати кваліфіковані кадри,
таких собі дільничних соціаль-
них працівників. Вони мають до-
бре знати свій район, і за їхньою
допомогою держава зможе нада-
ти допомогу тим, хто її насправді
потребує. «Ми повинні прийти до
людей і з’ясувати, чим органи со-
ціального захисту можуть допо-
могти », — підкреслив Сергій Ті-
гіпко.

Він також зазначив, що необ-
хідно визначити стандарти на-
дання соціальних послуг, якість
яких контролюватиме держава.
Водночас віце-прем’єр заува-
жив, що до надання соцпослуг

потрібно залучити бізнес і недер-
жавні організації. 

Ще одним пріоритетом нової
соціальної політики Сергій Тігіп-
ко визначив ліквідацію безробіт-
тя шляхом поліпшення якості
підготовки та перепідготовки
кадрів, а також створення нових
якісних робочих місць. «Найкра-
ща соціальна підтримка — це гід-
не робоче місце з високою заро-
бітною платою та можливістю
професійного зростання», — пе-
реконаний віце-прем’єр. 

Він зазначив, що питання під-
вищення якості робочої сили та
підготовки кадрів відповідно до
потреб економіки потрібно вирі-
шувати шляхом скоординованої
роботи бізнесу, навчальних за-
кладів, місцевої влади та служб
зайнятості. «Необхідно вживати
конкретні заходи для підвищен-
ня ефективності системи освіти
та перекваліфікації кадрів, ак-
тивно залучаючи до програми
перепідготовки безробітних. По-
трібно забезпечити ефективну
систему цільової підготовки кад-

рів з урахуванням потреб ринку
праці. Це стосується насамперед
молодих людей, студентів вищих
навчальних закладів», — наголо-
сив Сергій Тігіпко.

Водночас він додав, що слід
створити нові стимули для робо-
тодавців. Наприклад, віце-
прем’єр висловився за часткове
або навіть повне звільнення від
сплати соціальних внесків тих
роботодавців, які надають моло-
дим людям перше робоче місце.
За словами Сергія Тігіпка, всі ці
підходи прописані в новій редак-
ції законопроекту «Про зайня-
тість населення», який найближ-
чим часом буде переданий на
розгляд уряду.

Крім того, за словами віце-
прем’єра при впровадженні нової

соціальної політики велику увагу
слід приділити родині. «Сім’ї по-
винні отримувати від соціальних
служб комплексну допомогу: по-
чинаючи від пошуку роботи, пси-
хологічних та юридичних кон-
сультацій і закінчуючи грошови-
ми виплатами, які постійно зрос-
татимуть», — зазначив Сергій
Тігіпко.

Він також повідомив, що пе-
редбачено поетапну відмову від
інтернатів, активний розвиток сі-
мейних форм виховання, під-
тримка національного усинов-
лення. Крім того, серед головних
завдань — повніша інтеграція в
суспільне життя людей з обме-
женими фізичними можливостя-
ми, посилення підтримки ветера-
нів і дітей війни.

Насамкінець віце-прем’єр за-
значив, що держава повинна по-
ставити перед собою найвищий
рівень соціальної відповідаль-
ності перед громадянами, і ви-
словив переконання, що Україна
готова перейти на принципи но-
вої соціальної політики. 

Світлана ГАЛАУР, «Урядовий кур’єр»

ПОДІЯ. У регіональному перинатальному центрі, що
відкрився на Харківщині, народився перший малюк —
хлопчик вагою 3 кг 170 гр і зростом 50 см. Його мама —
жителька села Захарівка Вовчанського району Аліна Су-
хомлинова, почувається добре. Бо пологи, як і обіцяли
під час відкриття нового в області спеціалізованого за-
кладу, приймали висококваліфіковані лікарі, забезпечені
усім найсучаснішим обладнанням. 

З первістком у центрі і в родині молодих та щасливих
батьків Аліну й Віталія Сухомлинових привітав Президент
України Віктор Янукович, який ініціював Національний
проект «Нове життя - нова якість охорони материнства і
дитинства» в рамках котрого й з’явився одним з перших
в країні перинатальний центр у Харкові. Від імені глави
держави вітання батькам новонародженого та подарунки
— дитячий візочок, ліжечко і необхідні для малюка речі
передав голова Харківської облдержадміністрації Михай-

ло Добкін. «Я вітаю вас з цією найголовнішою подією в
житті. Це важлива подія і для нас, тому що це перша ди-
тина, що народилася в медичному закладі, яким ми дуже
пишаємося. Я бажаю насамперед здоров’я мамі і малю-
кові, а також бажаю, щоб у вашій сім'ї було ще багато ді-
тей, щоб вони були здорові і, коли настане їх час, вони да-
рували вам багато здорових онуків», — з такими словами
звернувся до батьків дитини керівник області. Він також
подякував медичному персоналу перинатального центру
за те, що вони допомогли народженню нового життя і по-
бажав так же успішно виконувати свою роботу й надалі.

Сьогодні в Харківському перинатальному центрі пра-
цюють акушерський блок, відділенння патології вагітнос-
ті та екстрагенітальної патології на 90 ліжок, гінекологіч-
ний блок на 30 ліжок, неонатологічний та педіатричний
блоки на 60 ліжок, 40 з яких виділені для спільного пере-
бування матері і дитини. До послуг пацієнток також виїз-
на бригада для надання екстреної та невідкладної ме-
дичної допомоги.

Перший в центрі і в родині
2 РОКИ РОБОТИ УРЯДУ: РЕГІОНАЛЬНИЙ ЗРІЗ

Середньомісячна номінальна зарплата
штатних працівників у 2010-2011 рр., грн

Джерело: Держстат України

Ін
ф

ог
ра

ф
ік

а 
«У

К
»

2010 рік 2011 рік

2633

2144

2160
2176

1993

2021
1933 2058

2108
2191

2205

22392297
2315

2389
2424

2454
2494

2531
2550

2571
2586

2598+17,6%

сі
че
нь

лю
ти
й

бе
ре
зе
нь

кв
іте
нь

тр
ав
ен
ь

че
рв
ен
ь

ли
пе
нь

се
рп
ен
ь

ве
ре
се
нь

ж
ов
те
нь

ли
ст
оп
ад

гр
уд
ен
ь

сі
че
нь

лю
ти
й

бе
ре
зе
нь

кв
іте
нь

тр
ав
ен
ь

че
рв
ен
ь

ли
пе
нь

се
рп
ен
ь

ве
ре
се
нь

ж
ов
те
нь

ли
ст
оп
ад

гр
уд
ен
ь

Середньомісячна заробітна плата
за 2011 рік порівняно з 2010 роком зросла на

1916

Реформування системи
пенсійного забезпечення

Джерело: Держстат України

 1151,93

775,95

934,32
1032,63

1246,37

573
498470

750
822

2008 2009 2010 20122011

Середній розмір пенсії, грн
Прожитковий мінімум, грн

«усі ресурси, які досі ще не задіяні, буде включено
та використано для посилення соціальної
політики», — запевнив Прем’єр.
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Сторінку підготувала Валентина КОКІНА, «Урядовий кур’єр»

Прожитковий
мінімум

У статті 12 Закону «Про
Державний бюджет Украї-
ни на 2012 рік» передбаче-
но поетапне збільшення
прожиткового мінімуму
протягом року: з січня, з
квітня, з липня, з жовтня
та з грудня. Таким чином,
при прогнозному індексі
інфляції 107,9% (грудень
2012 року до грудня 2011
року) прожитковий міні-
мум до кінця 2012-го підви-
щиться на:
 10,5 % — для дітей до 6

років (з 870 грн у грудні
2011-го до 961 грн у
грудні 2012 року);

 14,9 % — для дітей від 6
до 18 років (з 1042 до
1197 грн);

 12,9 % — для працездат-
них осіб (з 1004 до 1134
грн);

 10,5 % — для осіб, які
втратили працездат-
ність (з 800 до 884 грн).

Відповідно до підвищен-
ня прожиткового мінімуму
збільшаться розміри дер-
жавних соціальних гаран-
тій, що визначаються на
основі цього стандарту (мі-
німальна заробітна плата,
мінімальна пенсія, держав-
на соціальна допомога).

Перерахунок
пенсій

Здійснені заходи щодо
поетапного підвищення з 1
січня 2012 року рівня соці-
ального захисту: інвалідів
війни, учасників бойових
дій та їх вдовам, учасникам
ліквідації наслідків аварії
на ЧАЕС, інших інвалідів,
щодо яких встановлено
причинний зв’язок інвалід-
ності з Чорнобильською
катастрофою, дітям війни;
 збільшено розміри пен-

сії на 25 % інвалідам вій-
ни;

 інвалідам війни та учас-
никам бойових дій, у
яких щомісячний розмір
пенсійних виплат не до-
сягає визначених зако-
ном величин: 285% про-
житкового мінімуму для
осіб, які втратили пра-
цездатність, інвалідам

війни І групи, 255 % інва-
лідам ІІ групи, 225% ін-
валідам ІІІ групи, 165%
учасникам бойових дій,
виплачується щомісяч-
на державна адресна до-
помога до пенсії у сумі,
що не вистачає до визна-
чених розмірів;

 збільшено розміри під-
вищень до пенсій вдовам
інвалідів війни, учасни-
ків бойових дій.

Згідно з постановою Ка-
бінету Міністрів від
23.11.2011 №1210 «Про під-
вищення рівня соціального
захисту громадян, які по-
страждали внаслідок Чор-
нобильської катастрофи»
органами Пенсійного фон-
ду проведено перерахунки
пенсій учасникам ліквіда-
ції наслідків аварії на Чор-
нобильській АЕС та потер-
пілим внаслідок Чорно-
бильської катастрофи.

Осучаснено заробіток
осіб з числа учасників лік-
відації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС, інва-
лідність яких пов’язана з
Чорнобильською катастро-
фою, та перераховано роз-
міри пенсії по інвалідності,
що настала у разі каліцтва
чи захворювання внаслі-
док Чорнобильської катас-
трофи, та щомісячної до-
даткової пенсії за шкоду,
заподіяну здоров’ю.

Перерахунок проведено
48,2 тис. інвалідів-учасни-
ків ліквідації наслідків ава-
рії на Чорнобильській АЕС
(дані Пенсійного фонду за
станом на 26.01.2012).

Максимальний розмір
пенсійних виплат у інвалі-
дів — учасників ліквідації
наслідків аварії становить
10 прожиткових мінімумів,
установлених для осіб, які
втратили працездатність.

Мінімальний розмір —
на рівні мінімальної пен-
сійної виплати, передбаче-
ної для відповідної групи
інвалідності пунктом 12 по-
станови Кабінету Міністрів
від 23.11.2011 №1210.

Проведено перерахунок
пенсії понад 30,7 тис. інвалі-
дів, щодо яких встановлено
причинний зв’язок інвалід-
ності з Чорнобильською
катастрофою.

Середній розмір пенсії
зазначеній категорії осіб
збільшено з 872,51 грн за
станом на грудень 2011 ро-
ку до 1024,79 грн за станом
на січень 2012-го.

Органи Пенсійного фонду
продовжують перевірки до-
кументів інвалідів — учас-
ників ліквідації наслідків
аварії, наданих для призна-
чення пенсій, в тому числі
довідок про заробітну плату
за роботу в зоні відчуження.

У випадку відсутності
підтверджуючих докумен-
тів про роботу в зоні відчу-
ження розмір пенсії визна-
чається на рівні мінімаль-
ної, встановленої для від-
повідної групи інвалідів —
учасників ліквідації на-
слідків аварії.

Допомога 
сім’ям з дітьми

У 2012 році допомога при
народженні дитини нада-
ється в таких розмірах:
 на першу дитину в сумі,

кратній 30 розмірам
прожиткового мінімуму;

 на другу дитину — 60
розмірам прожиткового
мінімуму;

 на третю і кожну на-
ступну — 120 розмірам
прожиткового мінімуму.

Виплата допомоги здійс-
нюється при народженні
одноразово у десятикрат-
ному розмірі прожиткового
мінімуму, решта суми до-
помоги виплачується на
першу дитину протягом
наступних 24 місяців, на
другу дитину — 48 місяців;
на третю і кожну наступну
дитину — 72 місяців.

Протягом 2012 року роз-
мір допомоги при народ-
женні підвищується у січ-
ні, квітні, липні, жовтні та
грудні:
 при народженні першої

дитини — з 26 100 грн
(грудень 2011 р.) до
28 830 грн (грудень 2012
р.);

 другої дитини — з 52 200
грн (грудень 2011 р.)
до 57 660 грн (грудень
2012 р.);

 третьої та наступної ди-
тини — з 104 400 грн (гру-

день 2011 р.) до 115 320
грн (грудень 2012 р.).

…та
малозабезпеченим
родинам

У 2012 році підвищено
рівень забезпечення про-
житкового мінімуму для
осіб, які втратили працез-
датність, та інвалідів — з
75% до 80% прожиткового
мінімуму.

Для кожної дитини, яка
входить до складу малоза-
безпеченої сім’ї, зазначе-
ний рівень прожиткового
мінімуму збільшується на
10%, а для кожної дитини-
інваліда, яка входить до
складу малозабезпеченої
сім’ї, для кожної дитини,
яка утримується одиноки-
ми батьками та в якої один
або обоє батьків є інваліда-
ми I або II групи, — на 20%.

Крім того, розмір допо-
моги збільшується на кож-
ну дитину віком від 3 до 13
років на 120 гривень, а на
кожну дитину віком від 13
до 18 років — на 230 гри-
вень.

Заміна пільг
адресною
допомогою

Програмою економічних
реформ України на 2010-
2014 роки «Заможне сус-
пільство, конкурентоспро-
можна економіка, ефек-
тивна держава» головним
напрямом у реформуванні
пільг визначено посилення
адресного характеру їх на-
дання, тобто врахування
рівня доходів при наданні
всіх видів пільг (крім пільг
для осіб, які мають винят-
кові заслуги перед Бать-
ківщиною).

Виплата
підвищення 
до пенсії дітям
війни

Закон «Про соціальний
захист дітей війни» перед-

бачає, що дітям війни пен-
сії підвищуються на 30%
мінімальної пенсії за віком.

Торік підвищення до
пенсії проводилось у роз-
мірі 49,80 грн.

З 01.01.2012 року відпо-
відно до постанови «Про
підвищення рівня соціаль-
ного захисту найбільш
вразливих верств населен-
ня», підвищення до пенсії
дітям війни проводиться у
розмірі 7% прожиткового
мінімуму для осіб, які
втратили працездатність.

Із збільшенням прожит-
кового мінімуму для осіб,
які втратили працездат-
ність, відповідно буде
збільшуватися розмір під-
вищення до пенсії дітям
війни.

Міністерство розробило
план заходів на 2011–2015
роки щодо підвищення рів-
ня соціального захисту
найвразливіших категорій
громадян. Зокрема, перед-
бачено поетапне підвищен-
ня доплат до пенсій дітям
війни, членам сімей загиб-
лих і померлих військовос-
лужбовців та виплат разо-
вої грошової допомоги до 5
травня ветеранам війни.

Санаторно-
курортне
лікування

У сфері управління Мін-
соцполітики діє 6 санаторі-
їв — «Перемога» (м. Київ),
«Батьківщина» (м. Труска-
вець), «Слава» (м. Мир -
город), «Салют» (м. Одеса),
«Ветеран» (м. Алушта), ім.
М.О.Семашка (смт Сімеїз,
АР Крим).

Для отримання путівки
потрібно звернутися до уп-
равління праці та соціаль-
ного захисту населення за
місцем реєстрації, надати
заяву та медичну довідку
форми 070/о.

Виплата грошової ком-
пенсації за невикористане
право санаторно-курор-
тного лікування для інва-
лідів війни здійснюється
відповідно до бюджетної
програми «Заходи із соці-
альної, трудової та профе-

сійної реабілітації інвалі-
дів» у межах передбачених
видатків.

Грошова компенсація за-
мість санаторно-курортної
путівки виплачується ін-
валідам війни за місцем їх
реєстрації один раз на два
роки з дня звернення із за-
явою про виділення путів-
ки або виплату грошової
компенсації за бажанням,
якщо ці особи протягом
двох років не одержували
безоплатних санаторно-
курортних путівок, неза-
лежно від наявності ме-
дичного висновку про необ-
хідність санаторно-курор-
тного лікування або медич-
них показань.

Грошова компенсація
виплачується у таких роз-
мірах: інвалідам війни I та
II груп — 100 % середньої
вартості путівки, інвалідам
війни III групи — 75 % се-
редньої вартості путівки.

Середню вартість сана-
торно-курортної путівки
визначає Мінсоцполітики
за поданням Фонду соці-
ального захисту інвалідів
та погодженням з Мінфі-
ном щороку до 15 березня в
межах обсягу бюджетних
коштів, виділених відпо-
відно до Закону України
про Державний бюджет на
поточний рік.

Виплата грошової ком-
пенсації інвалідам з ди-
тинства та від загального
захворювання надається
за невикористану путівку
та за самостійне санатор-
но-курортне лікування ін-
валідам від загального за-
хворювання, інвалідам з
дитинства, особам, інва-
лідність яких пов’язана з
нещасним випадком на
виробництві або профе-
сійним захворюванням, та
інвалідам інших катего-
рій, які перебувають на
обліку в органах праці та
соціального захисту насе-
лення та не отримали без-
коштовного санаторно-ку-
рортного лікування про-
тягом трьох років перебу-
вання на обліку (не ра-
хуючи рік, коли інвалід
звернувся за нею).

Грошова компенсація за
путівку та за самостійне
лікування нараховується і
виплачується в таких роз-
мірах: інвалідам І та ІІ
групи — 75%, ІІІ групи —
50% розміру середньої
вартості санаторно-ку-
рортної путівки, що ви-
значається Мінсоцполіти-
ки за поданням Фонду со-
ціального захисту інвалі-
дів за погодженням з Мін-
фіном щороку, в межах
обсягу бюджетних коштів,
виділених відповідно до
Закону про Державний
бюджет України на поточ-
ний рік.

У 2009 році розмір зазна-
ченої компенсації становив
260 грн, у 2010-му — 275
грн, у 2011-му — 300 грн.

При збільшенні видатків
з державного бюджету на
зазначені цілі відповідно
зростає і розмір грошової
компенсації.

Держава створює гідні умови для тих, 
хто цього потребує
ВИДАТКИ. Якими будуть пенсії, допомоги, компенсації

Пенсіонери планують свій відпочинок заздалегідь

Збільшення розміру пенсій
за результатами перерахунку, грн

За даними Мінсоцполітики
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Уряд приймав пенсійну ре-
форму в складних економіч-

них умовах. Але іншого вибору в
нас і не було, адже сприятливий
час згаяли. Нині на 95 пенсіонерів
припадає 100 працівників, які
сплачують внески до Пенсійного
фонду. Населення, як і в усьому
світі, старішає. За прогнозами
фахівців, у 2050 році 100 пра-
цюючих утримуватимуть 125
пенсіонерів. Тому новий пенсій-
ний закон передбачає заходи що-
до збалансування солідарної сис-
теми пенсійного страхування та
створення умов із запроваджен-
ня ІІ рівня пенсійної системи —
обов’язкової накопичувальної
системи пенсійного страхування.

Про це та інше у розмові корес-
пондента «УК» з директором де-
партаменту пенсійного забезпе-
чення Мінсоцполітики Миколою
ШАМБІРОМ.

Миколо Івановичу,  Закон
«Про заходи щодо законодавчо-
го забезпечення реформування
пенсійної системи» набув чин-
ності 1 жовтня 2011 року. Що
очікується від його реалізації?
— Звичайно, передовсім змен-
шення видатків Пенсійного фон-
ду та надходження додаткових
коштів. Тобто його реалізація та
інші заходи дають змогу змен-
шити дефіцит бюджету Пенсій-
ного фонду в 2012 році, який очі-
кується на рівні 9,7 млрд грн. 

Для наповнення бюджету Пен-
сійного фонду (ПФ) опрацьову-
ються також проекти законів, які
стосуються запровадження по-
датку на багатство, контролю за
трансферним ціноутворенням,
зокрема за операціями з контра-
гентами, зареєстрованими в оф-
шорних зонах. Вони дадуть змогу
збалансувати солідарну систему
пенсійного страхування та реалі-
зувати заходи з удосконалення
порядку призначення й індексації
пенсії; створення рівних умов ін-
дексації пенсій незалежно від того,
за яким законом призначена пен-
сія, та створити умови для впро-
вадження накопичувальної систе-
ми загальнообов’язкового держав-
ного пенсійного страхування.

Тобто для призначення пен-
сій незабаром застосовувати-
муть єдиний підхід?
— Перший крок — це наближен-
ня до єдиних підходів призна-
чення пенсій за «спеціальними»
законами. Як відомо, зменшено
розмір пенсії з 90 до 80% заробіт-
ної плати для «спеціальних» пен-
сій. Обмежено заробіток для при-
значення пенсії народним депу-
татам, суддям, прокурорам, вій-
ськовослужбовцям сумою заро-
бітної плати, на яку нарахову-
ється єдиний соціальний внесок,
як для інших категорій пенсіоне-
рів; призначення дострокових
пенсій народним депутатам у ра-
зі закінчення їхніх депутатських
повноважень здійснюється не за
два роки до досягнення пенсійно-
го віку, а за півтора, аналогічно

як і для інших категорій пенсіо-
нерів.

Водночас здійснено заходи що-
до поетапного підвищення з 1 січ-
ня 2012 року рівня соціального
захисту інвалідів війни, вдів ве-
теранів війни, учасників ліквіда-
ції наслідків аварії на ЧАЕС, ін-
ших інвалідів, щодо яких вста-
новлено причинний зв’язок інва-
лідності з Чорнобильською ка-
тастрофою, дітям війни.

Ми створюємо умови для впро-
вадження ІІ рівня пенсійної сис-
теми — обов’язкової накопичу-
вальної системи пенсійного стра-
хування. Він передбачає накопи-
чення коштів застрахованих осіб
у Накопичувальному пенсійному
фонді на індивідуальних пенсій-
них рахунках та їх успадкування.

Про це фахівці й урядовці го-
ворять роками,  але все тільки
слова. Причому в багатьох неод-
нозначне ставлення до введення
ІІ рівня обов’язкової накопичу-
вальної системи. 
— Розпочати відрахування стра-
хових внесків до Накопичуваль-
ного пенсійного фонду передба-
чається після збалансування
бюджету Пенсійного фонду Ук-
раїни. Сподіваємося, це буде най-
ближчим часом.

А щодо негативів функціону-
вання ІІ рівня пенсійної системи
слід зарахувати те, що її учасни-
кам буде важче планувати свою
пенсію, оскільки розмір майбут-
ньої виплати здебільшого зале-
жатиме від того, яким буде інвес-
тиційний дохід ближче до дати
виходу на пенсію та якою буде
ставка ануїтету (пенсійна випла-
та, яку здійснюватиме страхова
організація).

Нині додатково вивчається пи-
тання примноження та збере-

ження пенсійних коштів, які за-
лучатимуть до обов’язкової нако-
пичувальної пенсійної системи.

В Україні поступово розвива-
ється система недержавного пен-
сійного забезпечення. Загальна
сума пенсійних активів стано-
вить 1306,4 млн грн, а кількість
учасників 558,3 тис. осіб.

Майже в усьому світі діє три-
рівнева пенсійна система. Нам
вона вигідна?
— Безумовно. Це система стра-
хування, яка об’єднала особисту
зацікавленість кожної людини в
забезпеченні своєї старості й со-
лідарність поколінь. Її головний
принцип — чим більші соціальні
внески сьогодні сплатиш, тим
більша пенсія буде завтра. Одно-
часне існування всіх трьох рівнів
забезпечує стабільність пенсійної
системи, оскільки вирівнює ймо-
вірний на кожному рівні демогра-
фічний або фінансовий ризик.

Трирівнева система, на зразок
запропонованої та частково за-
провадженої в Україні, є пенсій-
ною моделлю переважно серед
країн колишнього соціалістично-
го табору. З 12 таких країн три-
рівневі пенсійні системи мають
Угорщина й Польща (обидві
країни запровадили таку систе-
му до 2001 року), Болгарія, Хор-
ватія, Естонія, Косово, Латвія,
Литва, Македонія, Румунія, Ро-
сія та Словаччина (запровадили
з 2001 року або пізніше). 

Ця модель найбільш поширена
в розвинених країнах, включаю-
чи Австралію, Данію, Нідерлан-
ди, Швецію, Швейцарію та Вели-
кобританію. 

Щоправда, не усі трирівневі
пенсійні системи однакові. Ос-
новні відмінності мають місце на
рівні І — розрізняють розподіль-
чу (солідарну) та умовно-накопи-
чувальну систему, та за видами
накопичувальних пенсійних
схем — розрізняють схеми з ви-
значеними внесками та визначе-
ними виплатами.

Більшість країн, у яких фун-
кціонують трирівневі системи,
провели та продовжують втілюва-
ти реформи у пенсійних системах
відповідних держав з урахуван-
ням фінансово-економічної кризи. 

Валентина КОКІНА,
«Урядовий кур’єр»
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«В Україні поступово розвивається система
недержавного пенсійного забезпечення»

Директор департаменту
пенсійного забезпечення

Мінсоцполітики 
Микола ШАМБІР

«Призначені пенсії 
треба осучаснювати» 

Лідія ТКАЧЕНКО, 
кандидат економічних наук:

— П’ять місяців реалізації норм Закону «Про заходи щодо законодавчого за-
безпечення реформування пенсійної системи» продемонстрували принаймні
два безперечно позитивних моменти. Перший — політичну волю законодавчої
та виконавчої гілок влади до здійснення необхідних соціальних реформ. Другий
— достатньо виважене сприйняття населенням цих реформ. Тобто в суспільстві
загалом є розуміння важливості й невідворотності пенсійної реформи, усвідом-
лення відповідальності за добробут теперішніх пенсіонерів та власне майбутнє.

Однак, на мою думку, накопичений тягар проблем вимагає значно швид-
ших системних реформувань. Пенсійній реформі не вистачає темпів і комп -
лексності: залишаються нерозв’язаними питання удосконалення порядку осу-
часнення призначених пенсій, скорочення та зміни механізмів фінансування
дострокових пенсій, багато невизначеностей щодо впровадження другого
(обов’язкового накопичувального) рівня. Дуже мало висвітлюються резуль-
тати реформи. Для формування довіри широких кіл громадськості до пенсій-
ної реформи вкрай потрібна регулярна (бажано щомісячна) і загальнодос-
тупна (через ЗМІ та Інтернет) інформація про кількість пенсіонерів, яких тор-
кнулося обмеження максимального розміру пенсії; зміну розмірів пенсій, при-
значених за різними законами і в різні роки; кількість жінок, які залишилися
працювати після досягнення 55 років, тощо. 

«Маємо скасувати 
солідарну систему» 

Борис НАДТОЧІЙ, 
кандидат економічних наук, доцент:

— Головним недоліком реформи є те, що вона не змогла подолати групо-
вого егоїзму в пенсійному забезпеченні, оскільки так і залишилися чинними
28 законодавчих актів, що регулюють пенсійне забезпечення «статусних»
пенсіонерів за різними пенсійними програмами.

Поступово треба скасувати пенсійне забезпечення за солідарною системою.
Усі громадяни до 20 років включно, котрі перебувають у трудових відносинах,
самозайняті тощо починають сплачувати за обов’язковою системою до нако-
пичувального або недержавного (за вибором) пенсійного фонду 10% свого за-
робітку для майбутньої пенсії. Очікується, що 10% ставка пенсійних внесків має
забезпечити виплату пенсії у розмірі 60% заробітної плати особи, яка відпра-
цювала 35 років за умови повної сплати пенсійних внесків та прибутковості від
інвестування пенсійних коштів на рівні 4% понад інфляцію. Працедавці та інші
страхувальники на зазначену величину повинні підвищити заробітну плату зга-
даним особам, натомість вони звільняються від сплати частини єдиного соці-
ального внеску за цих осіб до Пенсійного фонду (33,2%). Ухвала такого рішен-
ня, по-перше, стимулюватиме працедавців до прийняття на роботу молоді, що
позитивно впливатиме на ринок праці. Такі особи матимуть право на пенсійне
забезпечення за накопичувальною системою. Так солідарна система поступово
зменшуватиметься і в кінці-кінців буде скасована, що означатиме, і це по-друге,
відчутне зменшення навантаження на фонд оплати праці, стимулювання виходу
економіки із «сірої» зони та появу джерела внутрішніх інвестицій.

З огляду на старіння нації та потребу утримання пенсій на належному фі-
нансовому рівні здійснити другий раунд підвищення пенсійного віку до 65 ро-
ків для обох статевих груп.

Польща
Реформування пенсійної системи Польщі здійс-

нювали у три етапи.
У 1991 році перерозподільча система характе-

ризувалась високим рівнем виплат. 
У 1999 році здійснено істотні перетворення та

запроваджено багаторівневу пенсійну систему.
У 2011 році розпочато значні зміни до запровад-

женої у 1999 році багаторівневої системи:
 з 2012 року розмір відрахувань до ІІ рівня

зменшено з 7,3% до 2,3%;
 з 2013 року розмір відрахувань до ІІ рівня бу-

де поступово збільшуватися — до 2,8% в 2013 ро-
ці, 3,1% в 2014 році, 3,3% в 2015 році і 3,5% в 2017
році.

Пропонується поступово підняти пенсійний вік
для чоловіків та жінок до 67 років.

Болгарія
У країні існує трирівнева система. 
І рівень — обов’язковий. 2 831 479 застрахова-

них осіб, внески становлять 17,8 % та розподіля-
ються між роботодавцями і працівниками у спів-
відношенні 56:44.

Учасниками ІІ рівня є особи, що народилися піс-
ля 31 грудня 1959 року. Внески становлять 5% із
перспективою зростання до 7% у 2017 році. Меха-

нізм здійснення виплат з ІІ рівня в законодавстві
до кінця не визначений.

З 1 січня 2011 року розмір внесків було підви-
щено з 16% до 17,8%.

Поступово зростає необхідний страховий стаж
та пенсійний вік. 

Індексацію пенсій призупинено до 2013 року. 
Із 1 січня 2015 року пільгові пенсії за умовами

роботи першої і другої категорії виплачуватимуть
із професійних пенсійних фондів.

Із 2017-го вартість одного року страхового ста-
жу буде підвищено з 1,1 до 1,2%.

Мінімальний розмір пенсії становить 91,21$,
максимальний — 469,47 $.

Швеція
Пенсійна система тут складається із трьох рівнів.
До першого рівня належать:

 солідарна умовно-накопичувальна пенсія (га-
рантована державою пенсія, яка дорівнює сумі
двох розмірів розрахункових величин);

 обов’язкова накопичувальна складова.
До другого:

 професійні пенсії, порядок та умови формуван-
ня яких визначаються у колективних договорах.
До третього:

 будь-які приватні пенсії, які особа самостійно
формує.

Для формування солідарної умовно-накопичуваль-
ної пенсії сплачуються страхові внески у розмірі:

2% зарплати сплачує працівник;
18,5% заробітної плати працівника, зменшеної

на 2% сплаченого працівником внеску, сплачує ро-
ботодавець до солідарної умовно-накопичувальної
пенсійної системи. За бажанням працівника він
може спрямувати до фінансової установи 2%
сплачених роботодавцем 18,5% для формування
реальних пенсійних накопичень.

Для розрахунку пенсії із солідарної умовно-на-
копичувальної системи враховується умовний на-
копичений капітал, який ділиться на очікувану три-
валість життя після досягнення пенсійного віку.

Загальний пенсійний вік у Швеції, як для чоло-
віка, так і для жінки становить 65 років.

Особа може знизити вік виходу на пенсію до 61
року або ж продовжити його до 67 років.

Відповідно у разі зниження пенсійного віку роз-
мір пенсії зменшуватиметься, у разі продовження
трудової діяльності умовний капітал зростає.

Під час призначення та виплати пенсії всі рівні,
жодних пільг законодавство Швеції не передбачає.

Розмір пенсійних виплат із усіх рівнів пенсійної
системи Швеції не обмежується та дуже різниться,
тому шведські фахівці не визначають середнього
коефіцієнта заміщення пенсії заробітної плати.

Пенсії підлягають оподаткуванню та не призу-
пиняються у разі працевлаштування пенсіонера.

А яК у них?

Компетентно
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ЕКОНОМІКА

Зусіх започаткованих урядом
реформ податкова — чи не

найважливіша, адже стосується
як держави загалом, так і кожно-
го громадянина зокрема. Мабуть,
саме тому прийняття Податково-
го кодексу, внесення змін до нього
та адаптація нових норм трива-
лий час були і залишаються в
центрі уваги всього суспільства.
Як вплинула реорганізація фіс-
кальної системи на економіку, чи
посприяла розвитку бізнес-сере-
довища і наповненню бюджету —
на ці та інші запитання відповідає
голова Державної податкової
служби Олександр КЛИМЕНКО.

Які першочергові завдання
стоять перед податковою служ-
бою в 2012 році?
— Головне наше завдання — пе-
ретворити Державну податкову
службу з фіскального органу на
сервісну установу. Я далекий від
надто оптимістичної думки, що
така кардинальна зміна відбу-
деться швидко. Але закласти ос-
нови для поступового переходу
до такого формату роботи ми мо-
жемо і зобов’язані.

Передусім хочу, щоб мої колеги
усвідомили: платник податків є
нашим клієнтом та роботодавцем,
замовником наших послуг, тому
свою діяльність плануємо, виходя-
чи саме з цього постулату. Тож до-
кладемо всіх зусиль для створен-
ня привабливого інвестиційного
клімату в Україні. Це передбачає
спрощення податкових процедур,
розвиток нових видів сервісу, за-
провадження сучасних стандартів
обслуговування і подальше фор-
мування податкової культури і ще
багато чого. Тобто ми маємо стати
провідним регулятором бізнес-
клімату, ініціатором та координа-
тором таких змін, завдяки яким
підприємці обиратимуть нашу
країну як об’єкт для інвестицій.

Чи посприяє виконання цих
завдань реформуванню вашого
відомства?
— Від початку реорганізація
планувалася як складова загаль-
ної реформи податкової політики
в країні та проводилася не зара-
ди самої реорганізації чи скоро-
чення. Внутрішня перебудова
служби сприятиме тому, що на-
ше відомство має стати компак-
тнішим, ефективнішим і працю-
ватиме з вищим коефіцієнтом ко-
рисної дії. Звісно, з цього випли-
ває як підвищення вимог до спів-
робітників ДПС, так і певна опти-
мізація штатної кількості.

Набуття чинності Податко-
вим кодексом — випробування і
для ваших фахівців,  і для плат-
ників податків. Наскільки ус-
пішно адаптувалися обидві сто-
рони до нових умов?
— Як бачите, «податковий май-
дан» не повторився, попри всі
прогнози скептиків. Тож до на-
ших спільних із підприємцями
досягнень я б записав налагод-
ження ефективних зв’язків,

уміння вести конструктивний
діалог і досягнення компромісів.

Щодо самого Податкового ко-
дексу, то він заклав непогані осно-
ви для розв’язання застарілих
проблем у стосунках між бізнесом
та державою. Але для того, аби
ідейне наповнення цього докумен-
та не стало декларативним, його
слід завантажити реальним зміс-
том. Саме над цим ми (податківці і
бізнес-спільнота) і працюємо. На-
приклад, з нашого боку це має бу-
ти істотне спрощення процедури
сплати податків, скорочення низ-
ки адміністративних довідок,
вдосконалення адміністрування
платежів. Скажімо, наприкінці
січня ми виступили з ініціативою
полегшити реєстрацію платників
ПДВ. І в результаті — темпи реєс-
трації платників лише за перші
десять днів роботи за спрощеною
процедурою зросли майже втричі.
Свідоцтво платників ПДВ отрима-
ли 2707 підприємств.

Як позначився перехідний
період на наповненні бюджетів
різних рівнів?
— Виключно позитивно. Темпи
надходжень до бюджету значно
перевищували номінальне зрос-
тання економіки. Це відбулося як
завдяки активній боротьбі з тіньо-
вою економікою, так і в результаті
поліпшення адміністрування по-
датків. Загалом до зведеного бюд-
жету торік сплачено 266,4 млрд
грн, що на 60 млрд більше, ніж
2010 року. До державного бюдже-
ту надійшло 192,1 млрд грн. У ре-
гіонах додатково отримали 5,5
млрд грн. Варто зазначити, що
96% податків сплачено добровіль-
но і про посилення фіскального
тиску не йдеться. Ця тенденція
зберігається і цього року.

Нарешті законодавчо врегу-
льовано проблеми зі спрощеною
системою оподаткування,  однак
у підприємців залишається чи-
мало запитань щодо імплемен-
тації нових норм. Чи допомагає-
те їм освоїтися у зміненому пра-
вовому полі?
— Податкова служба створила
всі необхідні умови для комфор-
тної перереєстрації підприємців.
Усі охочі мали змогу отримати
фахові консультації та прийняти
рішення про свій статус у новій
системі координат. До того ж змі-
ни виявилися прийнятними для
представників малого бізнесу,
про що свідчить зростання кіль-
кості спрощенців у цьому році на
понад 100 тис. осіб (у 2010 році їх
було до 1 млн).

А ще для адаптації підприємців
у нових умовах ми подовжили мо-
раторій на перевірки малого біз-
несу. Триває й активна роз’ясню-
вальна робота серед платників по-
датків: лише за два місяці ниніш-
нього року проведено майже 5 тис.
семінарів з роз’яснення норм по-
даткового законодавства. Підго-
товлено 11 узагальнюючих кон-
сультацій у форматі «запитання
— відповідь» тощо. 

Однак чимало розмов то-
читься щодо негативного впли-
ву Податкового кодексу на роз-
виток бізнесу. Чи можете спрос-
тувати ці судження?
— Ухвалення Податкового ко-
дексу — історична подія для на-
шої країни, яка завершилася
наймасштабнішою ревізією зако-
нів, що регулюють цю сферу, —
були вилучені норми з неодноз-
начним трактуванням та ті, що
вступали у суперечність між со-
бою. Створено систему єдиних
правил: замість 25 законів та пів-
сотні підзаконних актів — один
систематизований документ,
розроблений за стандартами Єв-
ропейського Союзу та на підставі
директив Ради Європи.

Скажімо, закладено механізми,
що захищають платника від сва-
вілля або змін політичної
кон’юнктури. Держава сама собі
поставила обмеження: не зміню-
вати правила пізніше, ніж за пів-
року до того, як вони почнуть дія-
ти. Повноваження податкової не
можуть бути розширені, запро-
ваджуються принципи презум-
пції правомірності дій платника,
розширено його права щодо ос-
карження результатів перевірок,
які проводитимуться за ризико -
орієнтованою системою і не стосу-
ватимуться сумлінних платників.

Розмови про фіскальний тиск
також безпідставні?
— Податкове навантаження на
економіку вже знижено і надалі
слабшає. Кількість загальнодер-
жавних податків зменшено на 11,
місцевих зборів — на дев’ять.
Протягом кількох наступних ро-
ків передбачено зниження ста-
вок основних податків (податку
на прибуток та ПДВ). Малим під-
приємствам з обігом до 3 млн грн
узагалі надано податкові каніку-
ли — для них діє нульова ставка
податку на прибуток.

До речі, надання податкових
пільг вже не є безсистемним.
Сьогодні визначено стратегічні
напрямки, розвиток яких стиму-
люється за допомогою пільг. Це
запровадження інновацій пере-
дусім у сфері екологічно чистих
технологій та підтримці вітчиз-
няного виробника. Чимало по-
слаблень отримали й аграрний
сектор, високотехнологічні галузі

(авіаційна, машино- і суднобудів-
на), будівництво.

Ще одна проблема — повер-
нення ПДВ. Наскільки змінило
ситуацію автоматичне відшко-
дування і якої кількості платни-
ків воно нині стосується?
— Автоматичне відшкодування —
це алгоритм, за яким врешті-решт
виконуватимуться всі операції з
компенсації ПДВ. Я в це вірю і вва-
жаю такий метод розв’язанням
кількох застарілих проблем. Пере-
дусім ліквідовано корупційні ри-
зики, пов’язані з суб’єктивним
чинником. Віднині рішення про
відшкодування ухвалює не подат-
ковий інспектор, а автоматизована
система на основі чітко виписаних
законодавчих критеріїв.

Убезпечено і від накопичення
нових боргів. «Автомат» умож-
ливлює безперешкодне та швид-
ке проходження коштів. За опе-
ративністю проведення таких
операцій Україна вийшла на од-
не з перших місць у Європі. Торік
в автоматичному режимі 326
платників отримали 15,9 млрд
грн відшкодованого ПДВ. Зага-
лом кількість користувачів цього
сервісу за рік зросла у дев’ять
разів, а питома вага «автомату» в
загальному обсязі відшкодова-
них сум збільшилась із 12 до 70%.

А як у цьому році з перевір-
ками? Якою буде їхня періодич-
ність і чи довго триватиме мора-
торій на перевірки у сфері мало-
го бізнесу?
— Принаймні, до кінця першого
півріччя малий бізнес не турбу-
ватимуть. Щодо контролю
суб’єктів господарювання —
юридичних осіб, то за попередні-
ми розрахунками цього року бу-
де перевірено до 8 тис. підпри-
ємств. Торік фіскальний кон-
троль зменшився майже втричі і
при цьому став значно якісні-
шим. Впроваджена система по-

шуку суб’єктів тіньової економі-
ки дає змогу знаходити поруш-
ників дистанційно, тобто ви-
ключно аналітичними методами.
Безконтактні способи моніторин-
гу розвиватимемо й надалі.

Що маєте намір протистави-
ти тіньовим ділкам,  які застосо-
вують новітні схеми мінімізації
податків?
— Світлі голови моїх колег та пе-
редові технології. Наша стратегія
сьогодні полягає у тому, аби лік-
відувати попит на послуги «кон-
вертаційних» центрів та інших
структур, якими користуються в
ухиленні від оподаткування.
Працюємо на випередження,
тобто боремося з причинами, а не
з наслідками.

Новим законодавством запро-
ваджуються механізми, які да-
ють змогу працювати «по-біло-
му». Ця система стає комфортні-
шою і вигіднішою порівняно із
застосуванням схем мінімізації
чи ухилення від оподаткування.
Якщо раніше ми працювали на
виявлення та припинення діяль-
ності фіктивних підприємств, то
нині — на забезпечення відшко-
дування збитків. Результати та-
кої роботи очевидні: торік викри-
ли 49 конвертаційних центрів,
вилучили готівки та заблокували
коштів на рахунках на суму по-
над 42 млн грн, порушникам до-
датково донарахували 246,9 млн
грн податків і платежів. 

Наскільки успішною є пере-
орієнтація з фіскальних фун-
кцій на сервісні? 
— Кажуть, досконалість не має
меж. Тож намагаємося створити
таку структуру, яка буде постійно
оновлюватися та поліпшуватися.
Наскільки це вдається, нехай су-
дять платники податків. 

Лариса ДАЦЮК,  
«Урядовий кур’єр»
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«Платник податків 
є нашим клієнтом та роботодавцем»

Голова 
Державної податкової служби 

Олександр КЛИМЕНКО 

Олександр КЛИМЕНКО. Народився 16 листопада 1980 р. в Макіївці До-
нецької області. Має дві вищі освіти: закінчив Донецький державний універ-
ситет управління за спеціальністю «фінанси» (магістр фінансів) та Національ-
ну академію управління при Президентові України (магістр державного уп-
равління). Кандидат економічних наук, державний радник податкової служби
ІІІ рангу.

досьє «ук»

Валерій МЕЛЬНИК, 
«Урядовий кур’єр»

ТРАНСПОРТНА МЕРЕЖА. У поліській області водії ни-
ні менше нарікають на якість доріг і витрачають менше
грошей на ремонт автомобілів. Роздача «на горіхи» во-
линським автодорожникам, що рік-два тому мала шанс
стати традиційною в облдержадміністрації, могла б пере-
творитися на ритуальне стрясання повітря, якби на допо-
могу їм… не прийшов уряд. Спрямовані ним в область
кошти дозволили успішно втілити в життя низку велико-
масштабних проектів у галузі дорожнього будівництва. 

У регіоні протягом минулого року, зокрема, вдалося
реконструювати один із найбільших у державі міжнарод-
них автопереходів, провести реконструкцію на дорозі
міжнародного значення Київ — Ягодин — Варшава і від-
ремонтувати майже сімдесят вулиць обласного центру.

— Перший об’єкт для нашого регіону важливий особ-
ливо. Адже саме через автоперехід Ягодин — Дорогуськ
не тільки в нашу державу ввозиться мало не половина
сухопутних торгових вантажів, а й піде основний потік
уболівальників на чемпіонат Євро-2012, — підкреслив го-
лова облдержадміністрації Борис Клімчук. — Тому робо-
ти тут проводили не лише із врахуванням кращого євро-
пейського будівельного досвіду, а й з розумінням того,
що прикордонні і митні формальності мають забирати у

туристів під час перетину держкордону лічені хвилини.
Бо саме з перших хвилин перебування на українській
землі в них і почне формуватися імідж нашої держави…

На утвердження доброго іміджу держави віднині в ман-
дрівників працює і реконструйована автомобільна дорога
М-07. Ще недавно розбита «бетонка», якою свого часу
уряд СРСР планував за потреби надавати «братню до-
помогу поневоленим народам Європи», тепер невпізнан-
но змінилася. Вона розширена, обладнана сучасними за-
собами регулювання руху. А асфальтобетон, що вико-
ристовувався як верхній шар дорожнього покриття, за-
безпечить їй довший безремонтний термін експлуатації. 

Із значно кращим настроєм пересуваються нині водії
автомобілів і в обласному центрі. Тут на виділені Кабіне-
том Міністрів понад тридцять мільйонів гривень проведе-
но ремонт і реконструкцію 68 вулиць. У тому числі, на-
приклад, і таких «бічних», як вулиця Зв’язківців. Долаючи
її в минулому, практично кожен водій згадував владу ли-
хими словами. Тепер тут можна не боятися «залишити
підвіску» у черговій глибокій вибоїні.

Чимало минулого року зроблено для підтримання в на-
лежному стані й інших транспортних артерій регіону. І хо-
ча після сходження снігу на деяких їх ділянках з’явилися
вибоїни (а як же без них, рідних?!.), недавно вдалося по-
чути від колеги: «В’їхали у Волинську область — і нареш-
ті почалися дороги!..»

2 роки роботи уряду: регіональний зріз

«В’їхали на Волинь — почалася дорога!»



Містобудування
www.ukurier.gov.ua13 березня 2012 року, вівторок, № 45 7

Будівельна галузь країни чи
не найбільше серед інших

постраждала від фінансово-еко-
номічної кризи. Але попри це ос-
танніми роками демонструє по-
ступове і впевнене зростання. За
два роки діяльності уряд Миколи
Азарова уважно прислухався до
бід та потреб будівельників: пе-
редусім щодо спрощення дозво-
лів та дерегуляції галузі.

Про те, як останнім часом оно-
вилося будівництво України, як
проводиться зведення житла, як
галузь готувалася до зустрічі Єв-
ро-2012 і які новини у промисло-
вості будівельних матеріалів, ко-
респонденту «УК» розповів за-
ступник міністра регіонального
розвитку, будівництва та житло-
во-комунального господарства
України Дмитро ІСАЄНКО.

Дмитре Валерійовичу,  які,  на
ваш погляд,  кардинальні зміни
у функціонуванні міністерства
були зроблені останніми рока-
ми? Чи стало воно ближчим до
будівельників і звичайних гро-
мадян?
— У будівництві нічого не дося-
гається просто та легко. Тому і на
швидкий ефект ми не розрахо-
вуємо. Але сьогодні у нас є всі
підстави для того, щоб упевнено
дивитись у майбутнє. Протягом
минулого року завершено ре-
формування апарату Мінрегіон-
буду, сформовано паспорти га-
лузей, зокрема і будівництва. Те-
пер ми чітко знаємо, куди повин-
ні рухатися та що саме для цього
потрібно зробити. Та до людей
нас наблизили безпрецедентні
заходи із дерегуляції та спро-
щення дозвільних процедур у
будівництві, здійснені міністер-
ством протягом минулого року.
Галузь вже відреагувала зрос-
танням, а отже, плодами діяль-
ності будівельників зможуть ско-
ристатися більше співгромадян. 

Чи подолали будівельники
шалений спад обсягів будівель-
них робіт та будівництва,  який
спостерігався у 2009-2010 роках?
Як цьому сприяло міністерство? 
— Обсяги житлового будівниц-
тва у 2011 році досягли докризо-
вого рівня. За даними Держстату,
минулого року в експлуатацію
введено 9,41 мільйона м2 загаль-
ної площі житла. Це на 0,8% біль-
ше, ніж 2010 року. Якщо не вра-
ховувати введених в експлуата-
цію індивідуальних житлових
будинків, споруджених у попе-
редні роки, зростання ще більше
— на 43,5%.

За рахунок коштів держбюд-
жету у 2011 році введено в екс-
плуатацію менше відсотка (0,8%)
загального обсягу житла. Однак
це у 2,2 раза більше, ніж 2010 ро-
ку.

При цьому не враховується
житло, введене в експлуатацію в

результаті реалізації Державної
цільової соціально-економічної
програми будівництва (придбан-
ня) доступного житла на 2010–
2017 рр., Державної програми за-
безпечення молоді житлом на
2002–2012 рр. та бюджетної про-
грами пільгового кредитування
індивідуальних сільських забу-
довників.

Пожвавлення ринку будівниц-
тва житла позитивно вплинуло
на виробництво будівельних ма-
теріалів в Україні. Понад 80%
тих, які використовує будівель-

ний комплекс держави, виробля-
ють в Україні. За останні роки
введено в експлуатацію нові по-
тужності з виробництва сучас-
них будівельних матеріалів, зок-
рема тепло-, звукоізоляційних
виробів, цегли керамічної, газо-
бетону, налагоджено виробниц-
тво цементу сухим способом. 

Спостерігається стійка динамі-
ка зростання експорту над ім-
портом. У 2011 році експорт ос-
новних будівельних матеріалів
перевищив імпорт на 6,9 млрд
гривень, що більш ніж удвічі пе-
ревищує показники 2010 року.
Імпортовано — на 7,6 млрд гри-
вень. 

Яку роботу проводило мініс-
терство при будівництві об’єктів
чемпіонату Євро-2012?
— Звичайно, важко уявити цен-
тральний орган виконавчої влади
безпосередньо на будівництві
якогось об’єкта Євро-2012… А
якщо серйозно, то вважаю, що з
нашим завданням — забезпечи-
ти розробку нормативно-право-
вих актів, державних будівель-
них норм та галузевих стандар-
тів відомство впоралося повніс-
тю. Щодо конкретних об’єктів, то
найбільше роботи випало на до-

лю Держархбудінспекції, фахів-
ці регіональних підрозділів якої
здійснювали безпосередній на-
гляд за дотриманням встановле-
них строків та якістю робіт. Мін-
регіонбуд також активно спів-
працював зі всіма зацікавленими
та залученими до процесу підго-
товки установами, зокрема з На-
ціональним агентством з підго-
товки до Євро-2012 та реалізації
інфраструктурних проектів
(Укр євроінфрапроект).

У 2011 році було ухвалено За-
кон «Про регулювання містобу-
дівної діяльності»,  який вітали
компанії-забудовники. Але в
цьому документі є багато прога-
лин,  включаючи,  приміром,  не-
прозоро виписані моменти щодо
оформлення права власності на
земельну ділянку. Як ви оцінює-
те цей закон? Що треба зміню-
вати в ньому і що роблять в цьо-
му напрямку?
— Наведений приклад не зовсім
доречний, оскільки питання що-
до оформлення права власності
взагалі і на земельні ділянки зок-

рема не є предметом правового
регулювання цього документа.
Це норми законів України «Про
державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно та їх об-
межень», «Про Державний зе-
мельний кадастр» та Земельного
кодексу України.

Щодо Закону «Про регулюван-
ня містобудівної діяльності», то
здійснено найбільш масштабне за
останнє десятиліття коригування
законодавства у сфері будівниц-
тва: внесено зміни до 23 законів
та до одного декрету Кабінету
Міністрів. Закон «Про плануван-
ня і забудову територій» визнано
таким, що втратив чинність. На
сьогодні міністерство продовжує
відстежувати результативність
проведених змін. Ми маємо пере-
важно позитивні відгуки від орга-
нів влади на місцях, будівельних
підприємств, проектних інститу-
тів, громадських організацій та
інших зацікавлених підприємств
та організацій.

Експерти вважають,  що дії
лише одного Закону «Про регу-
лювання містобудівної діяль-
ності» недостатньо і треба ухва-
лити ще низку різних законів та
підзаконних актів. Які норма-

тивно-правові документи готує
міністерство та що подано до
Верховної Ради?
— Міністерство планомірно
розв’язує проблеми будівництва,
містобудування та архітектури
на законодавчому рівні починаю-
чи із 2008 року. За цей час при-
йнято 6 системних законів. Пи-
тання персоналізації та посилен-
ня відповідальності при створен-
ні об’єктів архітектури визначив
Закон «Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів України
щодо підвищення відповідаль-
ності та вдосконалення держав-
ного регулювання у сфері місто-
будування».

Робота з удосконалення місто-
будівного законодавства триває
(два законопроекти подано на
розгляд Верховної Ради, в роботі
перебуває низка постанов уряду,
вносимо зміни до наказів мініс-
терства), однак загалом на цей
час реформування містобудівної
діяльності на рівні нормативно-
правових актів практично завер-
шене. Міністерство безпосеред-
ньо працює над впровадженням
реформи на місцях. 

Як працює в ці роки програма
будівництва доступного житла і
що в цьому напрямку робить мі-
ністерство?
— У цілому за результатами
проведеної роботи у 2010—2011
роках із загальної кількості
об’єктів, що схвалені комісією,
третина об’єктів брала участь у
реалізації програми. На сьогодні
50 об’єктів, в яких громадянами
придбано доступне житло, вже
введено в експлуатацію.

За останні два роки реалізації
програми державну підтримку в
загальному обсязі 167,3 млн гри-
вень для будівництва доступного
житла отримали понад 1 350 сі-
мей, які потребували поліпшення
житлових умов відповідно до за-

конодавства. Інвестиції грома-
дян, які були спрямовані на бу-
дівництво доступного житла,
становлять 423,6 млн гривень.
Таким чином у рамках реалізації
програми будівництва доступно-
го житла у будівельну галузь бу-
ло залучено майже 600 млн гри-
вень.

У Законі «Про Державний
бюджет України на 2012 рік» для
надання державної підтримки з
метою будівництва (придбання)
доступного житла передбачено
200 млн гривень, що вдвічі пере-
вищує обсяги коштів, які було
фактично спрямовано у поперед-
ньому році. 

Як ви вважаєте,  чому за ос-
танні роки в Україну так і не
прийшли іноземні компанії-за-
будовники,  адже про це багато
говорили і навіть є окрема про-
грама Агенції з нацпроектів? Що
в цьому напрямку робить мініс-
терство? Що відлякує закордон-
ні компанії-забудовники?
— Стосовно згаданої програми
краще звертатися до агентства, а
позиція Мінрегіонбуду базується
на пріоритеті вітчизняного ви-
робника. У нас сильний, добре
розвинутий будівельний ком-
плекс. Уже сьогодні Україна
спроможна щороку будувати у 2-
3 рази більше, ніж збудовано за
минулий рік. Єдине, що гальмує
будівельний бум, — відсутність
платоспроможного попиту. 

Разом з тим міністерство
спільно з агентством опрацьовує
питання початку робіт з будів-
ництва проекту «Повітряний
експрес», що курсуватиме з м.
Києва до аеропорту «Бориспіль».
Цей проект фінансує експортно-
імпортний банк Китайської На-
родної Республіки. Роботи пла-
нують розпочати у травні 2012
року. Вартість проекту близько
650 млн дол. США. Проект отри-
мав статус національного.

Які плани роботи міністер-
ства на 2012 рік? Яку політику
воно проводитиме,  чи є якась
нова стратегія розвитку галузі?
— У галузі будівництва цей рік,
як і 2011, пройде під знаком За-
кону «Про регулювання містобу-
дівної діяльності». Ще один пріо-
ритет — розробка вітчизняної
бази технічного регулювання у
галузі та її гармонізація з кращи-
ми світовими зразками. В галузі
капітального будівництва ми
плануємо перейти до середньос-
трокового планування, що дасть
змогу ефективно використовува-
ти бюджетні кошти та буде запо-
бігати появі нових довгобудів.
Протягом року ми підготуємо до-
вгострокову програму розвитку
ринку будівельних матеріалів,
зокрема в частині імпортозамі-
щення і підвищення якості віт-
чизняного виробництва.

Олег ГРОМОВ,  
«Урядовий кур’єр»

УК

УК

УК

УК

УК

УК

УК

УК

«Протягом року ми підготуємо
довгострокову програму розвитку ринку

будівельних матеріалів»
Дмитро ІСАЄНКО. Народився 30 серпня 1967 року у м. Речиця (Республі-

ка Білорусь). Закінчив Ленінградське вище військове інженерне будівельне
училище (1989 р.) за спеціальністю «інженер-теплоенергетик». У 1989-2006
рр. працював начальником будівельно-монтажних дільниць у м. Балаклаві та
керував Центральним спеціалізованим будуправлінням у Києві. У 2006-2007
рр. — директор департаменту будівництва та відчуження фондів Міністерства
оборони України. З 2007 р. — заступник міністра регіонального розвитку, бу-
дівництва та житлово-комунального господарства України.

ДОСЬЄ «УК»

Заступник міністра регіонального
розвитку, будівництва та

житлово-комунального
господарства України 

Дмитро ІСАЄНКО

Індекси продукції будівельних матеріалів за 2009-2011 рр.,
у % до попереднього року

Джерело: Державна служба статистики 
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ЗАЛІЗНИЦЯ. Під час попередньої континен-
тальної першості в Австрії та Швейцарії вболі-
вальники не звертали особливої уваги на відста-
ні та кордони. Що й не дивно, якщо взяти до ува-
ги, скільки кілометрів відділяють Відень і Інсбрук,
Базель і Клагенфурт або Цюрих і Зальцбург. Ін-
ша річ — фінальний турнір збір-
них Старого Світу, який при-
йматимуть Україна та Польща.

Шанувальники футбольного
таланту Тимощука і Вороніна,
Шовковського і Назаренка готу-
ються подорожувати слідом за
своїми улюбленцями. А це спра-
ва непроста. Адже Київ та До-
нецьк, де дружина Блохіна гра-
тиме матчі групового турніру,
розділяють 700 кілометрів,
Львів та Донецьк — 1175.

Ось чому без кардинальних змін у найпопу-
лярнішому виді транспорту обійтися було немож-
ливо. У грудні 2010 року в рамках проекту впро-
вадження в Україні прискореного залізничного
руху був підписаний контракт із корейською фір-
мою щодо поставки десяти міжрегіональних
електропоїздів. 85% фінансування їх загальної
вартості — 261 млн доларів — здійснюється за
рахунок кредитів «Ексімбанку» Республіки Ко-
рея строком на десять років.

Головна перевага Hyundai — вони розви-
вають швидкість до 160 кілометрів на годину.
А це означає, що з Києва до Харкова можна
буде дістатися за 3,5 години, до Львова — за
4,5 години, до Донецька — за 5,5 години. 

— Ми плануємо, що українці поїдуть на
травневі свята вже на нових
поїздах, — пообіцяв
віце-прем’єр-міністр
— міністр інфраструк-
тури Борис Колесні-
ков. За його словами,
вартість квитка у дру-
гому класі швидкісно-
го поїзда становити-
ме 160–220 грн за-
лежно від часу при-
дбання квитка.

— Ціна буде пла-
ваючою, — зазначив віце-прем’єр. —
Наприклад, за 90 днів — 160 грн, в
день відправлення — до 220 грн. Кожен
обиратиме зручний для себе варіант.

Він також зазначає, що така систе-
ма давно й успішно діє в авіапереве-
зеннях, не тільки даючи змогу паса-
жирам планувати свої поїздки, а й дає
можливість транспортної компанії оп-
тимізувати витрати.

СПІВПРАЦЯ. Чорним днем для світового фут-
болу назвав президент ФІФА Зепп Блаттер тра-
гедію на стадіоні в Порт-Саїді. Нагадаю, що мас-
штабна сутичка між фанатами двох єгипетських
клубів «Аль-Масрі» та «Аль-Аглі» обернулася за-
гибеллю 74 уболівальників. Під час бійки загинув
також один поліцейський, 14 правоохоронців бу-
ло поранено. 

В Україні напрочуд уважно вивчили жахливий
випадок у Єгипті. За словами речника МВС Украї-
ни Володимира Поліщука, робиться все можливе,
щоб уникнути інцидентів, подібних до тих, що тра-
пився в Порт-Саїді, під час матчів Євро-2012.

На нещодавній міжнародній поліцейській конфе-
ренції, яка відбулася в Києві, було оголошено про
створення на базі МВС України Центру міжнарод-
ного поліцейського співробітництва, який відпові-
датиме за безпеку на Євро-2012, а також пересу-
вання команд і груп уболівальників. Тут спільно
працюватимуть представники міліції та поліції кра-
їн-господарів та учасниць чемпіонату. Загалом

безпекою на Євро у Львові та Києві, Донецьку і
Харкові опікуватимуться 27 тисяч правоохоронців.

Ось який вигляд матиме, наприклад, НСК
«Олімпійський» 11 червня під час матчу Україна
— Швеція. Цього дня на столичній арені працю-
ватимуть майже тисяча стюардів, а також пред-
ставники правоохоронних органів, що гарантува-
тиме безпрецедентний рівень комфорту й безпе-
ки перебування вболівальників на стадіоні. 

Ті глядачі, які намагатимуться почати бійку, ви-
користати піротехніку, запалити факел або підняти
над головою великий банер, потраплять у спеці-
ально облаштовані кімнати міліції просто у підтри-
бунних приміщеннях.

Крім того, зовні й усередині стадіону буде вста-
новлено понад 500 сучасних камер відеоспостере-
ження, які розпізнають обличчя порушника і, зафік-
сувавши його протиправні дії, продовжуватимуть
стежити за ним до виходу зі стадіону. Відео з усіх
камер зберігатиметься на серверах служби безпе-
ки і його можна буде переглянути протягом
тривалого часу після завершення матчу. 

«Україна вперше прийматиме у себе між-
народний спортивний захід такого високого
рівня, — наголосив Президент України Вік-
тор Янукович під час зустрічі із першим за-
ступником голови СБУ Петром Шатков-
ським. — Прибуде чимало гостей, і вони ма-
ють почуватися у безпеці. Але ці заходи без-
пеки не повинні завадити нашим гостям від-
чути традиційну українську гостинність».

МЕДИЦИНА. Харківські шанувальники футбо-
лу вдоволено потирають руки. Ще б пак: саме на
місцевому стадіоні «Металіст» відбудуться най-
рейтинговіші матчі групового етапу Нідерланди
— Німеччина та Португалія — Нідерланди.

Зрозуміло, що в середині червня вільних місць
не буде не тільки на футбольній арені, а й у са-
місінькому серці обласного центру — на площі
Свободи.

— У фан-зоні буде встановлено медичні наме-
ти, в яких чергуватимуть працівники з необхідни-
ми інструментами для надання першої медичної
допомоги, — повідомив журналістів директор де-
партаменту охорони здоров’я Харківської міськ-
ради Юрій Сороколат. — Лікарі зможуть допо-
могти при забоях, порізах, підвищеному тиску,
проблемах із серцем, отруєннях, зокрема алко-
голем. У міському бюджеті Харкова на пересувне

медичне обладнання і забезпечення
медикаментами виділено мільйон гривень.

У разі потреби численні гості футбольного
свята зможуть отримати кваліфіковану допо-
могу в провідних закладах міста.

Наприкінці минулого року Харківщину від-
відали головний медичний офіцер Могенс
Кройцфельд та директор департаменту зі
зв’язків з урядом і державними установами
Андреас Шер. 

Вони, зокрема, побували у шести тимчасо-
вих медичних пунктах, розташованих на ста-
діоні «Металіст», повідомив заступник голови
Харківської облдержадміністрації Ігор Шурма. 

За його словами, медичні експерти УЄФА
повністю задоволені організацією роботи в
обласній клінічній лікарні. Під час відвідуван-
ня експерти спілкувалися з медичним персо-
налом, більшість якого володіє англійською
мовою. Усі медичні заклади, що обслуговува-
тимуть гостей чемпіонату Європи з футболу
в Україні, вже на початку 2012 року будуть за-
безпечені необхідним обладнанням, а також
транспортними засобами.

Як ми вже повідомляли, загалом на забез-
печення медичної складової підготовки до Єв-
ро-2012 з державного бюджету країни виділе-
но майже 100 млн грн.

Гості почуватимуться в безпеці

Врятує центр екстреної допомоги

«Хюндай» домчить за чотири тайми 
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Добірку підготував Валерій РЕКУНОВ, «Урядовий кур’єр»

Харківський аеровокзал: місць  вистачить усім

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр»

М’ЯКА ПОСАДКА. Напри-
кінці квітня введуть в екс-
плуатацію сучасний міжна-
родний аеропорт «Донецьк»,
який перебував на особливо-
му контролі під час підготов-
ки міста до Євро-2012 і вод-
ночас був одним із хвостів і
проблемних моментів. Зок-
рема досі пам’ятаю дещо
розгублений і спантеличений

вираз обличчя президента 
УЄФА Мішеля Платіні, який
пару років тому побував на бу-
дівельному майданчику, де ог-
лядати довелося тільки глибо-
кий котлован. Утім, помітне
відставання від графіків таки
мало серйозну причину — не-
своєчасне фінансування з дер-
жавного бюджету. Тому навіть
відповідні роботи тоді тут роз-
почали з запізненням — на-
прикінці жовтня 2009 року і
спершу працювали, розрахо-

вуючи тільки на кошти облас-
ного бюджету. 

Та все докорінно змінилося
після того, як новий склад Ка-
бінету Міністрів почав викону-
вати всі зобов’язання щодо фі-
нансування. Зокрема уряд за-
твердив і титул на виконання
проектно-вишукувальних робіт
для реконструкції та будівниц-
тва штучних покриттів перонів,
місць зупинок та рулівних дорі-
жок у КП «Міжнародний аеро-
порт «Донецьк». 

Розв’язавши свого часу фі-
нансову проблему, уряд і нада-
лі неодноразово виділяв додат-
кові кошти для будівництва по-
вітряних воріт шахтарської сто-
лиці. Свіжий тому приклад —
збільшення фінансування за-
безпечення розвитку Донець-
кого аеропорту на 300 мільйо-
нів гривень — до 6,279 мільяр-
да гривень. Такі поправки Каб-
мін вніс у Державну цільову
програму підготовки до Євро-
2012 постановою від 30 січня

цього року. Кошти на виконан-
ня цих робіт — державні. 

Як відомо, влітку минулого
року в аеропорту відкрили нову
сучасну злітно-посадкову сму-
гу: випробовував її тоді най-
важчий у світі вантажний літак
«Мрія». А весь аеровокзальний
комплекс спершу планували
відкривати наприкінці 2011-го.
За словами міського голови
Олександра Лук’янченка, тіль-
ки «для «галочки» тоді цього
принципово не стали робити. 

Оксана ГОЛОВКО,
«Урядовий кур’єр»

Ми не чарівники, ми ли-
ше вчимося. Коли Ук-

раїна виграла право на про-
ведення фінальної частини
європейської першості з
футболу, в державі, як і в
усьому світі, була одна еко-

номічна ситуація, потім во-
на істотно змінилася. Од-
нак економічна та фінан-
сова криза ніколи не ста-
вала приводом для пере-
несення спортивних зма-
гань. Радше навпаки,
футбол не раз допомагав
у скруті, бо сам є потуж-
ним антидепресантом. 

Трохи менш ніж три мі-
сяці відділяють всіх нас
від першого матчу чемпіо-
нату. Важко сказати, мало
це чи багато. Адже цей час
відведено не лише для за-
пуску незавершених про-
ектів, а й для наведення
глянцю в містах-господа-
рях, моральної підготовки
всіх українців до великого
футбольного свята. 

На переконання віце-
прем’єр-міністра — мініс-
тра інфраструктури Бо-
риса Колеснікова, най-
більше досягнення країни
— стовідсоткова готов-

ність євроарен. Водночас у
переліку найважливіших

справ не лише завершення
підготовки об’єктів, а й ви-
шкіл кадрів. 

Головний
транспорт —
літак

Одне з найважливіших
завдань нині — повний за-
пуск нових терміналів у міс-
тах-господарях (деякі об’єк-
ти на 100% будуть запущені
в березні, Донецький термі-
нал — наприкінці квітня),
адже саме вони приймати-
муть основний потік фанів з
Європи та світу. Наразі Бо-
рис Колесніков оцінює го-
товність аеропортів у 95%.
«Незабаром пишатимемося
своїми аеропортами. Тішить,
що з 2011 року ми спостері-
гаємо також зростання по-
казників перевезень. Зокре-
ма, міжнародні авіаційні пе-
ревезення виросли на 40%.
Враховуючи, що за останні
півтора року Україна побу-
дувала чотири надсучасні
аеропорти, які щогодини мо-
жуть приймати до 22 тисяч
гостей, ці показники зроста-
тимуть і надалі», — переко-
наний посадовець. 

Щодо готельного буму, то
він, схоже, розпочнеться
наприкінці березня. На від-
міну від 2011-го, коли в ук-

раїнських євромістах від-
крили 9 готелів на 1044 но-
мери, у 2012 році в Донець-
кій, Київській, Львівській та
Харківській областях пла-
нують здати в експлуатацію
49 готелів на 4,6 тис. номе-
рів. 

З настанням весни постає
найголовніше завдання —
завершення у квітні-травні
дорожніх проектів. За остан-
ні два роки виконано веле-
тенський обсяг роботи. Сьо-
годні можна констатувати,
що у 2011 році було збудова-
но та відремонтовано понад
2000 км автодоріг, 101 км
під’їзних контрольно-про-
пускних пунктів. Однак
спростувати слова опера-
ційного директора турніру
Мартіна Каллена про те, що
на приведення українських
доріг у належний стан зна-
добиться років тридцять-
сорок, мабуть, не вдасться. 

Загалом у 2012-му міста-
господарі закуплять 400
одиниць транспорту. Це має
сприяти налагодженню пе-
ресування значних люд-
ських потоків. Міські бюд-
жети вже розкошелились:
торік було придбано 152 оди-
ниці міського транспорту. З
них у Києві — 22 одиниці (19
автобусів та 3 тролейбуси),
Донецьку — 83 тролейбуси,
Харкові — 52 тролейбуси. 

Від о’кей 
до вері гуд

Для спілкування з гостями
майбутнього чемпіонату Єв-
ропи з футболу 2012 року ба-
зову англійську знатимуть
35 тисяч міліціонерів, 3 тися-
чі прикордонників, усі меди-
ки, які чергуватимуть на
об’єктах під час турніру. На-
вчання кадрів триває, однак
як підстраховка розгляда-
ється варіант залучення до
спільної роботи з правоохо-
ронцями волонтерів з числа
молоді та студентів, які воло-
діють іноземними мовами. 

До завершення тренінгів і
навчань персоналу за євро-
пейськими стандартами,
який працюватиме не лише в
аеропортах і на стадіонах, а
й на залізниці, в ресторанах,
таксі та інших сервісних
службах, ще є час. А отже, й
надія, що, запитуючи, як
пройти, приміром, до готелю,
іноземні гості не почують у

відповідь, що найближчий
супермаркет за рогом. 

Не менш важливою є й
психологічна підготовка, а за
великим рахунком, підняття
морального духу всіх україн-
ців. Показовим в оцінці зроб-
леного до Євро-2012 може
бути нещодавнє опитування,
проведене місцевими журна-
лістами в одному з україн-
ських міст, не пов’язаних на-
пряму з майбутньою євро-
пейською першістю. Серед
іншого на запитання «Чого ви
очікуєте від Євро?» там трап-
лялися й такі відповіді:

«Для України Євро-2012
принесе кілька нових доріг
та стадіонів, на які після
чемпіонату чекає доля по-
ртугальських чи південно-
африканських… Але, незва-
жаючи на будівництво ста-

діонів, створення потужної
інфраструктури до прове-
дення чемпіонату, пересічні
люди нічого доброго від цьо-
го не матимуть… Як завжди:
хто будує, хто годує — той і
заробляє… Нам залишаєть-
ся лише радіти з того, що до
нас приїдуть зірки футболу
та купа вболівальників з
різних країн світу». 

Важко сперечатися з тим,
що хліб насущний первинні-
ший за видовища. Та, одначе,
не хлібом єдиним... Щоб під-
няти спортивний дух, у бе-
резні-квітні Україна проведе
шкільний чемпіонат-2012 з
футболу. Фінал всеукраїн-
ського турніру віце-прем’єр-
міністр — міністр інфрас-
труктури Борис Колесніков
запропонував провести на
полі НСК «Олімпійський». 

Гра з часом забувається, 
а результат залишається надовго
УСІМ МИРОМ. Підготовка до Євро-2012 засвідчила: за розумної концентрації
ресурсів можемо в стислі терміни реалізовувати масштабні проривні проекти

ПряМа МоВа

Борис КОЛЕСНІКОВ,
Віце-прем’єр-міністр — 
міністр інфраструктури:

— Україна має чотири нових аеропорти з трьома новими зліт-
но-посадковими смугами, а також підготувала чотири стадіони.
Ми зробили це фактично за 18 місяців. Ніхто в Європі не має по-
дібного досвіду. Перша гра, можливо, пройде нелегко, друга буде
вже кращою, а фінал буде ідеальним. 

Мішель ПЛАТІНІ,
Президент УЄФА:

— Звісно, це не Німеччина. Ми опинились у такій самій ситуації,
як Південна Африка, Бразилія та всі інші країни, які ніколи не про-
водили великих футбольних турнірів. Вони не мали досвіду в ор-
ганізації свята, проте УЄФА надав усі можливі сприяння та допо-
могу експертів на всіх етапах підготовки. Для всіх нас важливо,
що стадіони готові — вони дуже красиві. Переконаний, що Євро-
2012 буде великим футбольним святом. 

дуМка екСПерта

Андрій ЄРМОЛАЄВ, 
директор Національного інституту

стратегічних досліджень: 
— Багато уваги приділялося підготовці об’єктів турніру, але ще

залишилася низка питань, над якими варто попрацювати. 
Одне з них — створення якісної системи інформування та підтрим-

ки для туристів, які зараз цікавляться житловим фондом, готелями.
Варто було б провести роботу з упорядкування ціноутворення на го-
тельні послуги. Є сигнали про те, що власники готелів переоцінюють
можливості наших європейських гостей, розглядаючи їх як рясний
золотий дощ. Це може стати причиною непорозумінь. Держава мог-
ла б виступити в ролі координатора та організатора цієї сфери. 

На мій погляд, варто організувати активнішу взаємодію уряду
з нашими дипломатами у країнах, звідки ми чекаємо гостей. Вони
можуть взяти на себе роль провайдерів футбольних програм, ін-
формування, комунікації. Знаю, що дипломати були б зацікавлені
в тому, аби мати можливість проведення конкурсів на отримання
призових квитків на матчі. Це посилило б інтерес до України і, вод-
ночас, було б елементом іміджевої програми.

Найбільший зиск для України від чемпіонату ми вже отримали.
Підготовка до турніру показала, що за розумної концентрації ре-

сурсів ми можемо в стислі терміни реалізовувати масштабні
проривні проекти. Цей досвід доцільно використовувати і для
втілення інших програм. 

«Повітряні ворота»: впускати всіх

доВідка «ук»
Підготовка до Євро-2012 в Україні дала роботу 500 тисячам лю-

дей — це загальна кількість працівників, залучених у всі проекти
підготовки до турніру з урахуванням суміжних галузей.

Середня місячна зарплата на основних об'єктах майбутнього
турніру становить 3280 гривень, а фонд щомісячної заробітної
плати сягнув понад 130 мільйонів гривень.

Загалом інвестиції держави в підготовку України до проведення
чемпіонату Євро-2012 становили майже 20 мільярдів гривень.

Згідно з Держпрограмою підготовки й проведення в Україні фі-
нальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року, на під-
готовку до чемпіонату передбачено 26 млрд грн.

Євро-2012 проходитиме з 8 червня по 1 липня у чотирьох по-
льських та чотирьох українських містах. Фінальний матч відбу-
деться на НСК «Олімпійський» у Києві. 

«Донбас Арена»  обіцяє найгарячішу підтримку

А в «Борисполі» митники готові піти назустріч

Через ці «повітряні ворота»  вийдуть суперники
українців у груповому турнірі 

Суто футбольна «Арена Львів» нещодавно останньою 
з чотирьох  святкувала євроготовність

Ф
от

о 
 з

 с
ай

ту
 h

rk
.a

er
o

Ф
от

о 
У

кр
ін

ф
ор

м
у

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
ua

eu
ro

20
12

.c
om

Ф
от

о 
О

ле
кс

ан
др

а 
Л

Е
П

Е
Т

У
Х

И

Ф
от

о 
О

ле
кс

ан
др

а 
Л

Е
П

Е
Т

У
Х

И
Ф

от
о 

з 
са

йт
у 

da
ily

lv
iv

.c
om

У Львівському аеропорту пасажирів зустрічатимуть

ось такі прикордонники
Стюарди на «Олімпійському» тренуються на
вітчизняних фотокореспондентах

2 роки роботи уряду: регіональний зріз

Безпекою на євро у Львові
та києві, донецьку і Харкові
опікуватимуться 27 тисяч
правоохоронців.

Експерти спілкувалися
з медичним персоналом,
більшість якого володіє
англійською мовою.

Харківський «Металіст» готується в робочому режимі —

команда змагається на кількох фронтах
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3,5години

триватиме подорож
з києва до Харкова.



ЗАЛІЗНИЦЯ. Під час попередньої континен-
тальної першості в Австрії та Швейцарії вболі-
вальники не звертали особливої уваги на відста-
ні та кордони. Що й не дивно, якщо взяти до ува-
ги, скільки кілометрів відділяють Відень і Інсбрук,
Базель і Клагенфурт або Цюрих і Зальцбург. Ін-
ша річ — фінальний турнір збір-
них Старого Світу, який при-
йматимуть Україна та Польща.

Шанувальники футбольного
таланту Тимощука і Вороніна,
Шовковського і Назаренка готу-
ються подорожувати слідом за
своїми улюбленцями. А це спра-
ва непроста. Адже Київ та До-
нецьк, де дружина Блохіна гра-
тиме матчі групового турніру,
розділяють 700 кілометрів,
Львів та Донецьк — 1175.

Ось чому без кардинальних змін у найпопу-
лярнішому виді транспорту обійтися було немож-
ливо. У грудні 2010 року в рамках проекту впро-
вадження в Україні прискореного залізничного
руху був підписаний контракт із корейською фір-
мою щодо поставки десяти міжрегіональних
електропоїздів. 85% фінансування їх загальної
вартості — 261 млн доларів — здійснюється за
рахунок кредитів «Ексімбанку» Республіки Ко-
рея строком на десять років.

Головна перевага Hyundai — вони розви-
вають швидкість до 160 кілометрів на годину.
А це означає, що з Києва до Харкова можна
буде дістатися за 3,5 години, до Львова — за
4,5 години, до Донецька — за 5,5 години. 

— Ми плануємо, що українці поїдуть на
травневі свята вже на нових
поїздах, — пообіцяв
віце-прем’єр-міністр
— міністр інфраструк-
тури Борис Колесні-
ков. За його словами,
вартість квитка у дру-
гому класі швидкісно-
го поїзда становити-
ме 160–220 грн за-
лежно від часу при-
дбання квитка.

— Ціна буде пла-
ваючою, — зазначив віце-прем’єр. —
Наприклад, за 90 днів — 160 грн, в
день відправлення — до 220 грн. Кожен
обиратиме зручний для себе варіант.

Він також зазначає, що така систе-
ма давно й успішно діє в авіапереве-
зеннях, не тільки даючи змогу паса-
жирам планувати свої поїздки, а й дає
можливість транспортної компанії оп-
тимізувати витрати.

СПІВПРАЦЯ. Чорним днем для світового фут-
болу назвав президент ФІФА Зепп Блаттер тра-
гедію на стадіоні в Порт-Саїді. Нагадаю, що мас-
штабна сутичка між фанатами двох єгипетських
клубів «Аль-Масрі» та «Аль-Аглі» обернулася за-
гибеллю 74 уболівальників. Під час бійки загинув
також один поліцейський, 14 правоохоронців бу-
ло поранено. 

В Україні напрочуд уважно вивчили жахливий
випадок у Єгипті. За словами речника МВС Украї-
ни Володимира Поліщука, робиться все можливе,
щоб уникнути інцидентів, подібних до тих, що тра-
пився в Порт-Саїді, під час матчів Євро-2012.

На нещодавній міжнародній поліцейській конфе-
ренції, яка відбулася в Києві, було оголошено про
створення на базі МВС України Центру міжнарод-
ного поліцейського співробітництва, який відпові-
датиме за безпеку на Євро-2012, а також пересу-
вання команд і груп уболівальників. Тут спільно
працюватимуть представники міліції та поліції кра-
їн-господарів та учасниць чемпіонату. Загалом

безпекою на Євро у Львові та Києві, Донецьку і
Харкові опікуватимуться 27 тисяч правоохоронців.

Ось який вигляд матиме, наприклад, НСК
«Олімпійський» 11 червня під час матчу Україна
— Швеція. Цього дня на столичній арені працю-
ватимуть майже тисяча стюардів, а також пред-
ставники правоохоронних органів, що гарантува-
тиме безпрецедентний рівень комфорту й безпе-
ки перебування вболівальників на стадіоні. 

Ті глядачі, які намагатимуться почати бійку, ви-
користати піротехніку, запалити факел або підняти
над головою великий банер, потраплять у спеці-
ально облаштовані кімнати міліції просто у підтри-
бунних приміщеннях.

Крім того, зовні й усередині стадіону буде вста-
новлено понад 500 сучасних камер відеоспостере-
ження, які розпізнають обличчя порушника і, зафік-
сувавши його протиправні дії, продовжуватимуть
стежити за ним до виходу зі стадіону. Відео з усіх
камер зберігатиметься на серверах служби безпе-
ки і його можна буде переглянути протягом
тривалого часу після завершення матчу. 

«Україна вперше прийматиме у себе між-
народний спортивний захід такого високого
рівня, — наголосив Президент України Вік-
тор Янукович під час зустрічі із першим за-
ступником голови СБУ Петром Шатков-
ським. — Прибуде чимало гостей, і вони ма-
ють почуватися у безпеці. Але ці заходи без-
пеки не повинні завадити нашим гостям від-
чути традиційну українську гостинність».

МЕДИЦИНА. Харківські шанувальники футбо-
лу вдоволено потирають руки. Ще б пак: саме на
місцевому стадіоні «Металіст» відбудуться най-
рейтинговіші матчі групового етапу Нідерланди
— Німеччина та Португалія — Нідерланди.

Зрозуміло, що в середині червня вільних місць
не буде не тільки на футбольній арені, а й у са-
місінькому серці обласного центру — на площі
Свободи.

— У фан-зоні буде встановлено медичні наме-
ти, в яких чергуватимуть працівники з необхідни-
ми інструментами для надання першої медичної
допомоги, — повідомив журналістів директор де-
партаменту охорони здоров’я Харківської міськ-
ради Юрій Сороколат. — Лікарі зможуть допо-
могти при забоях, порізах, підвищеному тиску,
проблемах із серцем, отруєннях, зокрема алко-
голем. У міському бюджеті Харкова на пересувне

медичне обладнання і забезпечення
медикаментами виділено мільйон гривень.

У разі потреби численні гості футбольного
свята зможуть отримати кваліфіковану допо-
могу в провідних закладах міста.

Наприкінці минулого року Харківщину від-
відали головний медичний офіцер Могенс
Кройцфельд та директор департаменту зі
зв’язків з урядом і державними установами
Андреас Шер. 

Вони, зокрема, побували у шести тимчасо-
вих медичних пунктах, розташованих на ста-
діоні «Металіст», повідомив заступник голови
Харківської облдержадміністрації Ігор Шурма. 

За його словами, медичні експерти УЄФА
повністю задоволені організацією роботи в
обласній клінічній лікарні. Під час відвідуван-
ня експерти спілкувалися з медичним персо-
налом, більшість якого володіє англійською
мовою. Усі медичні заклади, що обслуговува-
тимуть гостей чемпіонату Європи з футболу
в Україні, вже на початку 2012 року будуть за-
безпечені необхідним обладнанням, а також
транспортними засобами.

Як ми вже повідомляли, загалом на забез-
печення медичної складової підготовки до Єв-
ро-2012 з державного бюджету країни виділе-
но майже 100 млн грн.

Гості почуватимуться в безпеці

Врятує центр екстреної допомоги

«Хюндай» домчить за чотири тайми 
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Добірку підготував Валерій РЕКУНОВ, «Урядовий кур’єр»

Харківський аеровокзал: місць  вистачить усім

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр»

М’ЯКА ПОСАДКА. Напри-
кінці квітня введуть в екс-
плуатацію сучасний міжна-
родний аеропорт «Донецьк»,
який перебував на особливо-
му контролі під час підготов-
ки міста до Євро-2012 і вод-
ночас був одним із хвостів і
проблемних моментів. Зок-
рема досі пам’ятаю дещо
розгублений і спантеличений

вираз обличчя президента 
УЄФА Мішеля Платіні, який
пару років тому побував на бу-
дівельному майданчику, де ог-
лядати довелося тільки глибо-
кий котлован. Утім, помітне
відставання від графіків таки
мало серйозну причину — не-
своєчасне фінансування з дер-
жавного бюджету. Тому навіть
відповідні роботи тоді тут роз-
почали з запізненням — на-
прикінці жовтня 2009 року і
спершу працювали, розрахо-

вуючи тільки на кошти облас-
ного бюджету. 

Та все докорінно змінилося
після того, як новий склад Ка-
бінету Міністрів почав викону-
вати всі зобов’язання щодо фі-
нансування. Зокрема уряд за-
твердив і титул на виконання
проектно-вишукувальних робіт
для реконструкції та будівниц-
тва штучних покриттів перонів,
місць зупинок та рулівних дорі-
жок у КП «Міжнародний аеро-
порт «Донецьк». 

Розв’язавши свого часу фі-
нансову проблему, уряд і нада-
лі неодноразово виділяв додат-
кові кошти для будівництва по-
вітряних воріт шахтарської сто-
лиці. Свіжий тому приклад —
збільшення фінансування за-
безпечення розвитку Донець-
кого аеропорту на 300 мільйо-
нів гривень — до 6,279 мільяр-
да гривень. Такі поправки Каб-
мін вніс у Державну цільову
програму підготовки до Євро-
2012 постановою від 30 січня

цього року. Кошти на виконан-
ня цих робіт — державні. 

Як відомо, влітку минулого
року в аеропорту відкрили нову
сучасну злітно-посадкову сму-
гу: випробовував її тоді най-
важчий у світі вантажний літак
«Мрія». А весь аеровокзальний
комплекс спершу планували
відкривати наприкінці 2011-го.
За словами міського голови
Олександра Лук’янченка, тіль-
ки «для «галочки» тоді цього
принципово не стали робити. 

Оксана ГОЛОВКО,
«Урядовий кур’єр»

Ми не чарівники, ми ли-
ше вчимося. Коли Ук-

раїна виграла право на про-
ведення фінальної частини
європейської першості з
футболу, в державі, як і в
усьому світі, була одна еко-

номічна ситуація, потім во-
на істотно змінилася. Од-
нак економічна та фінан-
сова криза ніколи не ста-
вала приводом для пере-
несення спортивних зма-
гань. Радше навпаки,
футбол не раз допомагав
у скруті, бо сам є потуж-
ним антидепресантом. 

Трохи менш ніж три мі-
сяці відділяють всіх нас
від першого матчу чемпіо-
нату. Важко сказати, мало
це чи багато. Адже цей час
відведено не лише для за-
пуску незавершених про-
ектів, а й для наведення
глянцю в містах-господа-
рях, моральної підготовки
всіх українців до великого
футбольного свята. 

На переконання віце-
прем’єр-міністра — мініс-
тра інфраструктури Бо-
риса Колеснікова, най-
більше досягнення країни
— стовідсоткова готов-

ність євроарен. Водночас у
переліку найважливіших

справ не лише завершення
підготовки об’єктів, а й ви-
шкіл кадрів. 

Головний
транспорт —
літак

Одне з найважливіших
завдань нині — повний за-
пуск нових терміналів у міс-
тах-господарях (деякі об’єк-
ти на 100% будуть запущені
в березні, Донецький термі-
нал — наприкінці квітня),
адже саме вони приймати-
муть основний потік фанів з
Європи та світу. Наразі Бо-
рис Колесніков оцінює го-
товність аеропортів у 95%.
«Незабаром пишатимемося
своїми аеропортами. Тішить,
що з 2011 року ми спостері-
гаємо також зростання по-
казників перевезень. Зокре-
ма, міжнародні авіаційні пе-
ревезення виросли на 40%.
Враховуючи, що за останні
півтора року Україна побу-
дувала чотири надсучасні
аеропорти, які щогодини мо-
жуть приймати до 22 тисяч
гостей, ці показники зроста-
тимуть і надалі», — переко-
наний посадовець. 

Щодо готельного буму, то
він, схоже, розпочнеться
наприкінці березня. На від-
міну від 2011-го, коли в ук-

раїнських євромістах від-
крили 9 готелів на 1044 но-
мери, у 2012 році в Донець-
кій, Київській, Львівській та
Харківській областях пла-
нують здати в експлуатацію
49 готелів на 4,6 тис. номе-
рів. 

З настанням весни постає
найголовніше завдання —
завершення у квітні-травні
дорожніх проектів. За остан-
ні два роки виконано веле-
тенський обсяг роботи. Сьо-
годні можна констатувати,
що у 2011 році було збудова-
но та відремонтовано понад
2000 км автодоріг, 101 км
під’їзних контрольно-про-
пускних пунктів. Однак
спростувати слова опера-
ційного директора турніру
Мартіна Каллена про те, що
на приведення українських
доріг у належний стан зна-
добиться років тридцять-
сорок, мабуть, не вдасться. 

Загалом у 2012-му міста-
господарі закуплять 400
одиниць транспорту. Це має
сприяти налагодженню пе-
ресування значних люд-
ських потоків. Міські бюд-
жети вже розкошелились:
торік було придбано 152 оди-
ниці міського транспорту. З
них у Києві — 22 одиниці (19
автобусів та 3 тролейбуси),
Донецьку — 83 тролейбуси,
Харкові — 52 тролейбуси. 

Від о’кей 
до вері гуд

Для спілкування з гостями
майбутнього чемпіонату Єв-
ропи з футболу 2012 року ба-
зову англійську знатимуть
35 тисяч міліціонерів, 3 тися-
чі прикордонників, усі меди-
ки, які чергуватимуть на
об’єктах під час турніру. На-
вчання кадрів триває, однак
як підстраховка розгляда-
ється варіант залучення до
спільної роботи з правоохо-
ронцями волонтерів з числа
молоді та студентів, які воло-
діють іноземними мовами. 

До завершення тренінгів і
навчань персоналу за євро-
пейськими стандартами,
який працюватиме не лише в
аеропортах і на стадіонах, а
й на залізниці, в ресторанах,
таксі та інших сервісних
службах, ще є час. А отже, й
надія, що, запитуючи, як
пройти, приміром, до готелю,
іноземні гості не почують у

відповідь, що найближчий
супермаркет за рогом. 

Не менш важливою є й
психологічна підготовка, а за
великим рахунком, підняття
морального духу всіх україн-
ців. Показовим в оцінці зроб-
леного до Євро-2012 може
бути нещодавнє опитування,
проведене місцевими журна-
лістами в одному з україн-
ських міст, не пов’язаних на-
пряму з майбутньою євро-
пейською першістю. Серед
іншого на запитання «Чого ви
очікуєте від Євро?» там трап-
лялися й такі відповіді:

«Для України Євро-2012
принесе кілька нових доріг
та стадіонів, на які після
чемпіонату чекає доля по-
ртугальських чи південно-
африканських… Але, незва-
жаючи на будівництво ста-

діонів, створення потужної
інфраструктури до прове-
дення чемпіонату, пересічні
люди нічого доброго від цьо-
го не матимуть… Як завжди:
хто будує, хто годує — той і
заробляє… Нам залишаєть-
ся лише радіти з того, що до
нас приїдуть зірки футболу
та купа вболівальників з
різних країн світу». 

Важко сперечатися з тим,
що хліб насущний первинні-
ший за видовища. Та, одначе,
не хлібом єдиним... Щоб під-
няти спортивний дух, у бе-
резні-квітні Україна проведе
шкільний чемпіонат-2012 з
футболу. Фінал всеукраїн-
ського турніру віце-прем’єр-
міністр — міністр інфрас-
труктури Борис Колесніков
запропонував провести на
полі НСК «Олімпійський». 

Гра з часом забувається, 
а результат залишається надовго
УСІМ МИРОМ. Підготовка до Євро-2012 засвідчила: за розумної концентрації
ресурсів можемо в стислі терміни реалізовувати масштабні проривні проекти

ПряМа МоВа

Борис КОЛЕСНІКОВ,
Віце-прем’єр-міністр — 
міністр інфраструктури:

— Україна має чотири нових аеропорти з трьома новими зліт-
но-посадковими смугами, а також підготувала чотири стадіони.
Ми зробили це фактично за 18 місяців. Ніхто в Європі не має по-
дібного досвіду. Перша гра, можливо, пройде нелегко, друга буде
вже кращою, а фінал буде ідеальним. 

Мішель ПЛАТІНІ,
Президент УЄФА:

— Звісно, це не Німеччина. Ми опинились у такій самій ситуації,
як Південна Африка, Бразилія та всі інші країни, які ніколи не про-
водили великих футбольних турнірів. Вони не мали досвіду в ор-
ганізації свята, проте УЄФА надав усі можливі сприяння та допо-
могу експертів на всіх етапах підготовки. Для всіх нас важливо,
що стадіони готові — вони дуже красиві. Переконаний, що Євро-
2012 буде великим футбольним святом. 

дуМка екСПерта

Андрій ЄРМОЛАЄВ, 
директор Національного інституту

стратегічних досліджень: 
— Багато уваги приділялося підготовці об’єктів турніру, але ще

залишилася низка питань, над якими варто попрацювати. 
Одне з них — створення якісної системи інформування та підтрим-

ки для туристів, які зараз цікавляться житловим фондом, готелями.
Варто було б провести роботу з упорядкування ціноутворення на го-
тельні послуги. Є сигнали про те, що власники готелів переоцінюють
можливості наших європейських гостей, розглядаючи їх як рясний
золотий дощ. Це може стати причиною непорозумінь. Держава мог-
ла б виступити в ролі координатора та організатора цієї сфери. 

На мій погляд, варто організувати активнішу взаємодію уряду
з нашими дипломатами у країнах, звідки ми чекаємо гостей. Вони
можуть взяти на себе роль провайдерів футбольних програм, ін-
формування, комунікації. Знаю, що дипломати були б зацікавлені
в тому, аби мати можливість проведення конкурсів на отримання
призових квитків на матчі. Це посилило б інтерес до України і, вод-
ночас, було б елементом іміджевої програми.

Найбільший зиск для України від чемпіонату ми вже отримали.
Підготовка до турніру показала, що за розумної концентрації ре-

сурсів ми можемо в стислі терміни реалізовувати масштабні
проривні проекти. Цей досвід доцільно використовувати і для
втілення інших програм. 

«Повітряні ворота»: впускати всіх

доВідка «ук»
Підготовка до Євро-2012 в Україні дала роботу 500 тисячам лю-

дей — це загальна кількість працівників, залучених у всі проекти
підготовки до турніру з урахуванням суміжних галузей.

Середня місячна зарплата на основних об'єктах майбутнього
турніру становить 3280 гривень, а фонд щомісячної заробітної
плати сягнув понад 130 мільйонів гривень.

Загалом інвестиції держави в підготовку України до проведення
чемпіонату Євро-2012 становили майже 20 мільярдів гривень.

Згідно з Держпрограмою підготовки й проведення в Україні фі-
нальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року, на під-
готовку до чемпіонату передбачено 26 млрд грн.

Євро-2012 проходитиме з 8 червня по 1 липня у чотирьох по-
льських та чотирьох українських містах. Фінальний матч відбу-
деться на НСК «Олімпійський» у Києві. 

«Донбас Арена»  обіцяє найгарячішу підтримку

А в «Борисполі» митники готові піти назустріч

Через ці «повітряні ворота»  вийдуть суперники
українців у груповому турнірі 

Суто футбольна «Арена Львів» нещодавно останньою 
з чотирьох  святкувала євроготовність
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У Львівському аеропорту пасажирів зустрічатимуть

ось такі прикордонники
Стюарди на «Олімпійському» тренуються на
вітчизняних фотокореспондентах

2 роки роботи уряду: регіональний зріз

Безпекою на євро у Львові
та києві, донецьку і Харкові
опікуватимуться 27 тисяч
правоохоронців.

Експерти спілкувалися
з медичним персоналом,
більшість якого володіє
англійською мовою.

Харківський «Металіст» готується в робочому режимі —

команда змагається на кількох фронтах
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3,5години

триватиме подорож
з києва до Харкова.



Ірина НАГРЕБЕЦЬКА,
«Урядовий кур’єр»

Гостра необхідність змін
в управлінні державою

наприкінці другого десяти-
річчя незалежності змуси-
ла чинне керівництво краї-
ни вдатися до рішучіших
заходів. У їхню основу бу-
ло покладено завдання
переорієнтувати держав-
ний механізм на будівництво
сучасної європейської дер-
жави, розвиток демократич-
ного суспільства та
з а д о в о л е н н я
нагальних по-
треб кожної
людини.

Для цього варто
було, озброївшись
досвідом успішних
країн, рішуче й безпово-
ротно зламати існуючі уп-
равлінські догми, вдатися
до певною мірою непопуляр-
них заходів, щоби вибудувати
концептуально нову виконавчу
вертикаль, зробити її дієздатною
і мобільною.

Упорядковувати систему та
структуру органів виконавчої
влади за функціональним при-
нципом розпочали з Кабінету Мі-
ністрів та центральних органів
виконавчої влади, оскільки най-
важливішою складовою рефор-
мування стало чітке визначення,
хто відповідальний за формуван-
ня політики економічно-соціаль-
ного розвитку.

Лише прямі функції
Американці, які досягли чима-

лих здобутків у запровадженні
демократичних засад управлін-
ня, все-таки не змогли до кінця
побороти бюрократію. Їм, зокре-
ма, належить жартівливий ви-
слів, що державна машина — це
дивовижний механізм, який дає
змогу десятьом виконувати робо-
ту одного.

Так от, автори вітчизняної ад-
мінреформи спробували обме-
жити бюрократизм, визначивши
ефективним інструментом його
усунення на шляху успішного
проведення реформ закріплення
за виконавчою владою лише її
прямих функцій. Вирішено було
модернізувати модель держуп-
равління з тим, щоб зробити вла-
ду доступною, прозорою. Це, до
речі, стало одним з напрямів
стратегічних перетворень, ви-
значених президентською Про-
грамою економічних реформ
«Заможне суспільство, конку-
рентоспроможна економіка,
ефективна держава».

П о ч а т о к
конкретним діям

поклав Указ глави дер-
жави від 9 грудня 2010 року

про оптимізацію системи цен-
тральних органів виконавчої вла-
ди. Координацію проведення ад-
мінреформи здійснювали Робоча
група з питань оптимізації та Ко-
ординаційний центр з упровад-
ження економічних реформ при
Президентові України. А в Націо-
нальному плані дій щодо впро-
вадження Програми економічних
реформ щороку визначався до-
кладний перелік завдань та захо-
дів адміністративної реформи, а
також строки їх виконання.

Сутність 
нагальних змін 

Зрозуміло, що структури вико-
навчої влади покликані забезпе-
чувати цілісний управлінський
цикл: підготовка рішень, при-
йняття їх, впровадження та кон-
троль за виконанням. Тож слід
було передусім упорядкувати цю
систему та раціонально поєднати
функції її складових.

Досі практично всі центральні
органи виконавчої влади потер-
пали від запрограмованого кон-
флікту інтересів, зумовленого
необхідністю реалізації в одному
органі конфліктних різновидів
функцій.

Приміром, нормативно-право-
ве регулювання дивовижним чи-
ном поєднувалося з функціями
надання адмінпослуг чи кон-
трольно-наглядових функцій.
Або функції з управління дер-
жавним майном у тій чи тій
структурі водночас передбачали
і здійснення контрольно-нагля-
дових заходів.

Ц е н т  -
ральний ор-

ган виконавчої
влади за такої

конструкції, як функціонально
універсальна одиниця держав-
ного управління відтворював
весь адміністративний процес:
від визначення норми до здійс-
нення контролю її виконання,
тобто сам себе контролював. А
замість стратегічних рішень, ви-
роблення політики в своїй галузі
зазвичай зручно вдавався до
тактико-оперативних дій. Певна
річ, це треба було кардинально
змінити.

Тому реформатори заклали в
нову модель жорстке обмеження
на типи функцій, які закріплю-
ються за органом. Це співвідно-
шення зрештою мало запобігти
конфлікту інтересів у діяльності
органу виконавчої влади. Пропо-
нувалася така типологія фун-
кцій: формування державної по-
літики; ухвалення нормативно-
правових актів; контроль і нагляд
у визначеній сфері діяльності;
надання державних функцій; уп-
равління державним майном.

Тож упродовж минулого року
всі центральні органи виконавчої
влади (ЦОВВ) зазнали структур-
ної реорганізації. Як наслідок, за-
галом оптимізовано систему ви-
конавчої влади і усунено кон-
флікт функцій та дублювання.
Запроваджено європейський
підхід до типології ЦОВВ та чітко
визначено зони відповідальності:
міністерство (формування

державної політики і функції
з нормативно-правового регу-
лювання);

 державна служба (надання
державних послуг і контроль-
но-наглядові функції);

 державна інспекція (контроль
та нагляд у сферах, де відсутні
державні послуги );

державне агентство (функції з
управління майном і функції з
надання бюджетних послуг на-
селенню та юридичним особам);

 національні комісії з регулю-
вання (функції зі встановлен-
ня регульованих цін і тарифів
на окремі види послуг і това-
рів).

Сім разів відміряй…
Держава, яка не має коштів,

щоб реформуватися, не має й за-
собів, щоб існувати по-старому.
Показово, що цю думку англієць
Едмунд Берк, публіцист і філо-
соф, висловив понад 200 років то-

му, а вони і нині актуальні, коли
йдеться про управлінські рефор-
ми. Зволікання з упорядкуван-
ням системи та структури орга-
нів виконавчої влади за функціо-
нальним принципом в нашій
країні також помітно збільшува-
ло вартість і болісність змін в
майбутньому.

Модернізація вітчизняного
державного управління ви-
кликала потребу ліквідувати

органи, які не виконували фун-
кцій адміністративного характе-
ру, а, скорше, мали інформаційно-
аналітичні функції. Водночас їхня
ліквідація означала, що ці органі-
зації могли продовжити своє юри-
дичне і фактичне існування в ін-
шій організаційно-правовій фор-
мі, та вже не перебуваючи в ста-
тусі органу виконавчої влади в
системі держуправління.

Був зроблений ще один важли-
вий підхід до оптимізації: упо-
рядкування системи підзвітності
та підконтрольності.

Досі значна кількість органів
координувалася безпосередньо
Кабінетом Міністрів, який за та-
кого навантаження не міг повно-
цінно виконувати функції стра-
тегічного центру виконавчої
влади. Сформовані як універ-
сальні одиниці органи самостій-
но продукували державну полі-
тику і здійснювали нормативно-
правове регулювання в своїй
сфері відповідальності. При
цьому, крім конфлікту інте -
ресів, в такій системі виробля-
лося чимало не злагоджених і не
пов’язаних одна з одною страте-
гій державного регулювання.
Згадаймо, приміром, величезну
кількість різноманітних дер-
жавних програм, які часто по-
вторювали одна одну. 

Запропонована альтернатива
надала системі обрисів чіткої пі-
раміди. Кабмін безпосередньо
спирається лише на міністерства.
До мінімуму зведена кількість
органів, які координуються най-
вищим органом виконавчої влади
і звітують лише перед ним.

А вже власне міністерства не
лише визначають принципи і пра-
вила реалізації державної політи-
ки у тій чи тій сферах, а й здійс-
нюють пряму координацію і кон-
троль за діяльністю всіх підвідом-
чих їм органів виконавчої влади.

Центральний рівень:
результати

Проблеми, про які йшлося ви-
ще, довгий час заважали сфор-
мувати в Україні ефективну сис-
тему держуправління, яка по-
винна надавати громадянам якіс-
ні публічні послуги на рівні євро-
пейських стандартів, забезпечу-
вати оптимальне використання
публічних коштів і вчасно та
адекватно реагувати на соціаль-
но-економічні виклики.

Вже є підстави казати, що вона
стала мобільнішою:
 кількість ЦОВВ зменшено з

111 до 74;
 затверджено нові положення

про ЦОВВ;
 ліквідовано 46 урядових орга-

нів в системі центральних ор-
ганів виконавчої влади.

Реформовано і систему ухва-
лення урядових рішень:
 внесено зміни до Закону «Про

Кабінет Міністрів України»;
 зменшено кількість членів Ка-

бінету Міністрів з 36 до 19;

 скорочено кількість працівни-
ків Секретаріату Кабінету Мі-
ністрів на 50%;

 ліквідовано урядові комітети;
 скорочено кількість заступни-

ків міністрів та керівників
ЦОВВ з 5–10 до 2–3;

 запроваджено в міністерствах
посаду заступника міністра —
керівника апарату ( зі стату-
сом державного службовця).

Відкритості і прозорості новій
системі додає і нова система кон-
тролю і нагляду:
 кількість контролюючих орга-

нів скорочено з 69 до 11;
 розпочато реформу системи

технічного регулювання;
 закладено основу для оптимі-

зації системи контролю за без-
печністю харчових продуктів.

Отже, вітчизняне суспільство
очікує від нової системи держав-
ного управління належного та
оптимального розподілу функцій
між рівнями публічної адмініс-
трації, раціональних та прозо-
рих процедур формування дер-
жавної політики із залученням
громадськості, запровадження
ефективних правових механіз-
мів захисту прав та законних
інте ресів громадян у відносинах
з органами публічної адміністра-
ції, мінімізації умов для з’яви ко-
рупції.

Уроки на сьогодні
На часі — другий етап адмініс-

тративної реформи: удоскона-
лення системи місцевих адмініс-
трацій та територіальних органів
ЦОВВ. Уже визначені больові
точки задавнених проблем цього
структурного рівня.

Тут має відбутися децентра-
лізація, під час якої ліквідують
надлишкові функції місцевих
органів виконавчої влади, рес-
труктуризують або приватизу-
ють державні підприємства,
усунуть дублювання між місце-
вими державними адміністра-
ціями та територіальними орга-
нами ЦОВВ.

Затим державне управління
треба узгодити з ринковою еко-
номікою: передати частину дер-
жавних функцій іншим суб’єк-
там, запровадити здорову кон-
куренцію щодо надання дер-
жавних послуг, скоротити кіль-
кість заступників голів облас-
них державних адміністрацій,
оптимізувати апарати місцевих
органів виконавчої влади шля-
хом об’єднання посад, чіткіше
розмежувати повноваження
структур виконавчої влади та
органів місцевого самовряду-
вання.

Певна річ, для здійснення цих
завдань потрібно внести зміни до
чинних законів «Про місцеві дер-
жавні адміністрації» та «Про міс-
цеве самоврядування».

Завершальним процесом удос-
коналення державного управлін-
ня стане адміністративно-тери-
торіальна реформа, без якої мо-
дернізацію країни не можна вва-
жати завершеною. Робити її тре-
ба поступово і зважено, пам’я та -
ючи засторогу Нікколо Макіа-
веллі: немає справи, облашту-
вання якої було б важчим, здійс-
нення загрозливішим, а успіх
сумнівнішим, ніж заміна старих
порядків новими. Втім, незайве
пам’ятати, що саме час був і за-
лишається найбільшим майс-
тром нововведень.
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Державне управління

Пряма мова

Ірина�АКІМОВА,�
перший�заступник�глави�Адміністрації

Президента�України:
— Якщо не змінювати систему державної влади, реформи загрузнуть в

кількості міністерств і чиновників, які її закидають паперами, але не розпоч-
нуть. За рівнем корупції Україна займає 134-те місце серед 178 країн світу,
за рівнем конкурентоспроможності — 162-е з 183-х. За кількістю чиновників
наша країна попереду практично всіх розвинутих країн.

У нас на кожну тисячу громадян припадає 8,4 чиновника, в Польщі — всьо-
го 3,5, в США — 4,5. З 2000 по 2010 рік (до початку адміністративної рефор-
ми. — Ред.) кількість центральних органів влади в Україні виросла втричі: з
46 до 112.

Указ Президента України «Про оптимізацію системи центральних органів
виконавчої влади» свідчить про те, що реформи влада розпочинає із себе.

З�виступу�на�одному�з�національних�телеканалів

Виконавча вертикаль: 
модель та підпорядкування стали іншими
МОДЕРНІЗАЦІЯ. Перший етап адміністративної реформи завершився. Що зроблено?
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Галина ІЩЕНКО,
«Урядовий кур’єр»

Помилки визнали,
але пізно 

Генеральний директор
Українського клубу аг-

рарного бізнесу (УКАБ)
Володимир Лапа слушно
нагадав про складні умови
роботи уряду, викликані
ослабленням економіки
України внаслідок світової
фінансової кризи. «Це по-
значилось і на бюджеті, і
на фінансуванні агросек-
тору. Ресурс для впливу на
ситуацію в галузі був до-
сить обмежений», — за-
уважив він.

Голова Ради підприєм-
ців при Кабміні, прези-
дент Української аграрної
конфедерації (УАК) Лео-
нід Козаченко назвав бюд-
жетне фінансування «не-
достатнім», а голова Сою-
зу сільськогосподарських
обслуговуючих коопера-
тивів Іван Томич —«ма-
лоефективним» через «зо-
рієнтованість лише на під-
тримку окремих великих
латифундій». 

— Будь-які кошти в аг-
рарному комплексі — це
незахищені статті бюдже-
ту, які виплачують лише
тоді, коли бюджет викона-
ний, або якщо є перевико-
нання, — додала оливи у
вогонь керівник аналітич-
ного відділу консалтинго-
вого агентства «ААА» Ма-
рія Колесник.

Непрозоре квотування
експорту зерна і введення
мит на експорт зернових
були, на думку експертів,
найбільшими помилками
уряду. Та як помітила Ма-
рія Колесник, це були
промахи окремих мініс-
терств, а не всього уряду.

— Якщо говорити про
непрозоре квотування, то
це промах Мінекономіки
та Мінагропроду, а екс-
портні мита — Мінфіну,
який дбав лише про на-
повнення бюджету, а не
про наслідки для агросек-
тору. В останньому випад-
ку Мінагропрод відважно
виступав проти, захи-
щаючи аграріїв, але коли

помилку визнали, було
вже пізно, — пояснила во-
на. — Внаслідок невизна-
ченої ситуації з експортом
зернових та ще низки не-
сприятливих чинників то-
рік прямі іноземні інвес-
тиції в агросектор були
близькі до нуля. До того ж,
ми втратили деякі ринки
збуту зерна (до речі, про
це в ексклюзивному ін-
терв’ю «УК», опублікова-
ному 6 березня, говорив і
міністр аграрної політики
і продовольства Микола
Присяжнюк. — Авт.) Зва-
жаючи на це, уряд має
більше уваги приділяти
просуванню вітчизняної
аграрної продукції на зов-
нішні ринки.

Негативом, на думку
М.Колесник, треба вважа-
ти й торішню зміну систе-
ми дотування молочної га-
лузі. Це призвело до того,
що виробники не отрима-
ли жодної копійки допо-
моги за здане молоко, по-
яснила експерт, додавши,
що нині вирішено повер-
нутися до змішаної «ста-
рої-нової» системи. 

Леонід Козаченко запи-
сав до активів роботи уря-
ду намагання завершити
земельну реформу. За йо-
го словами, попри те, що
ще є чимало проблем, які
потребують розв’язання
напередодні впроваджен-
ня ринку землі, за останні
десять років ніхто не міг
наблизитися до сьогод-
нішніх результатів у цьо-
му питанні. «Рішучість і
усвідомлення, що лише
так можна залучити вели-
чезні ресурси для розбу-
дови галузі й вирішення
соціальних питань на селі,
— це вже великий про-
грес», — наголосив він.
Водночас Іван Томич із
ним не згоден. Він вважає
найбільшим недоліком ро-
боти уряду незаверше-
ність земельних питань та
їхнє ще більше загострен-
ня.

«Це небезпечно для роз-
витку села і загалом галу-
зі. Не можна відірвано
розглядати ринок землі
від земельної реформи, як
це робить уряд. Адже зе-
мельна реформа — це да-

леко не один законопроект
«Про ринок земель», —
пояснив своє бачення екс-
перт.

Можемо вийти
на глобальний
рекорд

До активів уряду прези-
дент УАК і голова Ради
підприємців при Кабміні
Леонід Козаченко зараху-
вав також амбіційну про-
граму зі збільшення у
найближчі п’ять років ви-
робництва зернових — до
80 млн тонн. «Коли вона
буде реалізована, вийдемо
не просто на регіональний,
а на глобальний рекорд. І
це стане великим надбан-
ням українського народу»,
— переконаний він.

Понад 56 млн тонн зер-
нових, які Україна зібрала
у 2011 році, — теж досяг-
нення, як і те, що в мину-
лому сезоні вона була тре-
тьою у світі з експорту
зернових. Таких резуль-
татів в історії нашої дер-
жави ще не було, додав

він. Цього року Україна
стала другою у світі з екс-
порту кукурудзи, зібрав-
ши (до речі, теж уперше)
рекордних понад 25 млн
тонн. Крім того, наша дер-
жава також уперше пре-
зентувала другу за розмі-
рами компанію у світі з
виробництва яєць і най-
більшу в Європі з вироб-
ництва свинини і куряти-
ни.

Гендиректор УКАБ зго-
ден з Л.Козаченком: «Хоч
рекордні врожаї — насам-
перед заслуга сільгоспви-
робників, уряд посприяв
цьому, зберігши для агра-
ріїв основні пільгові режи-
ми у Податковому кодексі,
що стимулювало розвиток
галузі».

Позитивною тенденці-
єю, яку відзначили всі
експерти, є розбудова по
всій країні мережі овочес-
ховищ і оптових ринків.
Тепер, на їхню думку, за-
лишилося визначитись із
ціновою політикою, що
впливає на продовольчу
безпеку, виробничу ста-
більність і перспективу
галузі.

— На жаль, останні два
роки ми спостерігали ша-
лені цінові стрибки на
продовольство. Це і греч-
ка, що дорожчала до 30
гривень і дешевшала до 7,
і капуста, яка «зростала»
в ціні до 18 гривень, а по-
тім «падала» до 50 копі-
йок, — нагадав Іван То-
мич. — І таких прикладів,
на жаль, багато. Щоб ціно-
вих стрибків не виникало,
уряду треба сформувати
систему противаг і балан-
сів на всіх продовольчих
напрямках. Варто не на
10%, а на всі 100 виконува-
ти Закон «Про державну
підтримку», а також ухва-
лити закон «Про обслуго-
вуючу сільськогосподар-
ську кооперацію». Це
створить нормальні умови
для регулювання цінової
політики за рахунок
об’єднання товаровироб-
ників — фермерських осо-
бистих селянських та ін-
ших господарств, які б ма-
ли противагу комерцій-

ним монопольним струк-
турам, що диктують ціни
на ринку. І нарешті ввести
систему аналізу і прогно-
зування виробництва
агропродукції. 

Досить бути
соціальним
спонсором

Щодо негативів, то чи не
найбільшим, на думку
Леоніда Козаченка, є те,
що не змінюється постра-
дянське ставлення до га-
лузі як до соціального
спонсора. 

«Запорукою забезпе-
чення потреб населення в
продовольстві є намаган-
ня адмініструвати ціни,
прибутки сільгосппідпри-
ємств, щоб за їхній раху-
нок розв’язати проблему
збільшення споживання
продовольства, — заува-
жив він. — Галузь, що
ледь животіє, сільське на-
селення, яке найбільш за-
недбане, сьогодні годують
інших бідних у нашій дер-
жаві. Тобто не вирішуєть-
ся питання допомоги бід-
ним за рахунок багатих,
не запроваджуються про-
грами продовольчого суб-
сидування на зразок тих,
що діють у США, Євро-
союзі та інших розвине-
них країнах. А відбуваєть-
ся з точністю до навпаки:
за рахунок бідних селян
субсидують інших бідних
українців, а також, хоч як
це дивно, багатих. Нато-
мість вводяться заборони
експорту, запроваджуєть-
ся нікчемна рентабель-
ність на виробництво хлі-
ба, дитячого харчування,
молочних і м’ясних виро-
бів тощо. Усе це прихова-
но позбавляє селянина 820
грн на кожному гектарі
ріллі. Загалом «набігає»
22—24 млрд грн щороку».

Нерозв’язаними лиша-
ються й такі проблеми:
складна регуляторна база
у галузі, що породжує ко-
рупцію і потребує рефор-
мування, та невирішена
реформа аграрної науки й
освіти. 

Щоб не гасити
пожежі, 
діяти треба
комплексно

Угода про вільну торгів-
лю з ЄС ще не підписана,
але сторони виписали
сприятливі умови для аг-
рарного сектору і харчової
промисловості, переконана
Марія Колесник.

— Якщо угоду підпи-
шуть і ратифікують, це бу-
де велика перемога, — на-
голосив гендиректор
УКАБ. — Особливо з огля-
ду на складність перегово-
рів через побоювання ЄС
надавати доступ аграрній
продукції на євроринок, бо
за багатьма позиціями ми
конкуренти. Те, що нам до-
зволили експортувати до
40 тис. тонн окремих видів
м’яса або приблизно 80 тис.
тонн загалом, майже 2 млн
тонн зерна тощо, — це вже
великий успіх української
переговорної команди. 

Щодо залагодження
продовольчих конфліктів
із Росією, на думку В.Лапи,
уряд робить усе можливе,
і копітка робота таки дає
результати. Остання нови-
на з Москви, що росіяни
найближчим часом мають
намір приїхати в Україну
на сирні підприємства, дає
надію на відновлення екс-
порту сиру. 

У цьому питанні потріб-
на комплексність, переко-
нана М.Колесник, бо, на
жаль, воно має політичний
характер — бажання РФ
затягти Україну до Мит-
ного союзу і зробити її за-
ручником ситуації в газо-
вих питаннях. Тому заява
аграрного міністра М.При-
сяжнюка, що Україна
розв’язуватиме «сирне»
питання в рамках СОТ, —
великий позитив. Це свід-
чення, що уряд почав мис-
лити міжнародними мірка-
ми і є гарантією, якщо це
станеться не на словах, а
на ділі, що такі війни не по-
вторяться в майбутньому.
Тобто ми не епізодично га-
ситимемо пожежі, а буде
комплексний підхід. 

Фінансування галузі було обмеженим

2 роки роботи уряду: регіональний зріз

Світлана ІСАЧЕНКО, 
«Урядовий кур’єр»

САДІВНИЦТВО. В сучасних фруктос-
ховищах «Сварогу» плоди й навесні — як
щойно зірвані. Буковина завжди славила-
ся розкішними садами. Щорічно в області
висаджується до 800 га нових, а вироб-
ництво плодів зростає на 10–15%. Зокре-
ма завдяки вітчизняній багатопрофільній
аграрній корпорації «Сварог Вест Груп»,
що господарює на землях Сокирянського
та Хотинського районів, забезпечуючи
робочими місцями понад тисячу краян. 

— За садівництво ми взялися не так
давно, проте розвиваємо його динамічно,
цілеспрямовано і продумано, — розпові-
дає голова правління корпорації Андрій
Гордійчук. — Новітні технології, запози-
чені в європейських країнах, інвестиції та
державна фінансова підтримка в поєд-
нанні з родючими землями, сприятливим
кліматом, досвідом і працелюбством на-
ших спеціалістів роблять цю галузь пер-
спективною та рентабельною… 

Серед останніх технічних новинок,
приміром, які дають змогу корпорації ут-
римувати провідні в країні позиції за ви-
робничими показниками у садівництві,
— придбана нещодавно в Австрії ме-
теостанція. За її допомогою ведеться по-
стійний клімат-контроль, відповідно до
результатів якого розробляються ефек-
тивні агротехнічні заходи. Стандартиза-
цію продукції згідно із замовленням (а
це важливий етап у співпраці з покупця-
ми) забезпечує голландська оптична
сортувальна лінія — найновіша в Європі
й одна з небагатьох в Україні. До речі,
майже 40% плодової продукції прямує
на експорт. 

Торік у «Сварог Вест Груп» зібрали 7
тис. тонн яблук, груш і слив. Більша час-
тина врожаю зберігається у двох сучас-
них фруктосховищах з регульованим га-
зовим середовищем. У планах цього ро-
ку — ввести в експлуатацію ще два нових
фруктосховища загальною потужністю у
4 тис. тонн одночасного зберігання вро-
жаю. Звідси протягом року постачати-

муться на ринок фрукти преміум-сегмен-
ту — свіжі та екологічно чисті, оскільки
для підживлення дерев в корпорації за-
стосовують як сучасне біодобриво біогу-
мус («Сварог» активно працює і в тва-
ринництві, обробляє ріллю під зернові). 

— Ми ставимо за мету не тільки роз-
вивати сучасне виробництво високоякіс-
ної сільськогосподарської продукції, а й
прагнемо там, де працюємо, розбудову-
вати процвітаючі села, — говорить Ан-
дрій Гордійчук. — Підтримуємо сільські
громади у сферах освіти, медицини, бла-
гоустрою, спорту, не залишаємось осто-
ронь їхніх громадських ініціатив. Соціаль-
ні інвестиції — вагома складова стратегії
розвитку нашої корпорації. 

Благодійна програма «З людьми і для
людей», яка діє з 2006 року, саме й запо-
чаткована для системної фінансово-ма-
теріальної підтримки сільських громад
наших базових областей — Хмельниць-
кої та Чернівецької. Торік ми спрямували
5 млн грн на реалізацію соціально ваго-
мих проектів. 

Свіжі яблука до Першотравня

ДОСЛІДЖЕННЯ. «Урядовий кур’єр»
запитав в експертів: що вдалося
зробити уряду за два роки 
для поліпшення ситуації 
в агросекторі, а які кроки були
помилковими і над чим ще треба
попрацювати
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Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр»

Перші кроки структурної реоргані-
зації мережі медичних закладів

Донеччини зроблені ще торік.  
Оскільки акцент робиться на набли-

женні медичної допомоги до населен-
ня, створюються центри первинної ме-
дико-санітарної допомоги та розши-
рюється мережа закладів первинної
ланки. У 2012 році передбачено пере-
дачу служби екстреної медичної допо-
моги в обласний бюджет. Розроблено
структуру служби екстреної медичної
допомоги: буде створено 9 потужних
станцій швидкої допомоги з єдиним
диспетчерським центром. 

За словами голови Донецької об-
лдержадміністрації Андрія Шишаць-

кого, завдяки реорганізації медичних
закладів жителям краю, незалежно
від місця проживання, нарешті бу-
дуть доступними всі сучасні методи
лікування. 

Утім, подекуди місцеві жителі не в
захваті від очікуваних змін — йдеться
про скорочення чи закриття медичних
закладів, які не відповідають сучасним
вимогам. Один із прикладів — мітинг,
на який у грудні зібралися обурені жи-
телі Зугреса. Городяни протестували
проти закриття хірургічного відділення
місцевої лікарні. Та стаціонар на 30 лі-
жок, де працювали два хірурги і 10
медсестер, все-таки «реорганізува-
ли». За словами жителів, тут створили
денний стаціонар, який працює до обі-
ду. А за потреби вони тепер мусять
їхати до Харцизька, що за 20 км. 

Нарікання на за-
криття медичних за-
кладів періодично надхо-
дять також з інших населених пунктів
області. Втім, окремі міські чи сіль-
ські лікарні без ремонту, обладнання
та відповідного штату й справді не
витримують жодної критики. 

ДоВіДКа «УК» 
1 січня на Донеччині створено

52 центри первинної медико-санітар-
ної допомоги, які об’єднали існуючі
поліклініки, амбулаторії та ФАПи. Уп-
родовж року заплановано розбити
область на 24 госпітальні округи, в
складі кожного працюватимуть лікарі
планового, інтенсивного та відновно-
го лікування. 

Наталія БІЛОВИЦЬКА, 
«Урядовий кур’єр» 

Незабаром жителі області відчу-
ють впровадження медичної ре-

форми. Медичну допомогу розмежу-
вали за рівнями її надання: на пер-
винну, вторинну, третинну та швид-
ку. «Найголовнішим кроком став
розподіл фінансування, щоб уникну-
ти практики, коли кошти витрачалися
на утримування стаціонарів, а полік-
лініки та сімейні амбулаторії фінансу-
валися за остаточним принципом, —
пояснює заступник начальника го-
ловного управління охорони здоров’я
Дніпропетровської облдержадмініс-
трації Олена Лугова. — Пацієнт, як і
раніше, може звернутися по допомо-
гу в найближчу амбулаторію до ліка-
ря загальної практики. Залежно від
складності захворювання пацієнта
направляють або на госпіталізацію в
стаціонар (вторинний рівень) за до-
помогою транспорту амбулаторії,
або надають допомогу в процесі

транспортування (екстрена допомо-
га). Якщо хвороба легка, пацієнту на-
дають допомогу в умовах денного
стаціонару або організовується ста-
ціонар вдома в пацієнта під регуляр-
ним наглядом сімейного лікаря». 

Заклади первинної медико-сані-
тарної допомоги тепер фінансувати-
муться з районних та міських бюд-
жетів, а лікарні — з обласного. Мі-
ські та районні лікарні прийнято на
баланс області. Крім того, для за-
безпечення прозорості фінансової і
професійної діяльності в лікарнях
були створені наглядові ради. Як пі-
лотній області, Дніпропетровщині
вперше виділять субвенцію з дер-
жбюджету на придбання лікувально-
діагностичного обладнання та ме-
дичного автотранспорту — загалом
82 млн грн. Також у цьогорічному
обласному бюджеті передбачено
кошти на придбання близько 90 ма-
шин екстреної допомоги. 

Нині в області діють 53 центри
первинної медико-санітарної допо-

моги з мережею
підпорядкованих їм
380 амбулаторій, які
максимально наближені до місць
проживання населення. Протягом
2011 року в області затверджено 7
станцій швидкої медичної допомо-
ги, відкрито 33 додаткові пункти ба-
зування бригад «швидкої» і створе-
но 40 бригад. Якщо раніше «швид-
ка» обслуговувала лише жителів
певної території, тепер незалежно
від місцезнаходження пацієнта за-
вжди їде «карета», яка перебуває
найближче. 

«Раніше вартість виділених меди-
каментів на один виклик до хворого
становила 1,5 гривні, нині ця сума
зросте до 25–85 гривень», — наголо-
шує заступник голови облради з пи-
тань супроводження реформування
системи охорони здоров’я Володи-
мир Павлов. Також обіцяють змінити
нарахування зарплати сімейним лі-
карям — вона залежатиме від обсягу
та якості виконаної роботи. 

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

Вобласті медична реформа впро-
ваджується комплексно. В усіх

районах створено центри первинної
медико-санітарної допомоги. Значна
увага надається заходам профілак-
тики, формування здорового спосо-
бу життя. Місцева влада взяла на се-
бе зобов’язання профінансувати здо-
буття медичної освіти для 48 сіль-
ських дітей на умовах обо в’яз кового
їх повернення на роботу в сільську
місцевість. Голова облдержадмініс-
трації Микола Джига на особистому
контролі тримає хід реформи, в тому
числі зміцнення матеріально-техніч-
ної бази ФАПів, амбулаторій, ліка-
рень. Люди вже відчувають позитив-
ні зміни. Так, Людмила Малярчук,
яка перебуває в кардіологічному від-
діленні Калинівської центральної
районної лікарні, втішена тим, що в
палаті тепло, медперсонал чуйно
ставиться до пацієнтів і харчують до-
бре. «Автомобіль швидкої допомоги
за 15 хвилин довіз мене з села Па-
влівки», — зауважила вона.

Хоч економічна ситуація непроста,
в цій лікарні роблять не косметичний,
а капітальний ремонт, у якому є по-
треба. Замінюють на нову мережу
водопостачання, каналізації, елек-
тропроводку. Вже покладено сотні
квадратних метрів облицювальної
плитки, замінено 265 вікон на сучасні
енергозберігаючі. Водночас стіни
зовні утеплюють, а з наступної зими
лікарня опалюватиметься не газом,
як тепер, а місцевими видами пали-
ва. Котли вже придбали. Роботи ще
багато, та й тепер зрозуміло, що во-
на відповідатиме європейським стан-
дартам. Принагідно зауважимо, що в
70-х роках минулого століття ця лі-
карня була базовим підрозділом Мі-
ністерства охорони здоров’я. Сюди
приїжджали переймати досвід із рес-
публік колишнього СРСР, а також з
інших держав. І тепер, зі слів голов-
ного лікаря ЦРЛ Володимира Костю-

ка, професійний рі-
вень лікарів, матері-
альна база не гірші, тому
вона може стати центральним під-
розділом госпітального округу. Згід-
но з проектом, ліжко-місць у ній мож-
на розгорнути вдвічі більше, ніж нині
є. Він похвалився новим обладнан-
ням — сучасним потужним цифро-
вим флюорографом та кардіогра-
фом. Звідки на це все гроші в райо-
ну? Та від згуртованості.

У благодійний фонд розвитку
району значні кошти з перевиконан-
ня планових показників перерахува-
ли з районного бюджету. Та ще на
більшу суму надали допомогу лікарні
спонсори: або коштами, які вносять
до фонду, або роботами, матеріала-
ми, послугами. Звісно, на все своїх
можливостей не вистачає. Зокрема,
ще треба комп’ютерний томограф,
щоб пацієнтів для встановлення діаг-
нозу не відправляти до Вінниці, а та-
кож сучасний реанімаційний автомо-
біль.

Методом толоки тут також значно
покращили харчування хворих. Для
цього сільські ради заготовили кар-
топлю, крупи, борошно, олію, мед,
варення, цвіт липи, глоду, понад сот-
ню гусей і курей. За графіком місце-
вий рибцех безкоштовно дає свіжу
рибу, господарства — м’ясо. А керів-
ник СТОВ «Промінь» Іван Борим-
ський взявся повністю забезпечити
потребу лікарні в цукрі — 7,5 т за рік.
Дієтсестра харчоблоку лікарні Віра
Саранцева зауважила, що список
тих, хто допомагає, довгий. А тому
хворим урізноманітнюють харчуван-
ня.

На Вінниччині кожний населений
пункт, кожний район реформу ро-
бить для себе. Себто для людини.
Допомагає області уряд. Зокрема,
минулого року їй додатково виділено
40 сучасних реанімаційних автомобі-
лів, а цього року завдяки державній
підтримці буде завершено будівниц-
тво хірургічного корпусу обласної лі-
карні ім. Пирогова. 

«Швидка» прибуватиме швидше 

Наталія ДОЛИНА,
«Урядовий кур’ єр»

УКиєві експеримент з реоргані-
зації охорони здоров’я розпо-

чався в січні 2011 року (пілотні
райони — Дарницький і Дніпров-
ський). Передусім акцент змін
припав на первинний рівень меди-
ко-санітарної допомоги. Курс на
всебічний розвиток сімейної меди-
цини, як більш ефективної і менш
затратної, дає змогу проводити
постійну профілактичну роботу
серед населення. За статистикою,
вартість лікування одного хворого
на вторинному рівні обходиться
державі в 7–8 разів, а на третин-
ному — в 20 разів більше, ніж на

первинному. Тож сімейна медици-
на, що довела свою ефективність у
розвинених країнах світу, нині
впроваджується в столиці.

Торік у Києві введено в дію 70
амбулаторій лікарів сімейної ме-

дицини. На їх створення було ви-
трачено 50 млн грн. У 2012 році
планується введення ще 20 ам-
булаторій.

Ще одне першочергове завдан-
ня реформи — поліпшення робо-
ти швидкої допомоги. За даними
головного управління охорони
здоров’я Київської міськдержад-
міністрації, у столиці створю-
ються пункти постійного та тим-
часового базування бригад швид-
кої допомоги. Вже визначено 25
пунктів на території медичних
закладів, розпочата модернізація
автоматизованої інформаційно-
диспетчерської системи. Для
станції швидкої медичної допо-

моги за кошти держбюджету
придбано 63 автомобілі. 

У 2012 році видатки на утри-
мання станції швидкої медичної
допомоги порівняно з попереднім
роком зросли на 38,2%, в тому

числі на медикаменти з розра-
хунку на один виклик швидкої
допомоги — з 6 грн у 2011 році до
35 грн у 2012 році, що дає змогу
на догоспітальному етапі вико-
ристовувати дороговартісні лі-
карські засоби для лікування ін-
сультів та інфарктів.

Щоб забезпечити столицю ква-
ліфікованими лікарями, Київ-
ська міськрада затвердила ці-
льову програму лікарських кад-
рів. З вересня минулого року в
Національному медичному уні-
верситеті ім. О.О.Богомольця за
кошти міського бюджету навча-
ються 79 студентів. На виконан-
ня програми у 2011 році було ви-
ділено 519,3 тис. гривень, бюдже-
том на 2012 рік передбачені ви-
датки у сумі 1519,2 тис. гривень.

Болючим залишається питан-
ня житлового забезпечення ме-
дичних працівників: сьогодні в
Києві перебувають на обліку по-
над 1400 осіб, які потребують по-
ліпшення житлових умов. Для
розв’язання цієї проблеми засто-
совують механізми «житло за
угодою» (працівникові надається
житло, яке через 10 років роботи
переходить у його власність) та
«службове житло». Рішенням
Київської міськради надано пра-
во безкоштовного проїзду в мі-
ському комунальному транспор-
ті дільничним лікарям та медсес-
трам. 

Модернізація розмежувала заклади і фінанси 

Гуртом працювати краще

Торік із міського бюджету всім медичним
працівникам столиці виплачено надбавки у розмірі
20%, а лікарям первинної медико-санітарної
допомоги пілотних районів у розмірі 40%.

Відтепер сімейний лікар «вестиме» свого пацієнта упродовж усього життя
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7 липня 2011 року Верховна Рада ухвалила
закони, які дали старт медичній реформі. Ме-
та її першого етапу — випробування нової, оп-
тимізованої моделі охорони здоров’я в рамках пі-
лотних проектів у спеціально визначених регіонах
(Донецька, Дніпропетровська, Вінницька області та
м. Київ). У 2012 році дія пілотних проектів поши-
риться на переважну більшість областей країни,
а до 2014 року планується запровадити нову
систему на загальнонаціональному рівні. 

Лікар для всієї родини
ПРІОРИТЕТИ. Розвиток сімейної медицини — 
один з головних напрямків реформування галузі

МЕДИчна рЕфорМа
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Тролейбус везе до моря
Людмила ЩЕКУН, «Урядовий кур’єр»

ОНОВЛЕННЯ. Кримська тролейбусна лінія,
що з’єднує Сімферополь з курортними містами
Південного берега, за 50 років експлуатації жод-
ного разу капітально не ремонтувалася. Протягнув-
шись на 90 км через перевал, вона є найдовшою гірською тро-
лейбусною трасою в Європі. В її обслуговуванні задіяно 34 тя-
гові електропідстанції, 667,9 км контактного дроту, 9,8 тис. оди-
ниць опор контактної мережі. 

За роки експлуатації знос контактної мережі склав 45% при
нормативі до 25%. Не в кращому стані і тролейбусний парк пів -
острову. Адже на кінець 2010 року зношеність кримського елек-
тротранспорту складала понад 96%. Складними трасами їздили
машини-раритети, які мали вік понад 25 років. Більше того, ще
й потрапили до Книги рекордів Гіннеса, як старіші на планеті,
що використовуються на лініях регулярного сполучення.

Розуміючи складність ситуації та соціально-економічну важ-
ливість кримської тролейбусної лінії, уряд прийняв рішення кар-
динально оновити тролейбусний парк сучасними машинами і
провести поетапний ремонт тролейбусної лінії. В 2010 році на
кошти, що були виділені автономії з державного бюджету, опо-
рядковано 16,4 км тролейбусної лінії. А в 2011 році відремонто-
вано три тягові підстанції та 12 км мереж тролейбусної лінії, на
що з бюджету країни виділили 50 млн грн. Підприємство «Крим-
тролейбус» отримало 61 сучасний тролейбус «Богдан» вироб-
ництва Луцького автозаводу вартістю понад 140 млн грн. Тро-
лейбуси мають належну технічну характеристику: опалюються
взимку, конденціонуються влітку, мають низьку посадку. 

Новий транспорт та проведені роботи з капітального ремонту
дали змогу знизити напругу на контактну мережу і тягові під-
станції, що істотно знизило кількість аварійних ситуацій та об-
ривів дротів під високою напругою. 

Афганцям виділили
бюджетне житло

Світлана ІСАЧЕНКО, «Урядовий кур’єр» 

ВДЯЧНІСТЬ. Щоб прискорити покращення житлових умов
для родин ветеранів Афганістану, Чернівецька міськрада ухва-
лила рішення виділити найближчим часом земельну ділянку в
новому житловому мікрорайоні для будівництва багатоквартир-
ного будинку. Окрім того, суттєво збільшено адресну матеріаль-
ну допомогу учасникам бойових дій і родинам воїнів, загиблих в
Афганістані. «Для міської влади питання соціального захисту
учасників бойових дій, інвалідів та членів їх сімей, а також сімей
загиблих завжди залишатимуться пріоритетними. Це найменше,
чим ми можемо вам віддячити», — сказав секретар Чернівецької
міської ради Віталій Михайлішин, вручаючи нещодавно ключі від
трикімнатної квартири воїнові-афганцю Іванові Колясці. 

Зараз в області формуються списки осіб, яким цього року на-
даватимуть житло за програмою «Забезпечення житлом воїнів-
інтернаціоналістів», що фінансується з держбюджету.

«Пам’ять війни — то пам’ять серця. Крайова влада спільно з
ветеранськими організаціями в постійному діалозі прагне в ме -
жах можливого вирішувати соціальні питання учасників бойових
дій, сімей загиблих воїнів, усіх, хто виконував свій інтернаціональ-
ний обов’язок за межами держави, — зазначає голова Черні-
вецької облдержадміністрації Михайло Папієв. — Підписано ме-
морандум про взаємодію і співпрацю між облдержадміністрацією
та обласною організацією спілки ветеранів Афганістану, створе-
но відповідну консультативну раду, яка допомагає вирішенню на-
гальних питань із забезпечення воїнів-інтернаціоналістів необхід-
ними медикаментами, санаторно-курортним оздоровленням,
транспортними засобами. У місцевих бюджетах на поточний рік
передбачено, зокрема, щомісячно грошову допомогу в розмірі
500 грн батькам, діти яких загинули в Афганістані». 

Дім від держави
Інна ОМЕЛЯНЧУК, «Урядовий кур’єр»

ТУРБОТА. Торік у зеніті літа вся Україна почула
про далеку поліську Дубровицю: підступний вогонь накоїв там
непоправного, забравши 16 людських життів. То були пацієнти
місцевого територіального центру соціального обслуговування
населення — чиїсь батьки та матері, яким випала «державна»
старість. В уряді не гаяли ні хвилини: на місце трагедії того ж
дня прибув віце-прем’єр-міністр Сергій Тігіпко, а вже наступного
на засіданні Кабміну виділили 7 мільйонів гривень на створення
належних умов для нинішніх та майбутніх пацієнтів центру.

За неповні три місяці збудували нове приміщення для ста-
реньких у ландшафтній зоні села Висоцьк того ж району, де на
кожного пацієнта припадає вже не 4, а 10 кв. метрів комфортної
й затишної території. Тут усе — від пожежної сигналізації до по-
бутової техніки — відповідає вимогам навіть не сьогоднішнього,
а вже завтрашнього дня.

Водночас за кошти, які спрямував на Рівненщину уряд, у тому ж
Дубровицькому районі вдалося реалізувати ще один хороший і, го-
ловне, потрібний людям проект: у селі Милячі відчинила двері нова
амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Це теж найсу-
часніший заклад, де є стомат- і фізкабінети, денний стаціонар, не-
обхідне обладнання. Жителів шести сіл (а це майже 4 тисячі чоло-
вік) обслуговують 15 медпрацівників, серед яких чотири лікарі.

Євдокія ТЮТЮННИК,
«Урядовий кур’єр»

«А на тому боці — ПТУ
й робота!» — ще до-

недавна співали, а дуже
часто й обурювалися та на-
рікали жителі села Жу-
равка Варвинського райо-
ну, що на Чернігівщині.
Тут чотири роки тому всі
обставини повернулися
проти твердження про
найкоротшу відстань по
прямій лінії. Адже, щоб
дістатися з цього населено-
го пункту до сусіднього —
селища Ладан Прилуцько-
го району на протилежно-
му березі річки Удай, слід
було подолати дорогу, кот-
ра зміїлася в об’їзд аж на
40 км. Причиною цього був
брак мосту: з того часу як
стару аварійно небезпечну
споруду демонтували, річ-
ка розділила найближчих
сусідів, котрі здавна про-
живали на її берегах і
яких, здавалося, було во-
дою не розлити.

Дуже тяжко стало тим
журавинцям, хто працює в
Ладані на заводі та вчиться
в професійно-технічному
закладі: їм доводилося в
будь-яку погоду долати
довгий шлях на роботу чи
навчання і повертатися до-
дому. Незручності відчува-
ли й усі жителі південного
району, для яких цей міст

був єдиним транспортним
зв’язком з рештою районів
та обласним центром. 

Але його будівництво бу-
ло профінансовано лише на
20% і загрожувало розтяг-
нутися на невизначений
термін. Та завдяки виділен-
ню з державного бюджету
22 млн грн справу було до-
ведено до завершення бук-
вально за кілька місяців.

Такого грандіозного
свята як відкриття нового
мосту — з музикою, піс-
нями, короваєм для доро-
гих гостей і непідробною
радістю жителів навко-
лишніх сіл — тут не було
давно! Внизу плюскотіли
удайські хвилі, а на широ-
кому полотні мостового
переходу хвилювалася,
гомоніла і рухалася люд-

ська ріка. Та перед тим як
пройтися по довгоочіку-
ваній новобудові, всі при-
сутні разом з отцем Геор-
гієм, настоятелем храму
Різдва Пресвятої Богоро-
диці селища Варва, помо-
лилися за безпечну доро-
гу для всіх, хто її долати-
ме. А першим новим мос-
том пройшовся дощ — на
удачу!

Олена ОСОБОВА,
«Урядовий кур’єр»

Скільки років проблемі
подачі води за графі-

ком? Під час запуску най-
сучаснішої в країні філь-
трувальної станції продук-
тивністю 3 тисячі кубічних
метрів на добу у місті Пет-
ровське Луганської області
Прем’єр-міністр Микола
Азаров сказав, що добре
розуміє жителів шахтар-
ських міст, яким доводить-
ся терпіти незручності че-
рез «посуху» в крані, бо
сам жив та працював у та-
кому селищі.

Водопровідно-каналіза-
ційне господарство зношене
на 62,2%, не виняток і Лу-
ганщина. Але тут залучили
інвесторів до створення
концесійного підприємства
з водопостачання. В листо-
паді 2010 року фільтру-
вальну станцію почали бу-
дувати, а в червні 2011-го
здали, довівши, що пробле-
ми можна вирішувати
швидко, ефективно й по-су-
часному. «Держава допома-
гатиме перш за все тим, —
підкреслив тоді Прем’єр-
міністр, — хто використо-
вуватиме власні ресурси,
залучатиме інвесторів». 

Пуск першої черги філь-
трувальної станції в м. Пет-
ровське — один з прикла-
дів реалізації «водної» про-

грами краю спільно з інвес-
торами. На станції встанов-
лено 18 фільтрів, прокла-
дено 2,2 км водоводів, об-
лаштовано систему енерго-
постачання на загальну су-
му 41,6 млн грн, з яких 11,6
млн грн — кошти держ -
бюджету і 30 млн грн —
компанії «Луганськвода». 

Окремим напрямком
розвитку місцевих джерел
водопостачання є також
реалізації проекту з очи-

щення та демінералізації
шахтних вод в Антрациті.
Там залучено інвестора
ЗАТ «Донецьксталь», вар-
тість проекту 278 млн грн.
Роботу заплановано завер-
шити до 2013 року. Це
дасть змогу очищати до 20
тис. куб. м води на добу і по-
вністю розв’язати пробле-
му цілодобового забезпе-
чення водою міста. Питан-
ня будівництва аналогічної
установки за рахунок «зе-

лених» інвестицій кошто-
рисною вартістю 78 млн грн
вирішується у Свердлов-
ську. Фінансувати проект
буде «Центр альтернатив-
них видів палива» Міне-
нерговуглепрому України
за участю японської корпо-
рації «Марубені», що дасть
можливість щодоби вироб-
ляти понад 10 тис. куб. м
питної води і остаточно ви-
рішити проблему забезпе-
чення водою міста. 

Чиста вода шахтарям
НОВАЦІЇ. В Луганській області силами держави та інвесторів 
запустили станцію фільтрування питної води

Прем’єр-міністр України Микола Азаров задоволений будівництвом фільтрувальної
станції у Петровському
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Єднання Журавки з Ладаном
ПОДІЯ. На Чернігівщині відкрили мостовий перехід 
через річку Удай, який скоротив дорогу на 40 км

Перші кроки через міст — з пишним короваєм
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

Укргiдрометцентр

ТеМПеРAТУРA ПO OБлAСТЯХ УКРAЇнИ
нA 14 БеРезнЯ

Oбласть Нiч           День
Київська +2  -3       +1   +6
Житомирська +2  -3       +1   +6
Чернiгiвська +2  -3        -2   +3
Сумська 0  -5       +2   -3
Закарпатська -1  +4       +4   +9
Рiвненська +2  -3       +2   +7
Львiвська -2  +3       +3   +8
Iвано-Франкiвська +2  -3       +1   +6
Волинська -2  +3       +3   +8
Хмельницька +2  -3       +1   +6
Чернiвецька 0  -5       +1   +6
Тернопiльська -2  +3       +2   +7
Вiнницька +2  -3       +1   +6

Oбласть Нiч            День
Черкаська +2  -3       +1    +6
Кiровоградська +2  -3       +1    +6
Полтавська +1  -4        -2   +3
Днiпропетровська +2  -3       +1    +6
Oдеська +2  -3       +3   +8
Миколаївська +2  -3       +2   +7
Херсонська +1  -4       +1   +6
Запорiзька +1  -4       +1   +6
Харкiвська -1  -6        -2   +3
Донецька 0  -5        -1   +4
Луганська -1  -6        -2   +3
Крим +2  -3       +2   +7
Київ -1  +1       +3   +5

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

ТОВ «Спектраль-Тур»
повідомляє, що довіреність без номера 

від 17.06.2009 року на ім’я Дикого Романа
Олександровича вважається недійсною 

з 21 лютого 2012 року.

ГОРМОН 
ЧОЛОВIЧОЇ СИЛИ 
ТА МОЛОДОСТI

Вiдомо, що рiвень тестостерону — гормону чо-
ловiчої молодостi та сили — знижується на 3-4
вiдсотки у рiк. В результатi послаблюється по-
тенцiя. Щоб позбавитись сексуальних проблем,
треба вживати малазiйський корiнь тонгкат,
який допомагає органiзму виробляти тестосте-
рон.

Тонгкат — рослина, дивовижна здатнiсть якої
змiцнювати чоловiче здоров’я, вiдома уже багато
вiкiв. Її називають «азiатською вiагрою». Препа-
рат на основi легендарного кореня назвали Тон-
гкат™ Алi Платинум. Вiн не є гормональним пре-
паратом, але пiдвищує рiвень тестостерону в ор-
ганiзмi у 4,5 раза! Таким чином Тонгкат™ Алi
Платинум омолоджує органiзм,  повертає чоло-
вiчу силу.

Препарат безпечний навiть при вживаннi з ал-
коголем. Тонгкат™ Алi Платинум не лише ефек-
тивний сексуальний стимулятор, а й надiйний
засiб збереження чоловiчого здоров’я. Вiн поси-
лює iмунiтет, покращує кровообiг, допомагає бо-
ротися з аденомою, простатитом, iнфекцiями се-
чостатевої сфери.

Пам’ятайте, вiкових обмежень для прийому
Тонгкат™ Алi Платинум не iснує!

Звертайтеся за телефонами консультативної
гарячої лiнiї. Нашi консультанти дадуть вiдпо-
вiдь на всi вашi запитання i допоможуть якнайш-
видше вiдновити потенцiю. «Швидка допомога»
для чоловiкiв: 0-800-503-088 (дзвiнок безкоштов-
ний зi стацiонарного телефону, з мобiльного — за
тарифами оператора), тел. у Києвi 
0-44-454-14-14. Конфiденцiйнiсть гарантується.
WWW.TONGKAT.UA

ОсТЕРІгайТЕся ПІдРОбОк!
Не є лiкарським засобом. 

Висновок державної санiтарно-епiдемiологiчної експертизи 
МОЗ України № 05.03.02-03/45179 вiд 01.07.2010 р.

РЕКЛАМА

Завтра читайте 
в «Орієнтирі»:
 Постанову Кабінету Мініс-

трів України «Про затвер-
дження Порядку проведен-
ня обо в’яз ко вого технічно-
го контролю та обсягів пе-
ревірки технічного стану
транспортних засобів, тех-
нічного опису та зразка
протоколу перевірки тех-
нічного стану транспортно-
го засобу»

 Постанову Кабінету Мініс-
трів України «Про затвер-
дження Порядку викорис-
тання коштів, передбачених
у державному бюджеті для
розвитку фізичної культу-
ри, спорту вищих досяг-
нень та резервного спорту»

 Постанову Кабінету Мініс-
трів України «Про затвер-
дження Порядку викорис-
тання у 2012 році коштів,
передбачених у держав-
ному бюджеті для ство-
рення та впровадження
системи екстреної допо-
моги населенню за єди-
ним телефонним номе-
ром 112»

АНОНС

Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»

Місто, яке було рези-
денцією гетьманів

Скоропадського, Апостола
та Розумовського, де за-
кладалися принципи ук-
раїнської державності, де
Полуботок відстоював
права та вольності україн-
ського народу, а родина
Терещенків займалася
підприємництвом та благо-
дійністю, нині розпочинає
нове життя. Торік Кабінет
Міністрів України при-
йняв і затвердив довгос-
трокову програму збере-
ження історико-культур-
ної спадщини та розвитку
туристичної інфраструк-
тури давнього міста, роз-
раховану до 2016 року. Як
вважає перший заступник
голови Сумської обласної
ради Олег Бояринцев, це
відкриває перед древнім
ра йон ним центром нові
перспективи економічно-
соціального розвитку, ад-
же програмою передбаче-
но загальне фінансування
в обсязі майже 100 мільйо-
нів гривень.

Час, що минув, підтвер-
див сподівання городян.
Уже протягом минулого ро-
ку місто одержало майже 8
мільйонів бюджетних гри-
вень, що використані на
реставрацію і ремонт двох

архітектурних перлин —
приміщень поліклініки та
третьої загальноосвітньої
школи. Свого часу вони бу-
ли споруджені зусиллями
відомого цукрозаводчика
Терещенка і в них розта-
шовувалися відповідно лі-
карня святої Єфросинії та
дитячий притулок. На кіль-
ка місяців будинки «зодяг-
нулися» в риштування, до-
свідчені будівельники-рес-
тавратори ретельно працю-
вали на кожному квадрат-
ному метрі стін, підлоги,

стелі, аби не тільки привес-
ти їх у належний технічний
стан, а й відтворити з мак-
симальною історичною точ-
ністю.

Але це тільки перший
крок на шляху реалізації
програми. Урядом перед-
бачено щорічне фінансу-
вання науково-дослідних,
ремонтно-реставраційних,
природо охоронних захо-
дів. Сьогодні в реєстрі дер-
жавного історико-куль-
турного заповідника «Глу-
хів» налічується 52 об’єк-

ти, з яких 5 мають націо-
нальне значення. Загалом
же до 2016 року заплано-
вано створити півдесятка
рекреаційних зон, рестав-
рувати 18 об’єктів куль-
турної спадщини, заміни-
ти 14 кілометрів інженер-
них мереж, значну части-
ну водогонів, створити по-
над 150 нових робочих
місць тощо. Тобто на Глу-
хів чекає масштабне якіс-
не оновлення, якому по-
кладено обнадійливий по-
чаток. 

Одна з архітектурних перлин — Трьох-Анастасіївська церква
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Нове життя 
столиці трьох гетьманів
ВІДРОДЖЕННЯ. На оновлення історико-культурного заповідника
«Глухів» держава витратить майже 100 млн гривень

ОГОЛОШЕННЯ

Микитівський районний суд м. Горлівки Донецької області (84635, м. Гор-
лівка, вул. Черняхівського, 75) розглядає цивільну справу за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Донецькобленерго» до Лазуренка Василя Ти-
мофійовича про стягнення суми за спожиту електричну енергію. Відповідач у
справі Лазуренко В. Т. (останнє відоме місце проживання за адресою: м. Гор-
лівка, вул. Вуглічна, 22) викликається 03 квітня 2012 року о 09 год. 30 хв. 
до суду, каб. № 7, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази.
У разі неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інак-
ше справа буде розглянута за його відсутності. Суддя Р. Є. Дубовик.

22 лютого 2012 року постановою Господар-
ського суду м. Києва (01030, м. Київ, вул. Богдана
Хмельницького, 44Б, тел. (044)2341239), справа
№5011-49/1409-2012, Товариство з обмеженою
відповідальністю «Медіа Простір» (03134, м. Київ,
вул. Булгакова, 16, код ЄДРПОУ 35909679, п/р
26009300005217 в ВАТ «Фінексбанк», МФО
380311) визнане банкрутом, припинена процедура
розпорядження майном, відкрита ліквідаційна
процедура. Претензії до боржника приймаються в
місячний строк з дня публікації ліквідатором То-
вариством з обмеженою відповідальністю «ЛЕКС
- ГРУП» (код ЄДРПОУ 35703872) за адресою:
03115, м. Київ, пр.-т Перемоги, 136, к. 34. 

Постановою Господарського суду Львівської об-
ласті (79014, м Львів, вул. Личаківська, 128) від 06
03.2012 року в справі № 5015/744/12 Товариство з
обмеженою відповідальністю «Харчопром-Сервіс»
(ідентифікаційний код 33250117, адреса: 79026, м.
Львів, вул. Сахарова, 43, рах. № 26005301010663 у
Львівській регіональній дирекції ПАТ «Банк Перший»,
МФО 320995) визнано банкрутом та відкрито лікві-
даційну процедуру.

Обов’язки ліквідатора Товариства з обмеженою
відповідальністю «Харчопром-Сервіс» покладено на
голову ліквідаційної комісії (ліквідатора) Босака Оле-
га Євгеновича (ідентифікаційний код 2962909319, ад-
реса: 79031, м. Львів, вул. Демнянська, 4, кв. 68).

Претензії кредиторів приймаються в місячний
строк з дня публікації оголошення про визнання бор-
жника, який ліквідується, банкрутом.

Печерський районний суд м. Києва викликає відповідача
Шевченка Олександра Євгенійовича, останнє відоме місце
проживання якого: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд.
10, кв. 10, у судове засідання в цивільній справі № 2-4650/11
за позовною заявою Шевченко Анни Олександрівни до Шев-
ченка Олександра Євгенійовича за участю третьої особи —
Акціонерного комерційного банку «Правекс-Банк» про поділ
спільного майна подружжя, яке призначене на 15.03.2012 ро-
ку о 14 год. 00 хв. і відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Хре-
щатик, 42 А, каб. 12, під головуванням судді Цокол Л. І.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вва-
жається повідомленим про день, час та місце розгляду справи
і у разі неявки до суду справа може бути розглянута за його
відсутності на підставі наявних у справі даних та доказів.

Дунаєвецький райсуд Хмельницької області викликає
в судове засідання Грущак Ігоря Антоновича, 28.02.1976
р. н., уродженця м. Новий Розділ Львівської обл., як від-
повідача по цивільній справі №2206/95/12 пров.
2/2206/115/12 за позовом ПАТ КБ «Надра» м. Київ до
Грущак Ігоря Антоновича про стягнення заборгованості
за кредитним договором, яке відбудеться 15.03.2012 ро-
ку о 10.00 год. в залі суду за адресою: 32400, Хмель-
ницька область, м. Дунаївці, вул. Красінських, 11.

В разі неявки відповідача в судове засідання або не-
повідомлення про причину неявки справа буде розгля-
нута за наявними матеріалами за його відсутності (заоч-
ний розгляд).

Суддя В. М. Артемчук
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