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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ГЕННАДІЙ ЗУБКО:  «Україна має 
досягти енергозбереження  

на рівні дев’ять  
відсотків уже до 2020  

року порівняно  
з 2005—2009  

роками».

Регіони мають 
прискорити планування

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ. Перспективні плани формування тери-
торій громад, які покривають 100% території регіону, мають ли-
ше вісім областей із 24: Донецька, Кіровоградська, Луганська, 
Рівненська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька та Черні-
гівська. І лише у двох — Кіровоградській та Рівненській — пер-
спективні плани вже схвалив уряд, повідомляє прес-служба Мін-
регіону.

«Хочу нагадати керівництву обласних державних адміністрацій 
та обласних рад про нашу спільну відповідальність перед грома-
дами, які бажають об’єднатися чи приєднатися. Вони очікують як-
найшвидшого розроблення та ухвалення перспективних планів на 
всю територію області. Без цього вони не можуть спрогнозувати 
свій розвиток і скористатися перевагами реформи. Уряд дав ОДА 
відповідні доручення, і термін їх виконання вже спливає», — закли-
кав керівництво областей до активізації роботи перший заступник 
очільника відомства В’ячеслав Негода. 

Адже саме перспективні плани та їх реалізація сприятимуть роз-
виткові громад, отже й регіонів загалом.

43 млн грн
часткової компенсації за придбану 
вітчизняну техніку буде нараховано 

аграріям за підсумками травня

УРОЖАЙ-2018. Зернових цьогоріч отримаємо трохи менше, 
ніж торік, але достатньо, зауважує фахівець.  
З овочами гірше 

Віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, 
будівництва та ЖКГ про важливість імплементації 
ключових європейських директив з енергоефективності
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Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про реалізацію експериментального 
проекту щодо створення умов 
для унеможливлення ухилення 
від сплати митних платежів»

У Страсбурзі й Будапешті 
стежать, як Україна 
імплементує рішення 
Венеціанської комісії  
щодо закону про освіту

ПРАВА ЛЮДИНИ 
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Руйнуючи тіньові схеми, 
наповнюватимемо бюджет
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Уряд рішуче налаштований викорінити контрабанду  
на митниці й розвивати реформи в охороні здоров’я

Любомира КОВАЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Започатковану урядом програ-
му боротьби з контрабандою 

«Україна без контрабанди» буде 
стовідсотково реалізовано — спіль-
но із силовими відомствами і за лі-
дерства фахівців Міністерства вну-
трішніх справ, Державної фіскаль-

ної служби і Національної поліції. 
У цьому запевнив Прем’єр-міністр 
Володимир Гройсман. Він розповів 
про десять типових великих схем 
контрабанди, які нині є на вітчиз-

няній митниці (від використання 
так званих піджаків і оформлення 
вантажу за підробними докумен-
тами до офшорів для ввезення ім-
порту без розмитнення), і нагадав, 

що днями відбулося засідання спе-
ціальної координаційної наради, де 
й було напрацьовано і схвале-
но чіткий план з їхнього вико-
рінення.

Без паніки —  
хліба  
вистачить!
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НОВИНИ ТА КОМЕНТАРІ

Руйнуючи тіньові схеми, 
наповнюватимемо бюджет

(Закінчення.  
Початок на стор. 1)

«Ми працюємо над створенням 
робочих місць, реалізуємо проек-
ти економічного відродження. Але 
в різні сфери проникають нечисті 
на руку представники влади, пра-
воохоронних органів і будують схе-
ми, — сказав глава уряду. — Має-
мо десятки мільярдів гривень, які 
за участю схемщиків і представни-
ків влади йдуть поза межі бюдже-
ту. Терпіти це не збираюся».

Кошти спрямують 
на потреби 
українців

Прем’єр-міністр нагадав, що то-
рік до бюджету з митниці додат-
ково залучили понад 70 мільярдів 
гривень завдяки детінізації кордо-
ну. Але з’явилися інші схеми. І че-
рез них до держбюджету поки що 
не потрапляє 70—100 мільярдів 
гривень, або майже 4 мільярди до-
ларів, які можна було б використа-
ти для підвищення пенсій, розви-
тку медицини й соціальної сфери 
країни. Прем’єр висловив упевне-
ність, що боротьба з контрабандою 
буде успішною і десятки мільяр-
дів гривень обов’язково буде-таки 
спрямовано на потреби українців.

Глава уряду закликав представ-
ників усіх силових відомств, а та-
кож Генеральної прокуратури та 
Національного антикорупційного 
бюро проявити сильну й стійку по-
зицію протидії схемам на кордоні, 
наголосивши, що кожного, хто взяв 
хоч гривню від цих оборудок, слід 
заарештовувати.

«Наше об’єднання дасть змогу 
жорстко карати всіх тих, хто має 
стосунок до контрабанди. Будемо 
знищувати тіньові схеми й залуча-
ти кожну гривню до бюджету. План 
у нас готовий. Ми презентуємо його. 
Але попереджаю всіх: стережіться 
й починайте служити державі», — 
резюмував Прем’єр, анонсувавши 
проведення 21 червня всеукраїн-
ської селекторної наради з питань 
ситуації на кордоні й припинення 
контрабандних схем.

Міністр внутрішніх справ Арсен 
Аваков запропонував ввести кри-
мінальну відповідальність за стат-
тями про контрабанду. «За Яну-

ковича в нас було декриміналізо-
вано контрабанду через держав-
ний кордон. Ми єдина країна в Єв-
ропі, в якій контрабанду декримі-
налізовано. Цьому треба покласти 
край. Вважаю, що ми повинні від-
правити законопроект до Верхо-
вної Ради і запропонувати знову 
визнати контрабанду криміналь-
ним злочином», — сказав міністр. 
Прем’єр підтримав його і дав дору-
чення розробити відповідний зако-
нопроект.

Сімейний лікар має 
бути конкурентним

Не менш важливим питанням 
для обговорення на засіданні став 
стан запровадження реформ у охо-
роні здоров’я. Заступник міністра 
охорони здоров’я Павло Ковтонюк 
розповів, що від початку кампанії 
«Лікар для кожної сім’ї» вже по-
над 9 мільйонів українців уклали 
декларації з лікарями про медич-
не обслуговування. І досвід переко-
нує, що популярність цієї програми 

виявилася неочікуваною навіть для 
найбільших оптимістів. Адже пла-
нували, що за перші півроку ліка-
рів оберуть близько 2 мільйонів лю-
дей. 

«Нині щоденно майже 200 тисяч 
осіб обирають лікаря, а 20 тисяч лі-
карів у всіх куточках держави — 
від мегаполісів до маленьких сіл 
— вже набрали максимальну кіль-
кість потенційних пацієнтів. Усі по-
слуги, які надають ці лікарі, стовід-
сотково компенсуватимуть з дер-
жавного бюджету», — запевнив він.

А голова Національної служ-
би здоров’я Олег Петренко повідо-
мив, що 2018 року заклади первин-
ної медичної допомоги, які уклали 
контракти з Національною служ-
бою здоров’я, мають отримувати 
фінансування за новою моделлю: 
щорічну фіксовану виплату за об-
слуговування кожного пацієнта, з 
яким лікарі цього закладу підписа-
ли декларації. 25 квітня Кабінет Мі-
ністрів затвердив тариф на оплату 
медичних послуг первинної медич-
ної допомоги обсягом 370 гривень на 

рік за обслуговування одного паці-
єнта. І від кількості пацієнтів вона 
може зрости удвічі чи навіть у чо-
тири рази. 

Він зазначив, що від цих лікарів 
вимагатимуть надавати пацієнтам 
обов’язкові сервісні послуги: попе-
редній запис на прийом телефоном 
чи через інтернет, забір аналізів у 
місці надання допомоги, а також лі-
кар має бути доступним для паці-
єнтів у вихідні та святкові дні.

Прем’єр схвалив темпи запрова-
дження медреформи і пообіцяв, що 
медики, які працюватимуть сум-
лінно, так, щоб пацієнти, які укла-
ли з ними угоди, були повністю за-
доволені, обов’язково отримувати-
муть відповідну фінансову вина-
городу. Їхні зарплати можуть бути 
навіть удвічі вищими, ніж у колег.

Конкретно  
й по-діловому 

На завершення засідання уря-
довці схвалили стратегію розвитку 
оборонно-промислового комплек-

су України на період до 2028 року. 
Перший віце-прем’єр-міністр Сте-
пан Кубів наголосив, що документ 
визначає напрями реалізації се-
редньострокових реформ оборон-
но-промислового комплексу і від-
повідного законодавства, яке має 
ухвалити парламент.

«Реалізація стратегії на сьогодні 
дасть змогу розпочати другий етап 
реформи оборонно-промислово-
го комплексу. Ми завершимо про-
ведення інституційної перебудови 
оборонно-промислового комплек-
су, вдосконалимо функціонуван-
ня на всіх рівнях системи оборонної 
промисловості країни», — наголо-
сив посадовець. 

Схвалено й проект указу Прези-
дента про призначення державної 
стипендії призерці Олімпійських 
ігор Наталії Тобіас та призначен-
ня стипендій Президента видат-
ним спортсменам і тренерам Укра-
їни з олімпійських видів спорту. 
Затверджено типове положення 
про користування гуртожитками 
і схвалено план додаткового осна-
щення сільських амбулаторій, пе-
редусім щодо забезпечення облад-
нання та закупівлі службових ав-
томобілів. Єдина умова надання 
допомоги — фінансова участь міс-
цевої влади.

Коментуючи рішення, глава уря-
ду зазначив, що держава готова на-
дати ресурси на село, забезпечити 
будівництво та реконструкцію ам-
булаторій. Але є, приміром, питан-
ня підтримки фахівців, надання їм 
житла. І це питання місцевої влади, 
впевнений Прем’єр-міністр.

А під час брифінгу, який відбувся 
після засідання уряду, Міністр Ка-
бінету Міністрів Олександр Саєн-
ко повідомив, що Кабмін затвердив 
новий склад наглядової ради Ук-
рзалізниці. До неї увійшли: експерт 
Atlantic Council Андерс Аслунд, 
менеджер компанії з управління 
німецькими залізницями Кун Кріс-
тіан, провідний світовий фахівець 
з фінансів і бухгалтерського обліку 
Андреас Матьє, екс-керівник пред-
ставництва ЄБРР в Україні Шевкі 
Аджунер, керівник Офісу із залу-
чення інвестицій при уряді Украї-
ни Данило Білак, представник уря-
ду Костянтин Мар’євич і ще один 
представник Офісу із залучення ін-
вестицій Іван Юрик. 

МВФ тримає руку на пульсі  
антикорупційного суду

Відділ новин 
«Урядового кур’єра» 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ. Ухвален-
ня Верховною Радою закону 
про Вищий антикорупційний 
суд — вагомий крок у бороть-
бі з корупцією. Проте важливо 
невідкладно ухвалити пода-
ний Президентом Петром По-
рошенком до Верховної Ради 
допоміжний закон для фак-
тичного створення суду і по-
вернути вимоги про розгляд 
цим судом усіх справ, що на-
лежать до його юрисдикції.

Ця думка — наріжний ка-
мінь заяви директора-розпо-
рядника Міжнародного ва-
лютного фонду Крістін Ла-
гард, яку вона зробила за під-
сумками переговорів із гла-
вою Української держави.

«Підтримую ухвалення 
українським парламентом за-
кону про Вищий антикоруп-
ційний суд. Це вагомий крок 

уперед у боротьбі влади з ко-
рупцією. Новий закон відкри-
ває шлях до незалежного й 
сильного антикорупційного 
суду, що спільно з чинними 
інститутами — Національним 
антикорупційним бюро і Спе-
ціалізованою антикорупцій-
ною прокуратурою долучить-
ся до забезпечення відпові-
дальності й справедливості, 
яких вимагає народ України 
від своїх чиновників», — ци-
тує УНІАН текст документа.

«Ми погодилися, що Верхо-
вній Раді дуже важливо невід-
кладно ухвалити допоміжний 
закон, поданий Президен-
том, для фактичного створен-
ня суду. Не менш важливі змі-
ни для відновлення підтрима-
них у першому читанні вимог 
щодо розгляду Вищим анти-
корупційним судом усіх справ, 
що належать до його юрис-
дикції, зокрема тих, що явля-
ють собою дедалі нові апеля-

ції за відповідними рішення-
ми, винесеними судами пер-
шої інстанції», — наголоше-
но в заяві.

Існує домовленість із Пе-
тром Порошенком і надалі тіс-
но співпрацювати, включаю-
чи партнерство з урядом, для 
своєчасної імплементації цих 
та інших передумов, насампе-
ред щодо цін на газ і бюдже-
ту. Це дуже важливо для за-
вершення поточного перегля-
ду програми підтримки МВФ 
України.

Позитивно відреагували на 
формування Вищого антико-
рупційного суду в Україні й 
посли країн «Великої сімки» 
(США, Велика Британія, Ка-
нада, Франція, Італія, Німеч-
чина та Японія). Вони підтри-
мують позитивну оцінку МВФ 
у досягнутому прогресі щодо 
створення ВАС і очікують на 
імплементацію відповідного 
законодавства.

Прем’єр прагне довести суспільству можливість викорінити контрабанду

Уряд удосконалює конкурсну 
процедуру на нові посади 
державної служби

Відділ новин 
«Урядового кур’єра» 

ЗМІНИ. З 18 червня набра-
ли чинності зміни до конкурс-
ної процедури на нові посади 
державної служби, набір на які 
триває в межах реформи дер-
жавного управління з вересня 
минулого року.

«На початку цього року ми 
проаналізували перший до-
свід упровадження конкурс-
ної процедури, провели чис-
ленні зустрічі з кандидатами, 
конкурсними комісіями, HR-
спеціалістами, експертами 
й представниками громад-
ських організацій. Врахува-
ли всі зауваження, щоб мак-
симально вдосконалити про-
цес. У підсумку напрацювали 
зміни, що зроблять конкурс-
ну процедуру відчутно зруч-
нішою та об’єктивнішою», — 

прокоментував Міністр Кабі-
нету Міністрів, голова Офісу 
реформ КМУ Олександр Са-
єнко.

Ухвалені урядом зміни пе-
редбачають зменшення кіль-
кості етапів, що дасть змогу, 
не втрачаючи якості оцінюван-
ня, оптимізувати час кандида-
тів; автоматизацію перевірки 
професійних знань — відте-
пер кандидати проходитимуть 
тест із 25 запитань, що охоп-
люють не більш як п’ять нор-
мативно-правових актів; змен-
шення прохідного бала, визна-
ченого на основі попередньої 
статистики підсумків тесту-
вання. Крім цього, категорію 
«А», вищий корпус державної 
служби, відтепер перевіряти-
муть на знання англійської або 
французької мов за міжнарод-
ними підходами (лексико-гра-
матичний тест, аудіювання, 

читання й вільне висловлен-
ня думки).

У межах реформи дер-
жавного управління, нагадує 
Служба Міністра Кабінету Мі-
ністрів, у десяти міністерствах, 
Секретаріаті Кабінету Міністрів 
і двох агентствах було ство-
рено нові структури — дирек-
торати формування політики 
і стратегічного планування та 
євроінтеграції. Щоб залучити 
на державну службу найкра-
щих професіоналів, уряд підви-
щив вимоги до кандидатів на 
нові посади державної служби 
— генеральних директорів, ке-
рівників експертних груп і дер-
жавних експертів нових дирек-
торатів та запровадив торік 
у серпні оновлену конкурсну 
процедуру, розроблену за під-
тримки європейських партне-
рів на основі найкращих між-
народних практик.
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НОВИНИ ТА КОМЕНТАРІ

ФОТОФАКТ

ВИЗНАННЯ. Авторитетний 
міжнародний фестиваль ре-
клами «Каннські леви» наго-
родив українців за брендинг 
Євробачення-2017. Розро-
бленням займалися українські 
Banda.agency і Repub lique, які 
отримали бронзову нагоро-
ду в категорії Desing Lions. 
Про це повідомив засновник 
агентства Павло Вржещ у ко-
ментарі The Village Україна. 

В основу символіки Євро-
бачення-2017, яке відбулося 
в Києві, було покладено тра-
диційне українське намисто, 
повідомляє РБК-Україна. «За 
60 років Євробачення у кон-
курсу не було видатного ди-
зайну. І те, що нам вдалося 
вперше зробити для всесвіт-
ньо відомого бренда, — наша 
маленька гордість. І це лише 
зміцнює віру, що український 
креатив набагато крутіший і 
сміливіший, ніж ми всі звикли 
думати», — наголосив Павло 
Вржещ. 

ПРОШУ СЛОВА!

Футбольна 
сліпота?

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

Трохи символічно, що недавній старт чемпіонату світу з фут-
болу в Росії майже збігся із Днем медичного працівника. Бо 

на матчах такого рівня без лікарів ніяк не обійтися. Зазвичай 
на трибунах найчастіше згадують фахівця вузької спеціалізації 
— окуліста. Мерщій звертатися по його допомогу вболівальни-
ки голосно радять футбольним арбітрам, коли ті недобачають 
і роблять серйозні помилки. А нині оте емоційне від уболіваль-
ників: «Осліп чи що?» та «Окуляри купи!» — погодьтеся, стосу-
ється не тільки суддів в окремих моментах поєдинків. Репліки 
доречні щодо всього чемпіонату. Бо складається враження, що 
ФІФА та інші міжнародні арбітри не бачать чи не хочуть бачи-
ти реальних підстав, щоб позбавити державу-агресора права 
проведення будь-яких змагань такого високого рівня. 

Це право РФ отримала ще 2010 року. А 2014-го світ здриг-
нувся від першого серйозного попередження. Росіяни — гос-
подарі зимової Олімпіади в Сочі переконливо довели всім, що 
їм начхати на загальноприйняті олімпійські традиції, правила і 
принципи. Наслідки гучного допінгового скандалу за участі ко-
румпованої системи організаторів і чемпіонів розслідують до-
сі, відновлюючи справедливість і переможців за суто спортив-
ним принципом. А тим часом Кремль за тиждень після Олімпіа-
ди розпочав анексію українського Криму. Затим навесні «зеле-
ні чоловічки» з’явилися і на Донбасі, де, якщо хто забув, триває 
підла, підступна й жорстока гібридна війна, ініційована і підтри-
мувана Москвою. Організатори збройної агресії проти України, 
позичивши очі в Сірка, цинічно називають її «громадянською», 
але у липні 2014-го весь цивілізований світ зміг переконатися, 
що «російські воєнторги» та «іхтамнєти» тепер загрожують не 
тільки сусідній країні. Трагедія у небі Донбасу: збитий із росій-
ського «Бука» російськими військовими (вже зібрано перекон-
ливі докази) пасажирський Боїнг, коли загинули 298 людей, се-
ред яких 80 дітей, мала б змусити світову спільноту відмежува-
тися від держави — міжнародного терориста. 

Повторюю: збройне загарбання Криму й Донбасу Кремль 
розпочав у 2014-му, коли до ЧС-2018 залишалося ще чотири 
роки. Весь цей час триває гібридна війна. Але у ФІФА чомусь 
так і не поставили під сумнів доцільність проведення міжнарод-
них авторитетних змагань у тій державі, яка розв’язала війну, 
що вже забрала життя понад 10 тисяч людей, тисячі жителів 
краю зазнали поранень, а кілька мільйонів стали вимушеними 
переселенцями. Крім того, в’язниці господарів чемпіонату пе-
реповнені політичними в’язнями з Криму й материкової Украї-
ни. Щоправда, доки триває це жахіття, провідні країни вислов-
лювали «глибоке занепокоєння» ситуацією, а ще ввели еко-
номічні санкції проти Росії. Та як показали подальші події, на 
агресивну політику наших сусідів це майже не вплинуло, бо ро-
сіяни продовжують кошмарити не тільки Україну. Чого тільки 
вартий «захист інтересів» у Сирії чи отруєння колишнього ро-
сійського розвідника Скрипаля у Великобританії.

До речі, аж після підтвердження російського токсичного слі-
ду в парламенті Великобританії почали обговорювати питання 
позбавлення Росії права проводити світову першість, переніс-
ши її в іншу країну. З’явилася пропозиція оголосити ЧС-2018 ди-
пломатичний бойкот. Зрештою, керівники провідних країн від-
мовилися приїхати до Москви на церемонію урочистого відкрит-
тя футбольного дійства. Проте очевидно, що тільки таких санк-
цій стосовно незмінного правителя Кремля вже недостатньо. 

Ніде правди діти, на потерпілому від війни Донбасі з нетер-
пінням очікували початку футбольного чемпіонату світу в Ро-
сії. А до початку події №1 рахували місяці і дні жителі насе-
лених пунктів прифронтового краю по обидва боки лінії роз-
межування. Адже втомлені гібридною війною люди сподівали-
ся, що ФІФА та інші міжнародні організації таки дотиснуть Путі-
на і він в обмін на можливість провести престижний турнір на-
решті припинить війну. Донбасці неодноразово називали «точ-
ні-преточні» дати початку виведення російських військової тех-
ніки та кадрових «відпускників» із тимчасово окупованих тери-
торій. Спершу йшлося про грудень 2017-го. Потім січень, лю-
тий, березень 2018-го. Навіть ще у травні трохи вірили у такий 
давноочікуваний розвиток подій.

Та не на тих натрапили! А тому за всю історію проведен-
ня футбольних світових турнірів цей, безперечно, особливий, 
бо має не просто сумнівну, а чітко виражену криваву репута-
цію. Щодня, доки в Росії вболівальники цмулять спиртне і ра-
діють забитим м’ячам, на Донбасі тривають обстріли із росій-
ської зброї російськими боєприпасами під наглядом російських 
офіцерів. І тому майже щодня збільшується кількість загиблих 
чи поранених українських бійців і мирних жителів. Тепер запи-
тання: що ще жахливого й потворного треба зробити Кремлю, 
щоб цивілізований світ нарешті записався на прийом до тяму-
щого окуліста і позбувся, даруйте, хронічного недобачання? І 
річ не в тому, що в декого немає окулярів чи лінз. Бо й без них 
помітно, що країна-агресор та її лідер-геополітик давно заслу-
говують на рішучу адекватну відповідь світової спільноти і му-
сять відповідати за все скоєне. Поки що, на превеликий жаль, 
ЧМ-2018 у Росії на вигляд дикий, а самі росіяни його сприйма-
ють як бонус за агресивну, цинічну і підлу зовнішню політику, 
яку вже багато років веде Кремль. І навіть як заохочення до по-
дальших дій. А якщо так, то чого ж тоді чекати від них після за-
вершення світової першості? 

Давні етнічні конфлікти 
в Європі можуть спалахнути 
з новою силою
ПРАВА ЛЮДИНИ. У Страсбурзі й Будапешті стежать, 
як наша держава імплементує рішення Венеціанської комісії 
щодо закону про освіту

Вікторія ВЛАСЕНКО, 
«Урядовий кур’єр» 

(Страсбург)

Нацменшини в Європ і 
мають досконало воло-

діти офіційною мовою. Це 
визначально для їхньої 
участі в житті суспільства, 
тому уряди повинні всіма 
засобами сприяти вивчен-
ню державної мови. Про-
те так само влада має нада-
вати нацменшинам право й 
змогу широко використову-
вати їхню рідну мову. Тіль-
ки за цих умов культуру 
нацменшин та їхні громади 
поважатимуть, а їхніх прав 
дотримуватимуться. На 
цьому наголосив генераль-
ний секретар Ради Європи 
Турбйорн Ягланд у висту-
пі на конференції, присвя-
ченій 20-річчю підписання 
Європейської хартії регіо-
нальних мов та мов нацмен-
шин і Рамкової конвенції із 
захисту прав нацменшин. 

За статистикою РЄ, на 
сьогодні один із семи євро-
пейців ідентифікує себе як 
представника національної 
чи лінгвістичної меншини. 
«І чимало цих меншин про-
живають у так званих по-
літично гарячих точках, де 
давня ворожість і нові су-
перечки породжують спа-
лахи напруги», — конста-
тував генсек. Такі умови за-
вжди потенційно небезпеч-
ні для прав нацменшин. У 
Європі останнім часом заро-
дилася тенденція, коли дер-
жави розглядають захист 
прав нацменшин як двосто-
ронню, а не багатосторон-
ню проблему. Держава на-
магається їх асимілювати, 
надаючи меншинам менше 
можливостей для розвитку 
їхніх культурних і лінгвіс-
тичних особливостей, чим 

підштовхує діаспору до тіс-
ніших зв’язків із материн-
ською державою, а не тією, 
на території якої вони про-
живають. «Це дуже небез-
печне коло, і ті, хто потрап-
ляє у нього, врешті-решт 
програють», — наголосив 
Турбйорн Ягланд. 

Без політики 
та упереджень

Генсек РЄ навів приклад 
колишньої Югославії, яка 25 
років тому занурилася у ві-
йни, спричинені етнічними 
конфліктами, що призвели 
до смерті 200 тисяч людей. 
«Нацменшини Югославії 
стали мішенню для жахли-
вого, невимовного насиль-
ства», — констатував Тур-
бйорн Ягланд, зауважив-
ши, що в ті часи Югославія й 
країни, які утворилися вна-
слідок її розпаду, не входи-
ли до складу РЄ, і на цих те-
риторіях не діяли Європей-
ська хартія та Рамкова кон-
венція із захисту нацмен-
шин та їхніх мов. «Проте 
ми не можемо плекати мар-
них сподівань, що повер-
нення насильства тих років 
неможливе у сучасній Єв-
ропі», — застеріг Т. Ягланд, 
зауваживши, що «така за-
гроза вірогідніша сьогодні, 
ніж будь-коли».

Не обійшов увагою ген-
сек і нового закону Укра-
їни про освіту, який зали-
шається мішенню для кри-
тики експертів РЄ та де-
яких європейських сто-
лиць, зокрема Будапешта. 
За словами генсека, «дех-
то побоюється, що цей за-
кон створює менш спри-
ятливі умови для нацмен-
шин здобувати освіту рід-
ною мовою. Проте я радий, 
що українська влада пе-

редала текст до Венеціан-
ської комісії, яка вислови-
ла з його приводу певні за-
стороги», — сказав генсек. 
Він закликав Київ продо-
вжувати імплементацію 
рекомендацій Венеціан-
ської комісії через «неза-
лежний та політично ней-
тральний процес, до якого 
слід залучити представни-
ків національних меншин». 

Угорський міністр 
поскаржився 
на Україну

Одним із поважних гос-
тей конференції був мі-
ністр закордонних справ 
Угорщини Петер Сіяр-
то, відомий різкими зая-
вами на адресу Києва що-
до закону про освіту. Кіль-
ка місяців тому Петер Сі-
ярто відверто погрожу-
вав Україні заблокувати її 
партнерство з НАТО та ЄС 
у разі імплементації Киє-
вом закону про освіту. 

Виступ міністра на кон-
ференції був яскравим і 
артистичним. Майже всю 
промову Сіярто присвятив 
важливості захисту прав 
нацменшин у Європі й від-
даності Угорщини прин-
ципам хартії та рамкової 
конвенції. Проте він наго-
лосив, що з огляду на іс-
торичні обставини велика 
кількість угорців розкида-
на по світу, тому зовнішня 
політика Будапешта ви-
значає захист закордон-
них угорців як одну з най-
важливіших цілей. 

«На жаль, сьогодні ми 
втягнені в конфлікт із на-
шою сусідньою державою, 
у якій порушують права 
угорців», — сказав Петер 
Сіярто. За його словами, на 

території України прожи-
ває понад 150 тисяч угорців, 
які донедавна мали пра-
во здобувати освіту рідною 
мовою, але після ухвален-
ня нового закону «вони йо-
го втратили. Це саме та си-
туація, коли урізають пра-
ва нацменшин», — наголо-
сив угорський міністр. Він 
заявив, що у висновку Ве-
неціанської комісії ішлося 
про те, що такі закони ма-
ють ухвалювати лише піс-
ля консультацій із пред-
ставниками нацменшин, а 
закон, «проти якого протес-
тує нацменшина, не може 
бути імплементовано». 

Петер Сіярто визнав 
роль Ради Європи в захисті 
прав нацменшин, проте за-
явив, що про ці права «ма-
ло просто говорити». На йо-
го думку, міжнародні орга-
нізації повинні мати у своє-
му розпорядженні «інстру-
менти, які змушують сто-
рони виконувати» Рамкову 
конвенцію із захисту прав 
нацменшин і Хартію регіо-
нальних мов. «Геополітика 
не може бути причиною то-
го, щоб не виконувати цих 
угод», — заявив Сіярто. Він 
повідомив, що наприкін-
ці цього тижня відбудеться 
міжурядова зустріч висо-
кого рівня між представни-
ками України та Угорщини 
щодо розбіжностей, які ви-
никли після ухвалення то-
рік у вересні нового укра-
їнського закону про освіту. 
Угорський міністр наголо-
сив, що це буде перша зу-
стріч такого рівня відтоді, 
як відносини Києва й Буда-
пешта загострилися через 
суперечку довкола укра-
їнського закону про осві-
ту, проте чомусь не уточ-
нив деталей майбутніх пе-
реговорів. 
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ПОДІЇ ТА КОМЕНТАРІ
ДОКУМЕНТИ

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про визначення особи до складу комісії 
зовнішнього контролю з проведення 

незалежної оцінки (аудиту) ефективності 
діяльності Національного антикорупційного 

бюро України
Відповідно до частини шостої статті 26 Закону України «Про Національне антико-

рупційне бюро України» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Визначити до складу комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної 

оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро Укра-
їни ЖЕБРІВСЬКОГО Павла Івановича.

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

м. Київ 
19 червня 2018 року
№169/2018

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 20 червня 2018 р. № 479 
Київ

Про реалізацію експериментального проекту 
 щодо створення умов для унеможливлення  

ухилення від сплати митних платежів 
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Погодитися з пропозицією Міністерства внутрішніх справ, Міністерства фінан-

сів та Державної фіскальної служби стосовно  реалізації з 21 червня 2018 р. до 31 
грудня 2018 р. експериментального проекту щодо створення умов для унеможлив-
лення ухилення від сплати митних платежів (далі — експериментальний проект).

2. Установити, що під час реалізації експериментального проекту:
поліцейські мають право цілодобово перебувати в зонах митного контролю в 

пунктах пропуску через державний кордон та в інших місцях митної території Украї-
ни, в яких органи Державної фіскальної служби здійснюють митні формальності (да-
лі — зони митного контролю), з метою виявлення фактів порушення митних правил;

поліцейські та службові особи Міністерства внутрішніх справ мають право досту-
пу до автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор — 2006».

3. Міністерству внутрішніх справ визначити перелік поліцейських, які мають пра-
во цілодобово перебувати в зонах митного контролю, та довести його до відома Дер-
жавної фіскальної служби та Адміністрації Державної прикордонної служби.

4. Державній фіскальній службі:
разом з Міністерством внутрішніх справ забезпечити у тижневий строк визна-

чення порядку надання поліцейським та службовим особам Міністерства внутріш-
ніх справ доступу до автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор — 
2006»;

разом з Адміністрацією Державної прикордонної служби забезпечити безпере-
шкодний цілодобовий доступ в зони митного контролю поліцейських згідно з перелі-
ком, зазначеним в  пункті 3 цієї постанови.

5. Міністерству внутрішніх справ разом з Міністерством фінансів і Державною 
фіскальною службою:

подавати щомісяця починаючи з 1 вересня 2018 р. звіти про результати реаліза-
ції експериментального проекту;

подати пропозиції щодо внесення змін до законодавчих та інших нормативно-пра-
вових актів за результатами реалізації експериментального проекту.

6. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.
 Прем’єр-міністр України В.  ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 20 червня 2018 р. № 480 
Київ

Про визнання такими, що втратили чинність,  
деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згід-

но з переліком, що додається. 
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 20 червня 2018 р. № 480
ПЕРЕЛІК 

постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність 
1. Пункт 3 приміток до додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 2 лю-

того 2011 р. № 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, 
а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами 
та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок 
бюджетних коштів» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 11, ст. 488).

2. Пункт 15 вичерпного переліку  підстав, за наявності яких може проводитись 
огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення орга-
нами доходів і зборів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 23 травня 2012 р. № 467 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 41, ст. 1578).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 червня 2016 р. № 371  «Питання про-
тидії незаконному переміщенню товарів через державний кордон України» (Офіцій-
ний вісник України, 2016 р., № 47, ст. 1707).

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 20 червня 2018 р. № 481 
Київ

Про внесення змін до пункту 1  
постанови Кабінету Міністрів України  

від 23 квітня 2014 р. № 117
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня  

2014 р. № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що за-
куповуються за бюджетні кошти» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 916;  
2018 р., № 10, ст. 361) зміни, що додаються.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 20 червня 2018 р. № 481
ЗМІНИ, 

що вносяться до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України  
від 23 квітня 2014 р. № 117

Підпункт 5 доповнити абзацами такого змісту:
«обладнання, програмного забезпечення, робіт і послуг з його встановлення та 

налаштування для модернізації програмно-апаратного комплексу державної устано-
ви «Урядовий контактний центр» — у розмірі до 20 відсотків їх вартості;

обладнання, програмного забезпечення, робіт і послуг з його встановлення та на-
лаштування для технічного переоснащення систем безпеки із створенням інтегрова-
ної системи безпеки Будинку Уряду — у розмірі до 20 відсотків їх вартості;».

Українець із нідерландським паспортом 
показує клас

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

ІНВЕСТИЦІЇ. У ТОВ «Ки-
щенці», що в селі Добра Мань-
ківського району на Черкащи-
ні, нещодавно відкрили су-
часну доїльну залу типу «Ка-
русель». Тут тепер можуть 
одночасно доїти 80 корів, за-
стосовуючи новітні технології.  
Це сільгосппідприємство — 
один з лідерів молочної галу-
зі країни. Воно серед найкра-
щих господарств в Асоціації 
виробників молока. Підприєм-
ство динамічно розвиваєть-
ся, впроваджує сучасні тех-
нології, дбає про якість про-
дукції. Нині в тваринницько-
му комплексі утримують 1100 
голів дійного стада. Середній 
надій від корови за день — 
26 літрів. У планах засновни-
ка та директора ТОВ «Кищен-
ці» Корнеліса Хузінхи — про-
тягом найближчих трьох років 
збільшити поголів’я корів до 
3,5 тисячі. 

Запрацював на базі госпо-
дарства і нововідкритий на-
вчальний центр Dairy Center 
Kischenzi, який у співпраці з 

Асоціацією виробників моло-
ка стане майданчиком для на-
вчання та перепідготовки спе-
ціалістів для галузі молочного 
скотарства.

Крім молочних ферм, ком-
панія розвиває виробництво 
овочів. Їх вирощують тут на 
крапельному зрошуванні, ре-
алізовують у супермаркетах 
упродовж усього року. Для 
цього створили  чималі по-
тужності для зберігання. При-
міром, сховище для збері-
гання цибулі вміщує 10 тисяч 
тонн продукції. У господар-
стві дозріває урожай моркви 
та капусти. 

Сам керівник і засновник 
підприємства  Корнеліс Ху-
зінха переїхав на Черкащи-
ну разом з родиною ще ро-
ків 16 тому. Громадянин Ні-
дерландів, очоливши чер-
каське сільгосппідприємство, 
оволодів і мовою людей, се-
ред яких живе. Напівжарто-
ма стверджує, що він стовід-
сотковий українець, лишень 
з нідерландським паспортом.  
Ще на початку нового тисячо-
ліття, коли делегація ферме-
рів із Західної Європи вподо-

бала родючі маньківські чор-
ноземи й домоглася дозволу 
займатися в Україні сільським 
господарством, сюди запро-
сили Корнеліса Хузінху, або 
Кейса, як звуть його селяни. 
Пострадянські реалії не стали 
для фермера  чимось незвіда-
ним, адже встиг попрацювати 
і в Росії.  

Звичайно, привабили родю-
чі українські чорноземи, про 
які знає весь світ. Однак хоті-
лося показати, на що здатен і 
він, адже родюча земля — ще 
далеко не все. Успіх агропід-
приємства залежить і від пра-
вильного менеджменту, і від 
агрономії, і від погодних умов. 
Залучивши грамотних фахів-
ців, керівник і сам грамотно 
господарює, намагаючись бу-
ти весь час на вістрі проблем, 
які щодня висуває життя.  
Підприємство не обмежило-
ся орендою землі в самих Ки-
щенцях — обробляє поля у 
Маньківці, Дзендзелівці, Ку-
тах, Добрій, у селах сусід-
нього Жашківського району. 
На підприємстві застосову-
ють найсучасніші агротехніч-
ні технології, функціонує но-

вітня техніка вартістю сотні ти-
сяч євро. Сприяє високій від-
дачі працівників погодинна 
оплата праці — скільки заро-
бив, стільки й одержиш. Се-
ляни вже давно звикли до та-
кого європейського підходу. 
Цінують, що заробітна пла-
та тут вища, ніж в інших гос-
подарствах. Для всіх органі-
зовано гаряче харчування.  
Інвестор добре розуміє потре-
би не лише власні, а й місце-
вих жителів. Кошти, які підпри-
ємство спрямовує на розвиток 
місцевої інфраструктури, ста-
новлять нині сотні тисяч і на-
віть мільйони гривень. Це й ре-
монт доріг, і будівництво водо-
гону, й підведення газу, і чима-
ло іншого. Десята частина бю-
джету всього Маньківського 
району поповнюється саме за-
вдяки відрахуванням компанії, 
яку очолює Корнеліс Хузінха. 
Попри певні складнощі, які до-
водиться переборювати, він за 
всі роки не тільки не розчару-
вався в Україні, а й пов’язує з 
нашою країною своє майбут-
нє. І закликає співвітчизників 
не боятися працювати тут й 
інвестувати в Україну. 
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Без паніки —  
хліба вистачить!

Володимир 
КОЛЮБАКІН,  

«Урядовий кур’єр»

Зовсім недавно деякі 
ЗМІ панікували щодо 

майбутнього врожаю. Мов-
ляв, половина його загине 
через посуху. Підігрівали 
такі настрої прогнози не-
врожаю в Росії, США, Ка-
захстані, країнах ЄС тощо. 

Начальник відділу аг-
рометеорології Гідромет-
центру України Тетя-
на Адаменко під час прес-
конференції в одному з ін-
формаційних агентств за-
уважила: справді, на по-
чатку червня було охопле-
но посухою 50% посівних 
площ. Та нині проблемних 
залишилася чверть. Ре-
шта отримала досить во-
логи завдяки дощам остан-
німи днями. Інколи вологи 
було аж занадто багато — 
на щастя, території, які за-
знали злив, граду та шква-
лів, невеликі. І це типовий 
літній нерівномірний роз-
поділ опадів. 

Критична ситуація що-
до посухи зберігається в 
Запорізькій області, біль-
шості районів Херсонщи-
ни, Одещини, Миколаїв-
щини, значній частині До-
нецької та Харківської об-
ластей. Та й тут спостері-
гається нерівномірність. 
Зокрема, на півдні й пів-
ночі Одеської області дощі 
пройшли, у центральних 
районах — ні. Вони впли-
ватимуть на розвиток піз-
ніх культур, урожай ран-
ніх колосових уже сфор-
мовано. 

Катастрофи нема, наго-
лошує Тетяна Адаменко: 
урожай отримаємо мен-
ший, ніж торік, однак не 
критично малий. За тих 
погодних умов, що склали-
ся цього року, ситуація не-
погана. 

Науковець зауважує на 
тому самому, що й багато 
фахівців галузі: за погод-
них умов, що складають-
ся останніми роками, до 
80% посівних площ Укра-
їни потребують хоч епізо-

дичного зрошення, а в де-
яких районах південного 
сходу воно потрібне сис-
тематично. За такої умо-
ви велика кількість тепла 
— на благо, воно дає змогу 
вирощувати більше куль-
тур, зокрема пізньости-
глих. Оскільки з таким те-
плом, як зараз, спостеріга-
ється прискорений розви-
ток рослин, то пізньости-
глі визріють раніше, ніж 
їм завдадуть шкоди осінні 
приморозки. 

На жаль, це не стосуєть-
ся овочів, які називаємо 
борщовим набором. Вони, 
зауважує Тетяна Адамен-
ко, потребують для нор-
мального розвитку пев-
них температурних режи-
мів. А ґрунт за нинішніх 
погодних умов у середині 
дня нагрівається до 55—
68 градусів. Тож огірки не 
ростимуть чи засохнуть. 
Для нормального розви-
тку моркви, картоплі, бу-
ряків, плоди яких у ґрун-
ті, температура на глиби-
ні 10 см не може переви-

щувати 20 градусів. На-
томість в середньому по 
Україні 25—29, а в дея-
ких областях і вища. Тоб-
то, констатує фахівець, це 
не сприятиме здешевлен-
ню овочів. 

Але зі зміною погодної 
ситуації все може зміни-
тися: це культури, які ма-
ють здатність відновитися. 
Остаточний прогноз буде 
оприлюднено наприкінці 
червня. Зокрема очікуєть-
ся зміна погоди через хо-
лодний фронт, що надійде 
до нас із Західної Європи і 
принесе зниження темпе-
ратури та рясні опади — 
щоправда, нерівномірно на 
території України.   

Але вже зараз заува-
жимо: внутрішнє спожи-
вання зернових в Украї-
ні не набагато перевищує 
20 мільйонів  тонн, тоді як 
звичний для нас урожай 
— близько 60 мільйонів. 
Природний катаклізм, че-
рез який Україні не виста-
чило б хліба для себе, важ-
ко уявити. 

У новому доїльному залі приємно працювати Корнеліс вірить у щасливе майбутнє України
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ЗВУЧИТЬ ГОРДО!

Радянські запаси не безмежні
ДУМКА ФАХІВЦЯ. Президент корпорації «ТАСКО» Валерій Павлюков вважає, що в Україні 
потрібно швидко реалізовувати програму з виробництва вітчизняних боєприпасів

Олександр КРЮЧКОВ, 
Володимир ЗАЇКА (фото), 

«Урядовий кур’єр»

Чергове випробування боєпри-
пасів, вироблених на укра-

їнських підприємствах, відбуло-
ся на полігоні в Дівичках. У них 
узяв участь Секретар Ради наці-
ональної безпеки і оборони Укра-
їни Олександр Турчинов, який за-
явив, що випробували найдефі-
цитнішу групу боєприпасів. Се-
рійне її виробництво розпочнеться 
найближчим часом, завдяки чому 
в наших вояків на фронті «вже не 
буде проблем ані з гранатами для 
АГС, ані з боєприпасами велико-
го калібру, ані з мінами для міно-
метів».

Чверть віку  
в пошуках

Серед інших у Дівичках ви-
пробовували гранатометний по-
стріл калібру 30 міліметрів ВОГ-
17, який являє собою осколкову 
гранату виробництва приватної 
української компанії корпорації 
«ТАСКО», що має великий досвід 
у створенні боє припасів та устат-
кування для цих цілей. 

У 1995 році до складу корпора-
ції входило кілька конструктор-
ських бюро та інститутів і близько 
25 підприємств у Донецькій, Чер-
каській, Харківській областях, де 
виробляли та модернізували бо-
єприпаси до артилерійсько-стрі-
лецької зброї та авіаційних засобів 
ураження, їх елементів. «ТАСКО» 
також утилізувала боєприпаси, 
випускала продукцію цивільно-
го та спеціального призначення з 
отриманих під час утилізації про-
дуктів, розробляла засоби захис-
ту інформації (криптографічний 
пристрій УКС-001 захисту конфі-
денційних переговорів мобільного 
зв’язку стандарту GSV900/1800).

У зв’язку зі змінами у законо-
давстві з кінця 1990-х корпора-
ція розпочала самостійне вироб-
ництво. Експорт та імпорт про-
дукції спеціального призначен-
ня, яку виробляли та споживали 
її підприємства-засновники, здій-
снювали через державну зовніш-
ньоторговельну фірму «ТАСКО-
Експорт», яку було наділено від-
повідними повноваженнями уря-
ду України.  Але в липні 2010 ро-
ку Кабмін доручив своїм розпоря-
дженням Міністерству промисло-
вої політики та ДК «Укрспецек-
спорт» реалізувати заходи з ре-
організації ДП «ТАСКО-Експорт» 
у дочірнє підприємство ДК «Укр-
спецекспорт». 

Амбітні плани
— Нині маємо власне конструк-

торсько-технологічне бюро, три 
виробничі майданчики, на яких 
працюють понад 300 осіб, — роз-
повідає президент корпорації 
«ТАСКО» Валерій Павлюков. — 
Ставимо перед собою завдання з 
організації виробництва найма-
совішого набою калібром 7,62×39.  
Уже закуплено добротне, хоч і не 
нове обладнання для виробництва 
гільз і куль. Придбали установку 
для складання набоїв. Закінчує-
мо будувати тир,  закупили необ-
хідне обладнання для проведення 
випробувань набоїв та інших ви-
робів. 

Плануємо випускати також на-
бої  7,62×54, 7,62×51 і 5,56×45. По-
тужність однієї лінії дасть змогу 
виробляти до 20 мільйонів набо-
їв на рік (це невеликі обсяги), але є 
намір розширювати виробництво, 

паралельно працюємо над ство-
ренням виробництва великокалі-
берних набоїв 12,7 і 14,5 міліметра. 
Досвід маємо: кілька років тому 
виготовили на експорт лінію зби-
рання таких набоїв.  

До речі, найскладніша частина 
набою 12,7 — гільза. У корпорації 
«ТАСКО» мають плани запустити 
в одному з цехів лінію з їх вироб-
ництва. Уже майже все обладнан-
ня для неї закуплено. Залишилося 
придбати одне найменування, що 
відбудеться найближчим часом. 

— Розробляємо інструмент для 
того, щоб робити гільзи, — веде 
далі Валерій Васильович. — Роз-
раховуємо, що в першому кварта-
лі наступного року почнемо роби-
ти експериментальні гільзи калі-
бру 12,7 міліметра. Після цього ви-
готовлятимемо кулі під цей калібр. 
Від того, наскільки ця продукція 
буде успішною й затребуваною, 
залежатиме подальший рух ком-
панії — тиражування обладнан-
ня та розвиток виробництва набо-
їв загалом.

У корпорації триває підготов-
ка виробництва ще деяких видів 
боєприпасів, яких в Україні рані-
ше не виробляли. Ми показали їх 
зразки  на виставці у жовтні 2017 
року, а 100-міліметровий постріл 
як серійний зразок вже поставили 
на експорт.

Важка гвинтівка, 
дальність завелика

Коли президент корпорації ска-
зав про затребуваність, я помітив 
на його обличчі тугу. Пізніше зро-
зумів, чому: компанії дуже важ-
ко пробиватися на ринок військо-
вої продукції зі своїми виробами. 
Свого часу в корпорації розроби-
ли, наприклад, снайперську само-
зарядну гвинтівку під набій 12,7 
міліметра, пістолет-кулемет типу 
УЗІ, новий танковий постріл. Але 
всі ці варіанти  Міністерство обо-
рони України відхилило. Снайпер-
ську гвинтівку (до речі, розробле-
ну компанією ще у 2005 році, тоді 
як росіяни це зробили аж 2016-го) 
МОУ визнало занадто важкою.

— Ми зробили з неї 800 пострі-
лів і... поклали на полицю, — хи-
тає головою Валерій Павлюков. — 

2016-го знову запропонували вій-
ськовому відомству свою гвинтів-
ку. У відповідь почули: «Важка!» 
Але в 2017 році Міноборони купи-
ло майже такі самі гвинтівки, ще 
й удвічі дорожчі... за кордоном. Не 
потрібним нашій армії виявився 
і пістолет-кулемет типу УЗІ 2005 
року випуску. Відмова мала вже 
іншу причину: пістолет-кулемет 
розроблено нібито під застарілий 
набій 9х19 «люгер». Проте його в 
усьому світі  використовують досі. 

Прикро було і за гармату та  бо-
єприпаси до неї калібру 155 мілі-
метрів, дальність пострілу якої 
становить 40 кілометрів. 2005 ро-
ку ми домовилися про передачу 
Україні (за низькими цінами) до-
кументації й технологій їх вироб-
ництва. У Міністерстві оборони за-
явили на це, що з такою дальністю 
пострілу нам гармати не потрібні. 
Ми, мовляв, розробляємо гармату, 
яка поцілить ворога за 22 кіломе-
три. Цього війську вистачить. 

Почалася війна на сході, й фа-
хівці зрозуміли, що не вистачає 
нам саме тієї гармати, що пропо-
нували ми. Але час було втраче-
но, документацію теж. Думаю, що 
все це робилося через нерозумін-
ня ситуації. Хоча…

І Валерій Васильович навів ще 
один приклад: в Україні нині на-
лічується кілька сотень протитан-
кових гармат післявоєнного ви-
пуску калібру 85 міліметрів. Бо-
єприпасів до них уже немає ніде, 
зокрема й у Міністерстві оборо-
ни. Вояки вважають гармату лег-
кою і зручною. Тому президент 
корпорації «ТАСКО» запропону-
вав військовому відомству пере-
робити її під калібр 90 міліметрів, 
що дає змогу збільшити потуж-
ність дії удвічі, та не підпадає під 
вимоги обмеження зброї в Європі. 
Фахівці компанії навіть підготува-
ли документацію для модернізації 
дев’яностої та випуску боєприпа-
сів до неї.

— Але Міністерство оборони 
України виставило перед нами такі 
вимоги, що треба було робити фак-
тично нову гармату. На це в нас ні 
тоді, 2016-го, не було, ні тепер не-
ма коштів. Тож гармати іржавіють 
у військах, стоять без боєприпа-
сів. На модернізацію однієї гарма-
ти, за нашими підрахунками, піш-
ло б 5—10 тисяч доларів. Нова ж 
коштує не менш як 100—150 тисяч 
доларів. Прикро, що 90-міліметрові 
гармати підпадають під стандарти 
НАТО. Їх у військах Альянсу кіль-
ка  видів. Французи, наприклад, 

активно використовують цю зброю 
на БТР-ах, легких танках. 

Віддає борг  
за державу

Попри все це в компанії не впада-
ють у відчай. Корпорація «ТАСКО» 
навіть погашає американцям борг 
України: для забезпечення виконан-
ня положень  Меморандуму про вза-
єморозуміння між  урядами України  
та Сполучених Штатів Америки  від  
10 листопада  2008 року, укладено-
го для врегулювання проблемної си-
туації з OPIC (Корпорація закордон-
них приватних  інвестицій  США), 
Кабінет Міністрів України  дору-
чив  Міністерству оборони передати 
корпорації «ТАСКО» непридатні та 
надлишкові боєприпаси, що підляга-
ють утилізації.

— Тож упродовж останніх май-
же 10 років, — Валерій Васильович 
робить наголос на кожному слові, — 
ремонтуємо боєприпаси, викупову-
ючи їх у МОУ (військове відомство 
отримало від нас уже майже 40 міль-
йонів гривень, а  іншим за утилізацію 
воно сплачує бюджетні кошти) і, по-
гашаючи борг України перед амери-
канцями, сплатили до бюджету по-
датків та зборів близько 120 міль-
йонів гривень. Держава Україна від 
цього проекту могла б зекономити 
мільярд гривень. Виконання проек-
ту підвищило імідж України і спри-
яло притоку закордонних інвести-
цій. Окрім того, прибуток від цьо-
го проекту ми вклали  в будівництво 
заводу з випуску боєприпасів, ство-
ривши робочі місця.

До речі, корпорація готова взя-
ти на роботу ще майже 200 осіб, але 
відповідно підготовлених кадрів в 
Україні немає. Виробників боєпри-
пасів після здобуття Україною не-
залежності почали  готувати в міс-
ті Шостка Сумської області, але від-
повідний навчальний заклад від-
чуває дуже велику потребу у ви-
кладачах: крім пенсіонерів, які ма-
ють ще радянську підготовку, за-
йматися цим нікому. Тому з інжене-
рів-технологів боєприпасів, напри-
клад, у нас в корпорації залишив-
ся тільки президент і ще одна жін-
ка, яка закінчила Куйбишевський 
політехнічний інститут. Маємо ще 
військового інженера з боєприпасів 
— генерала, старшого за мене, і од-
ного колишнього офіцера. Тож си-
джу вечорами вдома і згадую все, 
чого навчили колись у Куйбишев-
ському політехнічному інституті, а 
також опрацьовую інтернет. Тому 
значні зусилля в корпорації змуше-

ні спрямовувати на навчання пра-
цівників усіх рівнів. 

Більша серія — 
дешевша продукція

Але є й маленька радість: Валерія 
Павлюкова надихає до роботи ни-
нішнє розуміння керівництва дер-
жави, що без власного виробництва 
боєприпасів Україні не обійтися.

— Маємо надію, що держава не 
лише вкладатиме кошти у будів-
ництво державного підприємства  з 
виробництва боєприпасів, а й під-
тримає  недержавних  виробників, 
оскільки створити виробництво  всіх 
потрібних Збройним силам видів 
боє припасів за короткі терміни не-
можливо, це дорого і потребує бага-
то часу. 

Потреба України у боєприпасах, 
попри бойові дії, невелика. Щоб за-
безпечити економічно доцільні обся-
ги виробництва, необхідно одночас-
но постачати вироби для України й 
на експорт. Це дасть змогу за раху-
нок збільшення обсягів виробництва 
забезпечити прийнятний прибуток з 
невисокими  цінами для армії Укра-
їни та конкурентними — на зовніш-
ній ринок.

Для забезпечення цих умов уряд 
повинен дозволити виробникам по-
ряд з постачанням продукції на екс-
порт через спецекспортерів (як-
що вони нададуть прийнятні умо-
ви) самостійний вихід. А для заку-
півлі комплектуючих матеріалів та 
виробів дозвіл слід надати якомога  
швидше. Це, на мій погляд, буде ви-
рішальним для залучення інвесто-
рів, які не інвестуватимуть, не маю-
чи можливості збуту. За всі роки не-
залежності у зв’язку з цим я не чув 
про закордонного інвестора у вій-
ськово-промисловий комплекс.

Розглядаючи тему виробництва 
боєприпасів, треба розуміти, що во-
но дуже фондомістке — витрати 
на його створення можна порівня-
ти з витратами на будівництво мі-
кроелектроніки. Тому якщо хочемо 
створити подібні виробництва, по-
трібно скористатися досвідом на-
приклад США, де не оподаткову-
ють ту частину прибутку, яка йде 
на розвиток виробництва, створен-
ня  потужностей.

В Україні, де основні фонди  зно-
шені більш ніж на 80% і потребу-
ють заміни (а деякі, як виробництво 
боєприпасів, не існують), створен-
ня нових виробництв  можливе ли-
ше за рахунок чистого прибутку. Під 
час ввезення імпортного обладнан-
ня ПДВ потрібно сплачувати живи-
ми коштами. Хто на це спроможний?

Не дають запрацювати на повну 
силу ще й енергетики, лімітуючи ви-
робництво: можна побудувати за-
вод, але він не працюватиме, доки 
обленерго не дасть дозволу на його 
підключення. Справді, коли підпри-
ємство побудовано в чистому полі й 
до нього енергетикам потрібно тяг-
нути лінії, створювати потужності. 
Але потрібно, як кажуть, увімкнути 
рубильник, а керівник підприємства 
ходить по кабінетах і з нього вимага-
ють (офіційно!) 7000—15 000 гривень 
за кіловат потужності.  Тому інвес-
тори відмовляються з нами працю-
вати, хоч люди з великими гроши-
ма є. Їхні пропозиції дуже цікаві для 
України. 

На завершення Валерій Ва-
сильович  попросив, щоб газе-
та «Урядовий кур’єр» порушила 
ці питання. Це значно полегшить 
роботу не тільки  оборонному сек-
тору і він зможе збільшити ви-
пуск боєприпасів, а й усієї еконо-
міки України. У підсумку компа-
нії матимуть змогу вкладати ко-
шти в розвиток виробництв. 

Ще у 1992-1995 роках Валерій Павлюков керував оборонно-
промисловим комплексом України. Тоді в Україні був створено 
замкнений цикл виробництва танків. Цей досвід знадобився, коли 
Валерій Васильович у квітні 1995-го очолив корпорацію «ТАСКО»
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Івано-Франківська +15  +20 +15  +20
Волинська +13  +18 +15  +20
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Дніпропетровська +15  +20 +28  +33
Одеська +17  +22 +27  +32
Миколаївська +17  +22 +28  +33
Херсонська +17  +22 +28  +33
Запорізька +17  +22 +28  +33
Харківська +15  +20 +27  +32
Донецька +15  +20 +28  +33
Луганська +15  +20 +28  +33
Крим +17  +22 +25  +30
Київ +17  +19 +30  +32

Укргiдрометцентр

ВДЕНЬ
ВНОЧІ

28..33
15..20

28..33
15..20

28..33
15..20

28..33
17..22

16..21
15..20

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ сніг

Упорядкували парк 
садиби Даховських

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

РУЙНУЄТЬСЯ ПАМ’ЯТКА. Днями в замку Даховських, що в 
селі Леськове Монастирищенського району на Черкащині, бу-
ло досить людно. Архітектурно-ландшафтний комплекс «Сади-
ба Даховських» широко відчинив двері для відвідувачів, які заві-
тали з багатьох куточків області. Вони у супроводі екскурсовода 
оглянули палац і прилеглу до нього частину паркової зони, дізна-
лися багато цікавого з історії створення комплексу. Охочі при-
дбали буклети й диски з відеофільмом про Леськівський замок.

Цей унікальний палац місцеві жителі називають леськівським 
дивом, адже будівля й досі збереглася, попри бездоглядність. За-
вдяки зусиллям працівників райдержадміністрації, місцевих ряту-
вальників та небайдужих жителів району досі занедбаний парк 
цими днями впорядкували, вирубали чагарники. Однак сам па-
лац від часу та недбальства, на жаль, швидко руйнується. 

Збудований у ХІХ столітті Казимиром Даховським у стилі ан-
глійського замку доби середньовіччя, він досі зберігає чимало ці-
кавого. Вражає величний вигляд зовні й усередині. Там було по-
над 20 кімнат різного призначення: для гостей, балів, винні зали, 
господарські споруди та підземні ходи. Ще одна цікавинка, що за-
лишилася віддавна, — острів закоханих, розташований посеред 
ставка, неподалік палацу. Це місце для романтичних зустрічей. 

Очевидно, вже давно настав час відповідним відомствам по-
дбати про збереження цього унікального замку. 

Ліцеїстку з Маріуполя 
відзначили за утилізацію поліетилену

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр»

ЗНАЙ НАШИХ! Учени-
цю 11 класу Маріупольсько-
го технічного ліцею Катери-
ну Малкіну відзначено золо-
тою медаллю на Олімпіаді ге-
ніїв, що відбулася в Освего, 

штат Нью-Йорк, США. Юна 
жителька приморського міс-
та запропонувала власний 
проект у галузі хімічної інже-
нерії «Метод біоутилізації по-
ліетилену високої щільнос-
ті». Перспективна новація на-
укової роботи Катерини по-
лягає у створенні низькови-

тратного і головне безпечно-
го способу утилізації поліети-
лену високої щільності. Фа-
хівці зазначають, що Кате-
ринин варіант допоможе міні-
мізувати техногенний вплив 
на навколишнє середови-
ще і дасть змогу розв’язати 
кілька масштабних проблем 

щодо спалювання сміття. 
GENIUS Olympiad 2018 — 
щорічна міжнародна універ-
ситетська олімпіада, яка тра-
диційно відбувається влітку в 
кілька етапів і дає змогу мо-
лоді з усіх куточків світу по-
ділитися першими н ауковими 
дослідами. 

На Львівщині створять «Королівські Бескиди»
Микола ШОТ, 

«Урядовий кур’єр»

КРАСИВЕ І КОРИСНЕ. У 
Старосамбірському районі на 
Львівщині місцева районна 
рада виступила з ініціативою 
до Міністерства екології та 
природних ресурсів України 
про створення національного 
природного парку «Королів-
ські Бескиди». Із цього приво-

ду відбулося засідання, в яко-
му взяли участь представни-
ки обласної та районної вла-
ди, депутати райради, голо-
ви об’єднаних територіальних 
громад і сільських рад, гро-
мадськість.

У районній раді переко-
нані, що новий заповідний 
об’єкт сприятиме збережен-
ню, відтворенню, ефектив-
ному й різнобічному вико-

ристанню природних об’єк-
тів, які мають особливу при-
родоохоронну, оздоровчу, 
історико-культурну, науко-
ву, освітню та естетичну цін-
ність на Старосамбірщині. 
Йдеться про збереження ко-
рінних ялицевих і ялицево-
букових насаджень. А для 
туристів буде створено від-
починкову зону. Національ-
ний природний парк діятиме 

лише в межах району, пло-
ща його становитиме майже 
9 тисяч гектарів. Створення 
парку попередньо погодив 
основний землекористувач 
— ОКС ЛГП «Галсільліс».

Міністерство екології та 
природних ресурсів Украї-
ни вже підтримало заснуван-
ня національного природного 
парку «Надбужжя» в Сокаль-
ському районі. 

Дизайн як приклад ставлення до життя
Микола ПЕТРУШЕНКО 

для «Урядового кур’єра» 

МОДА БЕЗ КОРДОНІВ. 
XVIII Міжнародний конкурс 
дизайнерів-модельєрів «Пе-
черські каштани» відбувся у 
столиці. Проходив він в Укра-
їнському домі. Організатором 
виступив Київський націо-
нальний університет техно-
логій та дизайну. Серед парт-
нерів — газета «Урядовий 
кур’єр».

Нинішній конкурс прохо-
див під девізом «Мода без 
кордонів». Крім українських 
молодих талантів, участь у 
ньому взяли посланці Біло-
русі, Молдови, Грузії, Ірану, 
Нігерії та інших країн. Свя-
то моди було захопливим. 
Не випадково член журі ви-
датний дизайнер Іван Ді-
денко фотографував усі ко-
лекції. А на оцінку присутніх 
учасники представили одяг, 
взуття, аксесуари.

«Організація конкурсу, рі-
вень робіт, — ділиться вра-
женнями член журі Анжеліка 

Долженко, — дає всі підстави 
вважати «Печерські кашта-
ни» головним конкурсом мо-
дельєрів України, які визнача-
тимуть напрям розвитку лег-
кої промисловості не лише в 

нашій державі, а й за кордо-
ном». 

Експерт не перебільшує. 
Українські модельєри справді 
підкорюють світ. І більшість із 
них — випускники вказаного 

київського вишу. Нещодавно 
Українська асоціація хутрови-
ків долучилася до оснащен-
ня однієї з лабораторій. Відда-
ча не забарилася: вперше на 
«Печерських каштанах» де-
монстрували вироби з хутра.

Тож «Печерські каштани» 
— своєрідне дзеркало універ-
ситету і його партнерів. 

А Гран-прі у номіна-
ції «Одяг» здобув студент 
КНУТД із Нігерії Ено Енієок-
пон.

«Дизайн, — каже прези-
дент конкурсу ректор Київ-
ського національного універ-
ситету технологій та дизайну 
академік НАПН України Іван 
Грищенко, — не стільки про-
фесія, як ставлення до жит-
тя. Той, хто ним займається, 
прагне зробити світ кращим. 
«Печерські каштани» — пер-
ша сходинка до цього».

На цьому конкурсі не бу-
ло переможених. Усі викла-
дачі, студенти, партнери про-
демонстрували оптимістич-
не ставлення до життя. Пре-
красний дизайн покращує на-
ше майбутнє.
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Цей палац уже 
не раз визнавали 
найказковішим

Чоловіки також хочуть бути красивими

Екстравагантність — одна з фішок молодих художників


