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Рівненські
аграрії
відчули
урядову
підтримку

Постанова Кабінету Міністрів
України «Про внесення
змін до Порядку ведення
Державного земельного
кадастру»

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ЦИТАТА ДНЯ

АНДРІЙ КОБОЛЄВ:
«Принципова домовленість
щодо поступового
зростання ціни й
виведення українського
ринку на так званий
повний імпортний
паритет до квітня
2020 року є».
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Голова правління НАК «Нафтогаз України»
про результати переговорів з МВФ

Експортери
дихатимуть вільніше
ІМІДЖ. Експортний бренд України, за допомогою якого наші
товари й послуги просуватимуться на міжнародні ринки, презентував перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного
розвитку і торгівлі Степан Кубів.
«Експортний бренд допоможе покупцям у всьому світі краще впізнавати українську продукцію. Це зможе об’єднати різні
за асортиментом і типом товари та послуги під єдину візуальну концепцію та стилістику. Так буде створено додатковий візуальний зв’язок між різними галузями та секторами. Що, своєю чергою, сприятиме торгівлі й кращій конкурентоспроможності українських товарів на світових ринках. Адже цей бренд
створено на базі бренда UkraineNow, раніше затвердженого
Кабінетом Міністрів», — цитує прес-служба Мінекономрозвитку слова урядовця.
Запуск експортного бренда — важливий крок у наданні допомоги українським компаніям у використанні в повному обсязі
унікальних можливостей, відкритих Угодою про вільну торгівлю
між Україною та ЄС. Крім того, це посилить репутацію та прозорість України на міжнародній арені

ЦИФРА ДНЯ
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становило зростання індексу
сільгосппродукції за 8 місяців
2018 року порівняно з торішнім
аналогічним періодом

Вересневі немовлята у Запорізькому обласному перинатальному центрі вже обдаровані
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ. Батьки новонароджених у семи областях

почали отримувати пакунки малюка

Разом з Європою маємо позбутися газової залежності від Росії
АЛЬТЕРНАТИВА.
Реалізація
енергетичного проекту будівництва
газопроводу «Північний потік-2»
призведе до повної залежності Європи від Кремля. Про це в інтерв’ю
німецькому виданню Frankfurter
Allgemeine Zeitung сказав Прем’єрміністр Володимир Гройсман.
Москва під тиском світової громадськості може піти на поступки,

пообіцяти транзит газу через Україну в обмін на запуск «Північного потоку-2». «Та не існує жодної гарантії, що Росія дотримається своєї обіцянки. На мою думку, Росія може
вдатися до обману, щоб реалізувати цей проект», — вважає Володимир Гройсман.
Прем’єр подякував передусім
уряду Німеччини та особисто кан-

цлеру Ангелі Меркель за позицію
та підтримку України в часи, коли
Росія веде проти нас політику агресії та загарбництва, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату
КМУ.
«І як альтернативу ми пропонуємо європейським партнерам спільно управляти нашими транзитними
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лініями. Вони надійні. Ми маємо унікальні сховища», — додав Володимир Гройсман.
До слова, ситуація в Азовському
морі, де росіяни постійно затримують міжнародні судна, — ще один
доказ протиправних намірів агресора. «Це ще один елемент гібридної
війни, яку Росія веде не лише проти України, а й усього демократич-

ного світу. Блокада закордонних
торгових суден, які заходять у наші порти, — це, на мою думку, бандитизм. Це серйозний сигнал світу, який вимагає серйозної відповіді міжнародної спільноти. Ми реагуємо на це дипломатичними та правовими засобами, а також посилюємо нашу обороноздатність», — резюмував Прем’єр.

встановлені Національним банком України на
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за 100 доларів США
за 100 євро
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за 10 тройських унцій
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НОВИНИ ТА КОМЕНТАРІ

Патріарх Варфоломій і Священний Синод
налаштовані рішуче
ТОМОС. Вселенський патріархат і Україна виходять на фінішну пряму до створення

Помісної православної церкви
очаток місії екзархів Вселенського патріархату в
Україні архієпископа Памфільського і Західної Єпархії УПЦ в
США Даниїла та єпископа Едмонтона і Захiдної Єпархії УПЦ
в Канаді Іларіона — надзвичайно важлива подія для всіх православних в Україні. Оскільки
наближає надання томоса нашій автокефальній церкві. Їхні поважні гості — етнічні українці, тож в Україні вони спілкуються рідною мовою. Цю деталь відзначив і Президент Петро Порошенко під час зустрічі
зі священнослужителями.
«Я дуже вдячний Його Всесвятості Вселенському Патріарху Варфоломію за мужність і
мудрість у зв’язку з вашим призначенням, — продовжив глава
держави. — Українці сотні років
молилися, щоб мати Українську
помісну православну церкву.
Погляди українців було спрямовано до матері-церкви, до Константинополя. Приємно, що Господь почув наші молитви».
За останні три роки пройдено великий шлях. І нині можна
сміливо стверджувати, що цей
омріяний процес вийшов на фінішну пряму. Президент нагадав про святкування 1030-річчя
хрещення Київської Русі-України, коли сотні тисяч українців пройшли хресною ходою та
спільно молилися, щоб Господь
послав нам Помісну православну церкву. Вона, на думку не
лише Президента, справлятиме
архіважливий державотворчий
вплив на все наше суспільство.
«Цього разу ми приїхали в
Україну з надзвичайною місією,
представляємо особисто Вселенського Патріарха Варфоломія і одночасно Священний
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Екзархів матері-церкви тепло зустрічають на Батьківщині їхніх предків

Синод Вселенської Патріархії Константинопольської, щоб
продовжити працю над уже вирішеним питанням, що початок
процесу надання автокефалії
Українській православній церкві розпочався. Ми на прямій, котра іде до фінішної лінії», — наголосив архієпископ Даниїл.
Він не погоджується із заявами у деяких засобах масової інформації, нібито призначення
екзархів розділить українське
православ’я. «Навпаки, ми приїхали для наближення того всіма бажаного єднання для Української православної церкви»,
— підкреслив архієпископ Даниїл.
Екзархи готові до чіткої співпраці з Українською православ-

Зелене світло
для енергоаудиту
НОВАЦІЇ. Держагентство з питань енергоефективності та енергозбереження і ЄБРР закріпили співпрацю у сфері сертифікації
енергоефективності будівель в Україні. Це стало можливим завдяки укладанню відповідного Меморандуму про співпрацю у цій галузі, підписи під яким поставили голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Сергій Савчук і керуючий директор ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Франсіc Маліж.
Зокрема, ЄБРР і Держенергоефективності ініціювали впровадження спеціальної комплексної програми, яка в найближчій перспективі дасть змогу: розраховувати енергетичні характеристики
будівель; розробляти сертифікати енергоефективності будівель; адмініструвати бази даних сертифікатів і енергоаудиторів; забезпечувати перевірку якості розроблених сертифікатів.
Важливо, що розроблення такого програмного забезпечення
спростить роботу енергоаудиторам під час підготовки якісних сертифікатів. Своєю чергою, Держенергоефективності вестиме моніторинг сертифікатів і облік енергоаудиторів.
«Так ми закріплюємо співпрацю з ЄБРР. Ми вже маємо успішний
досвід роботи над ЕСКО-механізмом та «теплими кредитами». Тепер ЄБРР допомагає автоматизувати процес створення сертифікатів будівель», — прокоментував подію Сергій Савчук, нагадавши,
що Держенергоефективності співпрацює вже із 23 закладами вищої
освіти щодо започаткування навчальних програм для енергоаудиторів і створення атестаційних комісій.
На сьогодні навчатися та пройти атестацію можна у чотирьох закладах вищої освіти: Київському національному університеті будівництва і архітектури; Запорізькій державній інженерній академії;
Одеській державній академії будівництва та архітектури; Одеській
національній академії зв’язку імені О. С. Попова.
«Закликаю університети активно впроваджувати навчальні програми та атестаційні комісії для енергоаудиторів. Водночас усі фахівці, які планують займатися сертифікацією, вже сьогодні можуть
навчатися та проходити атестацію, щоб працювати на цьому ринку
на користь суспільству», — цитує прес-служба Держенергоефективності слова керівника відомства.

ною цервою Київського патріархату, а також з УПЦ в лоні Російської православної церкви,
з УАПЦ. «Ми не маємо жодних
пересторог для того, щоб зустрічатися із представниками різних релігійних організацій і почути їхню думку та конструктивно з ними співпрацювати»,
— додав архієпископ Памфільський. Уже призначено кілька
зустрічей із різними представниками релігійних організацій, і
екзархи розпочинають активну
роботу в Україні.
А єпископ Едмонтона і
Захiдної Єпархії УПЦ в Канаді Іларіон зачитав лист Вселенського Патріарха Варфоломія
Президенту. «З особливою радістю й духовним піднесенням

ми хотіли б поінформувати вас,
що в межах уже започаткованого процесу надання довгоочікуваного та глибокого бажання статусу автокефалії христолюбивому українському народові Святий і Священний Синод на останньому засіданні одностайно ухвалив рішення призначити Його Високопреосвященство архієпископа Даниїла
Памфільського зі США та Його Преосвященство єпископа
Едмонтонського Іларіона з Канади, які обидва служать у відповідних країнах українським
православним вірянам під канонічним заступництвом та духовною опікою Константинопольської матері-церкви, екзархами Вселенського Патрі-

архату в Україні, — йдеться у
листі Варфоломія. — Це знаменне історичне рішення Першого престолу православ’я
безумовно сприятиме процесам
надання автокефалії, про яке
ми молимося і над яким працюємо день і ніч. З цією радісною звісткою від Константинопольської церкви-матері, Першого престолу православ’я ми
тепло вітаємо вас із вірою у чудовий процес, який ми разом із
вами започаткували для духовного процвітання та незалежності христолюбивої та багатостраждальної України».
Церква має бути відділена
від держави і особливо від іноземної держави. «І на сьогодні вплив іноземної держави ще
більше переконує нас у правильності наших дій», — цитує
слова Президента його пресслужба.
«Ми молимося за те, щоб ваша місія якнайшвидше привела до відповідного рішення.
І зі свого боку будемо робити
все, щоб ви могли спілкуватися з усіма релігійними громадами. Робити все можливе для того, щоб забезпечити ухвалення
цього довгоочікуваного рішення», — запевнив Петро Порошенко.
До слова, останнім часом на
Вселенський патріархат почали здійснюватися масовані кібератаки, про що на своїй сторінці у Фейсбук розповів міністр закордонних справ Павло Клімкін. Таку інформацію
було озвучено під час його зустрічі з екзархами його Всесвятості Вселенського Патріарха. «От справді, для тих, хто за
цим стоїть, немає нічого святого», — зазначив урядовець.

Якісні закони полегшують життя людей
Відділ новин
«Урядового кур’єра»
НОРМОТВОРЧІСТЬ. Угода
про асоціацію з ЄС поставила
перед державою дуже серйозні завдання змінити регулювання у багатьох сферах життя. Це
потребує від влади ефективнішого законотворчого процесу,
який наразі має проблеми.
«Дуже часто ми бачимо маніпулятивні проблеми із залученням глибоких бізнесових інтересів. І це не єдина перешкода нашому ефективному руху на шляху виконання своїх
зобов’язань у межах угоди. Вони потрібні нам, а не Брюсселю, — зазначила віце-прем’єрміністр Іванна Климпуш-Цинцадзе під час Міжнародної конференції «Поліпшення методології, практики та якості законодавчого процесу та законотворчості в Україні». — Інша проблема, попри вже зроблену роботу в межах реформи державного управління, —
наша інституційна неспроможність і все ще певна формалізованість підходів до імплементації, наприклад, директив ЄС
у нашу практику».
Вона висловила стурбованість через «відтягування під
різними аргументами ухвален-

ня важливих рішень, якщо вони не слугують політичним пріоритетом того чи іншого міністра чи міністерства. Як приклад Іванна Климпуш-Цинцадзе навела галузі транспорту й
митного регулювання, де Україна найбільше відстає від графіка виконання Угоди про асоціацію з ЄС.
Тому слід працювати, насамперед, над проектами рішень
на основі політик, сформованих міністерствами, а не суто над проектами конкретних
актів. «Фрагментарні зміни не
розв’язують проблему, потрібен комплексний підхід, який
би і відповідальністю, і бюрократичною культурою, і етикою, і глибиною процесу забезпечував якісне виконання поставлених завдань», — наголосила вона.
Водночас Іванна КлимпушЦинцадзе не сподівається на
проривні рішення з точки зору змін законотворчої практики протягом передвиборчого
року, повідомляє служба віцепрем’єр-міністра.
А уряд планує вдосконалити механізм підготовки урядових законопроектів і прагне
збільшити їх частку в загальному обсязі проектів законів,
що виносяться на розгляд Вер-

ховної Ради. У цьому учасників зібрання запевнив Міністр
Кабінету Міністрів Олександр
Саєнко. «На нашу думку, для
України потрібно знайти найкращу модель, яка дала б змогу забезпечити якість законодавства, що відповідає європейським стандартам та задовольняє потреби суспільства»,
— продовжив посадовець.
Він окреслив основні проблеми процесу законотворчості в Україні. Зокрема, це занадто деталізоване законодавство, що призводить до надмірного мікроменеджменту адміністрації та необхідності внесення частих змін. Серед проблем
також названо слабкість процесу аналізу політики.
«Уряд вимагає від міністерств 12 різних видів оцінок
відповідності (фінансова оцінка, гендерна, європейська, антикорупційна та деякі інші).
Водночас ця аналітика, як і
консультації з громадськістю, є
часто заформалізованими», —
зазначив міністр.
Ще однією проблемою він
назвав «певну «диктатуру»
юристів та юридичної дискусії», коли під час обговорення
законопроектів на засіданнях
урядових комітетів замість аналізу стратегічних питань фор-

мування політики в тій чи іншій
сфері відбувається дискусія
юристів міністерств щодо нормопроектувальної техніки.
Олександр Саєнко зазначив, що уряд реалізує заходи
з поліпшення процесу формування політики. Зокрема, разом з експертами Європейського Союзу розробляє зміни до Регламенту Кабінету Міністрів, що фокусуються на суті політики, аналізі проблем,
прогнозі впливів і результатів у процесі підготовки законопроектів та актів. Також передбачається диференціація
вимог до різних типів актів і
посилення вимог до обґрунтування важливих політичних рішень, повідомляє служба Міністра Кабінету Міністрів.
Вжиті урядом заходи в межах реформи системи державного управління, зокрема створення директоратів у міністерствах, позбавлення міністерств
невластивих
повноважень,
сприяють більшій відповідальності за сфери політики, приділенню більшої уваги роботі над
її формуванням.
У десяти пілотних міністерствах вже відібрано майже 400
фахівців з питань реформ, роботу яких буде зосереджено
саме на цих питаннях.
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Перші речі
для
малечі

Оксана ГОЛОВКО,
«Урядовий кур’єр»

Д

баючи про майбутнє,
держава посилює соціальний захист сімей із
дітьми та створює умови
для зміцнення інституту
сім’ї. До таких кроків належить і урядова ініціатива про надання натуральної одноразової допомоги
після народження дитини,
яку здійснюють на умовах
співфінансування за рахунок міжнародної технічної
допомоги. Днями в семи областях, які першими уклали відповідні угоди, а саме в Запорізькій, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Харківській,
Хмельницькій та Черкаській, батькам почали видавати пакунки малюка.
Як наголошує пресслужба Міністерства соціальної політики, органи соцзахисту населення в
цих областях уже забезпечують таку допомогу жінкам, які народили дитину
й були виписані з пологових будинків у першій половині вересня. Станом на
17 вересня зазначені області отримали 2 494 пакунки малюка, з яких 411
пакетів передано породіллям. «Урядовий кур’єр» зібрав інформацію про те, як
це відбувається на місцях.
ЗАПОРІЖЖЯ.
Запорізька область отримала першу партію пакунків
малюка кількістю 346 одиниць, загальна вартість
яких становить 1,12 мільйона гривень, інформує
департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА.
Одними з перших урядові подарунки отримали батьки новонароджених в обласному перинатальному центрі, які їм
вручили заступник голови облдержадміністрації
Едуард Гугнін та директор департаменту охорони
здоров’я облдержадміністрації Вікторія Клименко.
«Уряд уперше запровадив такий вид допомоги для новонароджених.
До нього входять найнеобхідніші речі для немовляти, а також друковані матеріали для мами з інформацією про догляд за немовлям. Коробку з-під речей можна буде використати як колиску для малюка. Соромитися цього не
треба. Така практика поширена у європейських

країнах. Орієнтовна вартість одного бейбі-боксу —
5 тисяч гривень. Це зовсім
не вплине на суму виплати
після народження дитини,
а буде додатковою допомогою», — пояснив молодим
мамам Едуард Гугнін.
Пологові будинки передали до управлінь соціального захисту населення
області заяви щодо отримання пакунка малюка від
мам, які народили дітей,
починаючи з 1 вересня 2018
року, але не могли отримати пакунків, бо їх у пологових будинках ще не було.
Найближчим часом передбачають
отримання
другої партії пакунків малюка кількістю 734 одиниці.
ЧЕРКАЩИНА. Першу
партію з 255 пакунків малюка цими днями доставили на Черкащину, розповів директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Руслан Чикало. Загалом для області з держбюджету на чотири місяці
заклали 14,7 мільйона гривень на придбання пакунків малюка.
Їх насамперед отримують «вересневі» породіллі.
Ті з них, хто вже виписався з пологових, одержать
належні їм бейбі-набори
через органи соціального
захисту населення. Надалі
таку адресну допомогу для
новонароджених щомісяця до кінця року одержуватимуть до 750—800 молодих матусь під час виписування з пологового будинку. Тож до кінця року
планують роздати майже
три тисячі пакунків, повідомляє власкор «Урядового кур’єра» Роман Кирей.
ПОЛТАВЩИНА. 14 вересня в область надійшла
перша партія одноразової
натуральної допомоги —
пакунків малюка. Відповід-
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но до законодавства управління соціального захисту
населення протягом трьох
робочих днів забезпечують
видачу пакунків.
Жінкам, які народили
дитину та на день виписки, починаючи з 1 вересня 2018 року, не отримали
в пологовому будинку одноразову натуральну допомогу, органи соціального
захисту населення доставлять пакунки малюка за
місцем проживання відповідно до поданих заяв.
До речі, для забезпечення видачі пакунка малюка вже з 1 вересня безпосередньо в пологових будинках організовано прийом заяв від кожної жінки,
яка народила дитину та
виписується з пологового
будинку, тому звертатися
до управлінь соцзахисту
не потрібно, наголошують
місцеві чиновники.
МИКОЛАЇВЩИНА. 298
одиниць натуральної допомоги «Пакунок малюка» отримала від Управління ООН з обслуговування проектів (ЮНОПС)
щодо забезпечення соціального захисту та відповідального батьківства в
Україні і Миколаївська область, повідомляє власкор
«УК» Олена Івашко. Як зазначив заступник голови
облдержадміністрації Євген Шевченко, всього з вересня по грудень Миколаївщина має отримати 3610
пакунків. Уже нині органи соціального захисту населення доставляють пакунки малюка жінкам, які
народили дитину і їх було
виписано з пологових будинків у першій половині
вересня цього року. «Урядова ініціатива — це чудова нагода надати батькам
першу найнеобхіднішу допомогу, — коментує подію чиновник. — У перші

дні життя дитини нікому
не треба буде бігати в пошуках важливих для неї
речей. Усе вже буде: набір із 25 необхідних речей
для немовлят отримає кожен». Усі питання, що стосуються новонароджених,
перебувають на постійному контролі голови Миколаївської облдержадміністрації Олексія Савченка.
Так, кілька днів тому вкотре спрацювала ініціатива очільника області під
назвою «віконце життя».
Вдалося врятувати немовля, яке вже в перші години
життя зіткнулося із серйозними випробуваннями.
ТЕРНОПІЛЛЯ. Отримуючи перші пакунки малюка, голова ОДА Степан
Барна нагадав, що держава надає по народженні
кожної дитини 41 тисячу
гривень впродовж трьох
років із першою матеріальною допомогою 10 тисяч гривень. «Сьогодні ми
маємо змогу збільшити цю
допомогу у вигляді пакунка для дитини», — зазначив посадовець.
На момент першого
траншу натуральної допомоги в області народилися 247 малюків, і перші пакунки надійдуть до кожного з них. А до кінця цього року має народитися понад три тисячі діток. Тож
поки що угоду укладено
між обласною державною
адміністрацією та Кабінетом Міністрів на суму 15
мільйонів гривень, повідомляє УНІАН з посиланням
на прес-службу ТОДА.
ХМЕЛЬНИЧЧИНА. Перші пакунки малюка видали
мамам новонароджених у
міському перинатальному
центрі. Журналісти місцевого порталу vsim.ua, які
були присутні на цій події,
у своєму репортажі зазначають, що на кожному наборі є наліпки-пломби, які
гарантують цілісність упаковки. Пакунок відкривають за присутності матері новонародженого, вміст
перевіряють і підписують
спеціальний акт. У кожній
коробці безпечні манікюрні ножиці, крем та брязкальце, шампунь для купання, шкарпетки, а також термометри — для тіла та води, кілька упаковок підгузків, гіпоалергенні вологі серветки, прокладки для лактації, ковдри, пелюшки, рушники,
боді та шапочки.
Породіллі сприймають
подарунки позитивно. Однак звертають увагу на такий нюанс: згідно з урядовою постановою, пакунок
видають під час виписки, а
деякі речі з нього потрібні
відразу після народження
дитини, тож їх доводиться
купувати.

БЕЙБІ-БОКС: СВІТОВИЙ ДОСВІД

Н

айпершою бейбі-бокс запровадила Фінляндія. Ще 1938 року. Це була одна зі
складових боротьби з дитячою смертністю.
Щоб отримати набір новонародженого, жінка має відвідати перинатальну клініку перед
четвертим місяцем вагітності. Програму фінансують із державного бюджету. У фінському пакунку близько 50 предметів для малюка: зимовий одяг, шкарпетки, підгузки, рушник, термометр, література для батьків і пачка презервативів. Саму коробку можна використовувати потім як ліжко для дитини. До речі, замість бейбі-боксу фінські матусі можуть
отримати грошову компенсацію 140 євро.

Досвід Фінляндії перейняли й інші країни.
Зокрема безкоштовний бейбі-бокс надають у
Шотландії, Англії, Ірландії, Канаді, Індії. Приміром канадійський бейбі-бокс містить підгузки,
серветки, дитячий одяг, піжаму. У Шотландії
програма почала діяти лише з минулого року.
Місцевий пакунок містить кілька видів ковдр,
одяг для дитини до 6 місяців, а також засоби
для матері на період лактації. У Південній Африці, а також у країнах Південної Азії, що розвиваються, діють програми для малозабезпечених родин. Часто надання бейбі-боксів супроводжується освітніми та медичними програмами для батьків.

ПРОШУ СЛОВА!

Найвеличніше
слово
«вчитель»
Іван ДАХНО,
професор
для «Урядового кур’єра»

А

втору цих рядків на Паску виповнилося 70 років. Гарного
у цій події — лише те, що вдалося дожити до такого ювілею. Написав і опублікував понад 60 книжок. З них чимало таких, які допомогли у вивченні географії, історії, права, англійської мови. Обійшов з десяток київських шкіл, обіцяв відвідати зібрання вчителів і безплатно впродовж 15—20 хвилин виступити перед ними з рекомендаціями, що корисного можна
взяти з моїх книжок для навчального процесу. Жодного запрошення не надійшло. Складається враження, що директори
і завучі разом з учителями стурбовані лише тим, щоб збирати з батьків гроші на свої потреби з умовною назвою «ремонт
класу». Якість освіти педагогів нині не цікавить.
Більше, ніж я, ніхто в Україні не написав книжок з інтелектуальної власності. Опікуюся нею понад 40 років. Та реформа, яка нині відбувається в цій галузі, нагадує божевілля. Це
саме стосується і багатьох аспектів освітньої реформи. Деякі
розумні речі у ній є, наприклад, укрупнення шкіл, адже необхідно враховувати факт вимирання українських сіл.
Запроваджується 12-річне навчання. Зрозуміло, що є потреба враховувати особисті інтелектуальні здібності учнів.
Та навіщо всіх навчати того, що дуже багатьом із них ніколи
у житті не знадобиться? А для чого запроваджують комбіновані дисципліни? Та для того, щоб дати пристойний заробіток тим, хто писатиме книжки з таких нісенітниць. У царській
школі наполегливо намагалися навчити всіх грецької мови. А
для чого? Хіба вона була мовою міжнародного спілкування?
Нині запроваджують нові божевілля.
У минулому сільська біднота ненавиділа багатіїв, а вони
— її. Вчителів же зазвичай поважали і одні, й інші. Зрозуміло, що у вчителя в ті часи не було телевізора, комп’ютера,
планшета, мобільного телефону, але він не голодував. Вчитель споконвіку був моральним авторитетом. Вчитель — це
одночасно і покликання, і
професія.
Але не бізнес. Нині ж
судді і прокурори, незважаючи на зарплати, які в
кілька разів перевищують
професорські, займаються бізнесом. Намагається не відставати від них і
частина педагогів. Корупція, корупція, тотальна корупція.
Я виріс у сім’ї сільської
вчительки. Голодним і босим не був. Не всі діти
колгоспників тоді були ситі. Мама постійно бідкалася, як звести кінці з кінцями. Частину невеличкої
зарплати необхідно було тоді витрачати на «добровільне» придбання державних облігацій. Замість грошей
на стіл мама клала черговий папір з водяними знаками. Це
означало, що частину часу мама працювала на державу безплатно. Я добре знав, що робилося у родинах інших вчителів. Не можу пригадати якогось факту, що ганьбив би професію вчителя.
Дехто випивав, дехто з вчителів (але не вчительок) курив,
хтось неохайно жив, у когось були вади характеру, але гріхи на тому і закінчувалися. Помітної корупції не було. Вчителі були справжньою сільською інтелігенцією.
Дуже слухняним я, мабуть, не був. Не мав поблажок ні
вдома, ні в школі. Прочухана отримував значно оперативніше, ніж мої ровесники. Мама іноді застосовувала прийом,
який дехто вважає антипедагогічним, — била сухим рушником по плечах. Це абсолютно безболісно, але чітко вказує,
хто у хаті старший. Рушник привчав до порядку. У восьмому класі відібрав у мами рушник, і вона зрозуміла, що надалі
виховання має бути лише словесним. Я тоді досяг віку, який
називають пубертатним (англ. puberty age). Завдяки маминому рушничкові я згодом став доктором наук і професором.
У житті довелося 20 років працювати на штатній викладацькій роботі. З урахуванням сумісництва цей стаж іще
більший. Коли було нестерпно важко, тримав себе у руках,
нагадуючи, що я — педагог у другому поколінні, а тому вимоги до мене вищі, ніж до тих, хто ступає на педагогічну ниву вперше.
Вчителі — це сіячі знань і носії етики. До матеріальних
благ мають ставитися по-філософськи і ніколи не забувати
про своє покликання. Вчителі були і мають залишатися совістю нації.
Суспільство має ставитися до вчителів з повагою. Очищення суспільства від корупції слід почати з вчителів.
Сучасним вчителям гріх цуратися освітньо-етичної спадщини педагогів минулого. Хай ця стаття буде скромним
пам’ятником тим вчителям другої половини ХХ століття, душі яких уже відлетіли туди, де немає божевільних реформ,
зажерливості і бідності.

Учителі — це сіячі
знань і носії етики.
До матеріальних благ
мають ставитися
по-філософськи
і ніколи не забувати
про своє покликання.
Вчителі були
і мають залишатися
совістю нації.
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ПОДІЇ ТА КОМЕНТАРІ
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про рішення Ради національної безпеки
і оборони України від 6 вересня 2018 року
«Про пропозиції до проекту Закону України
«Про Державний бюджет України
на 2019 рік» по статтях, пов’язаних
із забезпеченням національної безпеки
і оборони України»

Відповідно до статті 107 Конституції України ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 вересня 2018 року «Про пропозиції до проекту Закону України «Про Державний бюджет
України на 2019 рік» по статтях, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і
оборони України» (додається, підпункт 3 пункту 1 – для службового користування).
2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
14 вересня 2018 року
№283/2018
Введено в дію
Указом Президента України
від 14 вересня 2018 року № 283/2018
РІШЕННЯ
Ради національної безпеки і оборони України
від 6 вересня 2018 року
Про пропозиції до проекту Закону України «Про Державний бюджет України
на 2019 рік» по статтях, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки
і оборони України
За результатами розгляду пропозицій до проекту Закону України «Про Державний
бюджет України на 2019 рік» по статтях, пов’язаних із забезпеченням національної
безпеки і оборони України, Рада національної безпеки і оборони України ВИРІШИЛА:
1. Кабінету Міністрів України:
1) передбачити у проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2019
рік» видатки на забезпечення національної безпеки і оборони України в обсязі не
менше обсягу видатків, передбачених на 2018 рік, у відсотках від валового внутрішнього продукту, передбачивши збільшення розміру грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських не менше
ніж на 30 відсотків з урахуванням мінімального розміру грошового забезпечення:
осіб рядового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій та поліцейських – у сумі не менше 9 000 гривень;
військовослужбовців рядового складу за контрактом першого року служби – у сумі не менше 10 000 гривень.
Інші видатки передбачити з урахуванням зростання номінального валового внутрішнього продукту стосовно попереднього року (10%);
2) вжити у 2019 році заходів щодо забезпечення першочергового фінансування
діяльності суб’єктів сектору безпеки і оборони України за такими пріоритетними напрямами:
виконання заходів із розробки, підготовки виробництва та закупівлі нових зразків
озброєння і військової техніки, зокрема сучасного високоточного ракетного озброєння (ракетних систем і комплексів, у тому числі крилатих ракет), артилерійського озброєння, бронетанкової техніки і озброєння, боєприпасів, високоточних засобів
ураження та продуктів спеціальної хімії, облаштування дослідно-випробувальних полігонів для проведення випробувань боєприпасів;
посилення системи протиповітряної оборони держави та можливостей авіації Повітряних Сил Збройних Сил України;
реалізація державної політики у сфері кібербезпеки, виконання заходів з розвитку
та модернізації спеціального зв’язку та захисту інформації;
виконання Національної розвідувальної програми на 2016 – 2020 роки;
посилення контррозвідувального захисту та боротьби з тероризмом і диверсійною діяльністю;
реалізація соціальних гарантій військовослужбовців, насамперед збільшення розміру грошового забезпечення військовослужбовців;
3) для службового користування;
4) підготувати у десятиденний строк після набрання чинності Законом України
«Про Державний бюджет України на 2019 рік» проект основних показників державного оборонного замовлення на 2019 – 2021 роки та подати на розгляд Ради національної безпеки і оборони України.
2. Міністерству фінансів України забезпечити протягом 2019 року своєчасне фінансування видатків Державного бюджету України, передбачених для органів сектору безпеки і оборони України, у повному обсязі.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України
О. ТУРЧИНОВ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про рішення Ради національної безпеки
і оборони України від 6 вересня 2018 року
«Про Договір про дружбу, співробітництво
і партнерство між Україною і Російською
Федерацією»

Відповідно до статті 107 Конституції України ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 вересня 2018 року «Про Договір про дружбу, співробітництво i партнерство між Україною
і Російською Федерацією» (додається).
2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України П. ПОРОШЕНКО
м.Київ
17 вересня 2018 року
№284/2018
Введено в дію
Указом Президента України
від 17 вересня 2018 року № 284/2018
РІШЕННЯ
Ради національної безпеки і оборони України
від 6 вересня 2018 року
Про Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною
і Російською Федерацією
Рада національної безпеки і оборони України ВИРІШИЛА:
1. Підтримати пропозиції Міністерства закордонних справ України щодо припинення Україною дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією, підписаного 31 травня 1997 року.
2. Міністерству закордонних справ України:
заявити Російській Федерації про бажання України припинити дію Договору про
дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією, підписаного 31 травня 1997 року, відповідно до статті 40 цього Договору;
внести у встановленому порядку на розгляд Президентові України проект Закону України щодо припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство
між Україною і Російською Федерацією, підписаного 31 травня 1997 року;
поінформувати Організацію Об’єднаних Націй, Організацію з безпеки та співробітництва в Європі, інші міжнародні організації про бажання України припинити дію Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією, підписаного 31 травня 1997 року, та підстави припинення.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України
О. ТУРЧИНОВ

Господареві — господареве
ГРОШІ ДЛЯ СЕЛА. Рівненські аграрії вже відчули

урядову підтримку

Фото з сайту agroprod.biz

ДОКУМЕНТИ

Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»

А

грофірма «Камаз-Агро», що у Млинівському районі на Рівненщині,
— одна з тих, які скористалися урядовою програмою підтримки аграрного
сектору. Причому одразу
за двома напрямами.
— Про те, що уряд готує вагому програму підтримки аграрного сектору, ми довідалися ще наприкінці минулого року,
— розповідає директор агрофірми член Всеукраїнської аграрної ради Микола Кошіль. — Отож щойно вона запрацювала, в
січні придбали необхідний
для нас трактор вітчизняного виробництва, 25 відсотків вартості якого нам
компенсували
відповідно до програми. До 1 квітня ми подали необхідний
пакет документів, а вже у
травні надійшли кошти —
понад 357 тисяч гривень.
Також отримали компенсацію за 278 голів ВРХ —
це 208 тисяч 500 гривень з
розрахунку 750 гривень за
одну голову. Але це тільки перший транш: адже
загалом на кожну голову,
що утримується в господарстві, передбачено 1500
гривень відшкодування.
Досвідчений
аграрій
стверджує:
процедура
отримання коштів набагато простіша, ніж була раніше. Єдина суттєва вимога для учасників програми
— не мати жодних боргів
перед бюджетом. Агрофірма «Камаз-Агро» їх не має
та ще й активно допомагає
Острожецькій об’єднаній
громаді, на території якої
переважно господарює. Бо
мають в обробітку 4,5 тисячі гектарів землі, утримують близько тисячі голів ВРХ і дають заробіток двом сотням земляків.
«Камаз-Агро» є потужним
насіннєвим господарством
з реалізації озимих зернових: до 500 тонн тутешнього насіння щороку лягає у ниву в різних куточках України.
Проблемні питання, що
виникають у процесі роботи, каже Микола Кошіль,
вдається вирішувати через діалог, у тому числі з
офіційним Києвом. «От,
наприклад, якби скасували експортне ПДВ з олійних культур, їх виробникам було б непереливки,
до того ж обвалилися б ціни на внутрішньому ринку.
Наш голос почули — тож
необхідний баланс зберігається. Неодноразово подавали пропозиції в Кабінет
Міністрів щодо оподаткування сільгоспвиробників,
до більшості з них прислухалися».
Млинівський район —
найпотужніший в аграрному потенціалі області,
його питома вага у виробництві сільгосппродукції
— понад 20 відсотків. Тож
зрозуміло, що саме тут
найбільше суб’єктів господарювання скористалися урядовою програмою

Досвідчений аграрій Микола Кошіль стверджує: процедура отримання коштів
набагато простіша, ніж була раніше

підтримки аграріїв: це, зокрема, СГ ТОВ «Ідна», ПП
«Агро-Експрес-Сервіс»,
фермерське господарство
«Млинівська чайка».
— Як компенсація вартості техніки надійшло
вже близько мільйона гривень. За поголів’я ВРХ
в юридичних осіб район
отримав 2,6 мільйона — і
це лише перший транш.
Населенню за утримання молодняка нараховано вже близько півмільйона, та, зауважте, попереду
ще два найбільші транші,
— каже начальник район-

Надія Переходько, директор департаменту агропромислового розвитку
облдержадміністрації:
— Аграрії області з
держбюджету вже отримали 15,4 мільйона гривень, з яких найбільше —
8,3 мільйона — бюджетна
дотація за утримання корів у юридичних осіб; 6,5
мільйона надійшло на здешевлення вартості техніки вітчизняного виробництва. Це значно більші суми, ніж, наприклад, торік. Аграрії чекають коштів за придбаних телиць

Нарощення поголів’я та відновлення
повноцінної роботи господарств різних
форм власності — це і нові робочі місця
на селі, й стабілізація цін на аграрну
продукцію на внутрішньому ринку.
А саме на нього (тобто на нас, пересічних
українців) і працюють фермери.
На відміну від агрохолдингів,
що переважно експортують продукцію.
ного управління агропромислового розвитку Петро
Гаврон.

Отримали
понад
15 мільйонів
Пригадую, як у березні
заступник міністра аграрного розвитку Віктор Шеремета презентував на
Рівненщині урядову програму підтримки аграрного сектору. У держбюджеті вперше за останніх
три роки на неї передбачили 6,3 мільярда гривень:
4 — на підтримку тваринництва, мільярд — на фермерські господарства, 945
мільйонів — на здешевлення сільгосптехніки вітчизняного
виробництва,
330 мільйонів — на розвиток садівництва та виноградарства.
Яка ж частка перепала
Рівненщині та яка динаміка використання цих коштів?

— це ще 1,8 мільйона. Крім
того, уряд підтримує індивідуальні селянські господарства, які утримують
молодняк ВРХ: до органів
місцевого самоврядування вже звернулося 5 тисяч 756 фізичних осіб, які
претендують на отримання дотації в 7 мільйонів на
7,4 тисячі голів молодняка. Кошти очікуємо наприкінці вересня — на початку жовтня на рахунки, які
кожен господар відкрив у
банку.

Зробіть
доступними
кредити!
А ось «фермерський мільярд», про який так багато говорили, на жаль,
поки що не спрацював, в
один голос кажуть рівненські фермери. До слова,
фермерство — традиційна форма господарювання
на Рівненщині, тож перші фермерські ластівки тут

з’явилися ще до проголошення незалежності України.
— Основна сума в тому мільярді передбачена на компенсацію відсоткових ставок
за кредитами, та ще й тим
фермерам, які мають в обробітку не менш як 500 гектарів землі. На Рівненщині таких одиниці, — каже
голова фермерського господарства «Маленький оазис» Олег Поліщук, який
працює на землі разом із
дружиною та 14 дітками.
— До того ж, взяти в банку кредит дрібному фермеру практично нереально. Тому в програму треба
закласти доступні для нас
норми, наприклад, пільгове кредитування через
фонд підтримки фермерських господарств. Адже
кошти нам потрібні.
Як
не
прислухатися до людини, котра в поті чола працює на землі з
дня незалежності України? Якщо, звісно, йдеться про утвердження статусу фермера як основи
аграрного сектору. А саме
це задекларовано у Концепції розвитку фермерських господарств сільськогосподарської кооперації на 2018—2020 роки,
яку прийняв Кабмін. Вона розрахована виключно
на тих, хто має в обробітку не більш як 100 гектарів землі. Тепер справа за
«малим» — щоб концепція
запрацювала.
Тож рівненські аграрії
вважають: якщо стабільна
державна підтримка буде
й надалі, а їх чутимуть, це
дасть змогу зупинити негативні тенденції в галузі й
закласти основу для зростання
агропромислового комплексу. Адже нарощення поголів’я та відновлення повноцінної роботи
господарств різних форм
власності — це і нові робочі
місця на селі, й стабілізація цін на аграрну продукцію на внутрішньому ринку. А саме на нього (тобто
на нас, пересічних українців) і працюють фермери.
На відміну від агрохолдингів, що переважно експортують продукцію.
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ФОТОФАКТ
Чи не найбільше гостей виставки
вразили детальність і масштаб
моделі авіаносця «Ентерпрайз»

ВДЕНЬ
ВНОЧІ
температура

ПІВНІЧ

ЗАХІД

23..28
10..15

23..28
9..14

ЦЕНТР

СХІД

23..28
10..15

23..28
10..15

ПІВДЕНЬ

сонячно

23..28
10..15

мінлива
хмарність
хмарно
дощ

напрям
вітру

сніг

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 20 ВЕРЕСНЯ
Oбласть
Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

СВІТ ЗАХОПЛЕНЬ. Моделі сучасної
української військової техніки представили днями у львівському Палаці мистецтв на шостій всеукраїнській
виставці-конкурсі масштабних моделей Lviv Scale Models Fest 2018. Тут
можна було побачити роботи авторів
з України, Польщі, Литви й Білорусі.
Окрім конкурсів у «класичних» категоріях, окремою темою цього року стала
українська військова техніка АТО.
Моделі конкурували за 95 категоріями. Автор найкращої з них отримав
Гран-прі. Також для учасників провели безкоштовну екскурсію Львовом з
найколоритнішим місцевим екскурсоводом.
Виставка-конкурс Lviv Scale Models
Fest — некомерційний захід, головна
мета якого — популяризація технічної
творчості серед дітей, молоді й дорослих. Вона вважається найкращою виставкою такої тематики в Україні.

ІСТОРИЧНА СПАДЩИНА.
Про необхідність збереження
вітряних млинів як важливих
історичних пам’яток в Україні говорять уже давно. Однак вони й далі безповоротно руйнуються, зникають. Як
розповів керівник Української
млинологічної асоціації Назар
Лавріненко, за останні роки
в Україні зникла половина вітряних млинів.
Ще 2009 року на території
Черкащини було 16 вітряків,
зараз лишилося тільки дев’ять. Прикро, що й деякі місцеві керівники не вбачають у
них жодної цінності. Люди помалу розбирають пам’ятки
на будматеріали чи металобрухт. У селі Горобіївка Канівського району, наприклад, діти бавилися сірниками у млині й спалили його.
Тим часом еволюція від
примітивної зернотерки до

Oбласть
Черкаська
Кіровоградська
Полтавська
Дніпропетровська
Одеська
Миколаївська
Херсонська
Запорізька
Харківська
Донецька
Луганська
Крим
Київ

Нiч
+9 +14
+10 +15
+10 +15
+10 +15
+11 +16
+10 +15
+12 +17
+10 +15
+10 +15
+11 +16
+8 +13
+11 +16
+12 +14

День
+23 +28
+23 +28
+23 +28
+24 +29
+23 +28
+24 +29
+24 +29
+23 +28
+22 +27
+23 +28
+23 +28
+22 +27
+25 +27

Пішки від Слов’янська
до Канева
Роман ПАНЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»

жорен та вітряних і водяних
млинів тривала не одне тисячоліття. Перші вітряні млини на теренах Русі з’явилися
у домонгольський період. Та
апогеєм розвитку цієї галузі млинарства стали XVIII —
початок XX ст. Найбільша
кількість млинів перебувала
у власності великих землевласників-магнатів.
Ярема Вишневецький мав
понад 420 млинових кіл. Поширеною була оренда та суборенда. Орендарями зазвичай були шляхтичі. Вони здавали млини міщанам або селянам, які професійно займалися млинарським промислом. Володіла млинами і козацька старшина. У переписних книгах Стародубського
полку за 1666 рік зафіксовано,
що понад 64% млинів належали магнатам, 18% — козакам,
10% — монастирям, 3% — селянам, 2% — ратушам.
У ХІХ столітті на сучасній
Черкащині діяли тисячі віт-

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року
Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» —
61035, 40227 (соціальний)

День
+23 +28
+23 +28
+23 +28
+22 +27
+24 +29
+23 +28
+22 +27
+22 +27
+23 +28
+23 +28
+23 +28
+23 +28
+23 +28

Укргiдрометцентр

Вітряки отримали шанс на збереження
Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»

Нiч
+10 +15
+9 +14
+10 +15
+10 +15
+9 +14
+9 +14
+8 +13
+8 +13
+9 +14
+10 +15
+9 +14
+9 +14
+9 +14

ряних та сотні водяних млинових механізмів. Скажімо, у
1898 році на території лише
самого Черкаського повіту
розміщувалося понад 1600 вітряків! У таких селах як Вереміївка та В’язівок було понад
півсотні вітряних млинів. І це
не виняток. Вітряк у ту пору
становив невід’ємну частину
пейзажу українського села.
Зараз, як розповідає науковець, триває робота зі створення національного парку вітряків — усі типи млинів зберуть в одному місці, адже вони швидко руйнуються і незабаром можуть зникнути
взагалі. Серед них будуть і
дев’ять млинів з Черкащини.
Викладач Черкаського національного університету Назар Лавріненко став ініціатором проведення Міжнародної наукової конференції «Історія українського традиційного млинарства». Її відвідало багато людей з усієї України, також приїхали науковці

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступник головного редактора
Павло БЕБА

з Голландії, Німеччини і Данії. У підсумку — заснували Українську млинологічну
асоціацію. Вирішили привернути увагу, сприяти відновленню млинів, їхній охороні
та популяризації. Створили
інтернет-сайт та журнал про
млини.
Чи є шанси змінити ставлення до млинів і зберегти їхні залишки? Назар Лавріненко впевнений: вони таки чималі, адже поступово це розуміють і громадськість, і місцеві керівники, з’являється чимало небайдужих. На Черкащині, приміром, родина Халахурів купила старий водяний
млин у селі Коржва Уманського району. Зараз його відновили — мелють борошно,
проводять екскурсії. Це місце
вже обросло певною туристичною інфраструктурою. Нині ведуть переговори про територію, де розташують вітряки. Шукають зразки, що гарно
збереглися, та інвесторів.

ВКЛОНИТИСЯ КОБЗАРЕВІ. Шевченкознавець, співзасновник волонтерського проекту для допомоги бійцям АТО
і сім’ям загиблих героїв «Меценати для солдата» Руслан
Теліпський здійснює пішу ходу зі Слов’янська Донецької
області до Канева на Чернечу гору, де поховано Тараса
Шевченка.
Мандрівник уже крокує Черкащиною. А в Канів планує
прибути 21 вересня. Саме тут, в Успенському (Юріївському)
соборі у далекому 1861 році відбулася прощальна панахида, а прах Тараса Шевченка перед похованням перебував у
цьому храмі упродовж двох днів. Руслан запрошує всіх охочих долучитися й пройти останнім шляхом Кобзаря спільно.
За маршрутом у майже
800 кілометрів волонтер
стартував на День Незалежності України з прифронтового Слов’янська.
Він пройде східними і північно-східними землями
через території семи областей країни.
Руслан часто зустрічається з жителями лівобережної України, котрі
теж небайдужі до долі Вітчизни. Це зазвичай відбувається біля кобзаревих пам’ятників. За понад
15 років досліджень монументальної спадщини
Кобзаря він сфотографував понад 1300 пам’ятників у 30 країнах.
Своєю ходою Руслан Теліпський підтримує воїнів України,
ветеранів АТО та українських бранців Кремля, які борються
за свою волю, не припиняючи голодування.
Уже пройдено сотні сіл, багато міст. Попереду — Канів,
куди Руслан має намір дійти 20 вересня увечері, а 21 вересня — доземно вклонитися Кобзареві на його могилі.
Перший подібний проект волонтер реалізував 10 років тому. Його шлях пролягав до Тарасової гори від Луцька через
території дев’яти областей України.
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