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Нагнітання протистояння 
спричинить чергові санкції 

ГЛОБАЛЬНА БЕЗПЕКА. Нова резолюція Європарламенту чітко 
вказує Росії на порушення міжнародного права: блокування 
торговельних суден, зведення Керченського мосту, подальшу 
ескалацію конфлікту в акваторії Азовського моря 

Прем’єр-міністр про етапи будівництва залізничного 
експреса від столиці до міжнародного аеропорту 
Бориспіль

Свобода й гідність 
сильніші за металеві 
ґрати  

ВИЗНАННЯ. Незаконно засуджений у Росії український ре-
жисер Олег Сенцов став лауреатом цьогорічної премії Євро-
парламенту «За свободу думки» імені Андрія Сахарова. Лідери  
цієї структури були одностайні в такому рішенні, повідомляє 
Укрінформ. Церемонія вручення має відбутися 12 грудня у Страс-
бурзі. Але отримати її Олег не зможе, бо перебуває за ґратами 
в російському Заполяр’ї за сфабрикованими обвинуваченнями у 
плануванні терактів в анексованому Криму. Його активна позиція, 
спрямована проти окупації Криму, тривале голодування з вимо-
гою звільнення всіх українських політичних бранців набули вели-
чезного резонансу в усьому цивілізованому світі. 

Премію за свободу думки імені радянського дисидента і право-
захисника Андрія Сахарова заснував Європейський парламент у 
1988 році. Її вручають людям, які відзначилися «винятковим вне-
ском у боротьбу за права людини». Матеріальний еквівалент пре-
мії становить 50 тисяч євро. А напередодні політв’язня удостої-
ли престижної премії міністра закордонних справ Польщі Proxy 
Dignitate Humana «За людську гідність».

ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:

ЦИФРА ДНЯ

250 000  
австралійських доларів надасть  

ця країна на розвиток системи 
реабілітації поранених на Донбасі 

українських військових 

«У лютому — проект, у 
травні — початок робіт, 

у жовтні — тестовий 
пуск рухомого складу. В 
листопаді — початок 

роботи експреса».

Борги пересічних громадян: 
неплатоспроможним допоможемо
НОРМОТВОРЧІСТЬ.  В Україні нарешті створено інститут банкрутства фізичних осіб,  
який дасть змогу розв’язати всі наболілі та спірні питання

Олег ГРОМОВ, 
«Урядовий кур’єр»

Нещодавно Верховна Ра-
да ухвалила Кодекс Укра-

їни з процедур банкрутства 
(№8060), де вперше окрема 
велика глава стосується цьо-
го інституту щодо фізичних 
осіб.  Важливість цього доку-
мента і як він вплине на жит-
тя українців, котрі мають 
борги, з’ясовував «Урядовий 
кур’єр».

Як зазначив у коментарі «УК» 
партнер юридичної компа-
нії Justl Ігор Млечко, Кодексом 

України з процедур банкрут-
ства введено важливий інститут 
— «відновлення платоспромож-
ності фізичної особи» (друга кни-
га), який є новелою у вітчизняно-
му законодавстві: «Узагальнений 
зміст цього інституту полягає, з 
одного боку, в можливості здій-
снити очищення фізичної особи 
від боргів через процедуру бан-
крутства, а з другого — в отри-
манні кредиторами контрольо-
ваного інструменту задоволен-
ня своїх безспірних вимог. Тобто 
із другою книгою кодексу мож-
на пов’язати прагнення держа-
ви брати активну участь в урегу-

люванні боргових зобов’язань фі-
зичних осіб». 

Важливе питання, яке виріше-
но в цьому кодексі, — те, що до 
складу різних відчужень, яких 
зазнають боржники — фізичні 
особи, не входить так зване соці-
альне житло. І це дуже  важливо, 
бо стосується десятків тисяч ва-
лютних іпотекоотримувачів, які 
свого часу купили в кредит за до-
лари чи євро помешкання, але з 
огляду на  велике зростання кур-
су гривні щодо цих валют не мо-
жуть розрахуватися з боргами.

Багато юристів позитивно 
ставляться до цього докумен-

та й фактичної появи нового ін-
ституту. Антон Молчанов, ке-
рівник практики банкрутства 
АО Arzinger, зазначає «УК», що 
протягом багатьох років проце-
дури визначення неплатоспро-
можності звичайних українців 
не було. «Це трохи дивувало, бо 
проблема численних непогаше-
них боргів, передусім повернен-
ня кредитів,  рік у рік лише за-
гострювалася, особливо для по-
зичальників. Погодьтеся, мора-
торій на стягнення щодо іпотеч-
ного житла був безальтернатив-
ним, патовим кроком», — додає 
юрист.

Він відзначає позитивну 
основу цього документа: прин-
ципово для громадян, які нако-
пичили істотну кількість бор-
гів, кодексом визначено два 
шляхи: реструктурувати їх че-
рез часткове списання та роз-
строчки виплати залишку під 
контролем професійного ар-
бітражного керуючого і суду 
(стадія реструктуризації бор-
гів) або почати розпродаж май-
на боржника-банкрута й за-
довольняти з вирученого 
вимоги кредиторів (стадія 
банкрутства/погашення 
боргів). 4
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НОВИНИ ТА КОМЕНТАРІ

Нагнітання протистояння спричинить  
чергові санкції 

Юрій МЕДУНИЦЯ, 
«Урядовий кур’єр» 

Провокативні дії Росії в Азов-
ському морі давно виклика-

ють занепокоєння світової спіль-
ноти. З європейських столиць, 
структур та інституцій раз по 
раз звучать заклики до Кремля 
отямитися, сісти за стіл перего-
ворів і повернутися в русло між-
народного права. 

З одного боку, не для того РФ 
окупувала й анексувала Крим і 
виграє м’язами перед усім сві-
том, щоб дослухатися до демо-
кратичних рекомендацій, резо-
люцій і вмовлянь. Щоправда, як 
у Старому, так і в Новому сві-
ті поступово, але невідворотно 
приходить розуміння, з ким са-
ме їм доводиться мати справу. А 
з іншого — кожна резолюція чи 
пакет санкцій так чи інакше по-
ступово перетворюється на цвя-
хи в труну путінського режиму. 
Хоч би як за кремлівськими му-
рами намагалися надувати що-
ки, прагнучи зберігати гарну мі-
ну за поганої гри. 

Ухвалена у Страсбурзі черго-
ва законодавча резолюція Євро-

парламенту засуджує дії Росії в 
Азовському морі, яка на пору-
шення міжнародного морського 
права блокує там судноплавство. 
Бо кораблі під багатьма прапо-
рами, зокрема ЄС, не можуть по-
трапити до українських портів, 
зазнають обшуків, утисків, при-
ниження з боку російських при-
кордонників. Тому в документі 
окремо наголошено на підтримці 
економічних інтересів України у 
Чорному та Азовському морях.

Євродепутати також засудили 
будівництво Росією Керченсько-
го мосту й закликати Захід і Єв-
росоюз рішуче діяти у відповідь 
на таку поведінку РФ. Адже не-
правомірні дії можуть призвести 
до ескалації конфлікту в Європі.

З огляду на некерованість 
Кремля здоровим глуздом і між-
народними правом Європей-
ський парламент закликає всі 
країни-члени Європейського 
Союзу в Раді ЄС посилити санк-
ції проти Російської Федерації, 
якщо та не перестане нагніта-
ти свою військову присутність у 
Азовському морі. 

У документі зокрема йдеться 
про незаконність спорудження 

Керченського мосту і схвально 
оцінено рішення Європейської 
Ради щодо запровадження об-
межувальних заходів до шести 
компаній, залучених до його по-
будови. Європарламент наполе-
гливо закликає віце-президен-
та, високого представника Єв-
росоюзу з питань зовнішньої по-
літики та політики безпеки Фе-
деріку Могеріні разом із країна-
ми-членами ЄС у Європейській 
Раді чітко роз’яснити, що ціле-
спрямовані санкції проти Росії 
буде посилено, якщо конфлікт 
в Азовському морі загостриться 
ще більше. 

Євродепутати висловили 
стурбованість щодо участі єв-
ропейських компаній у спору-
дженні мосту через Керченську 
протоку, оскільки ця участь 
«свідомо чи несвідомо підриває 
санкційний режим ЄС». Саме то-
му Європарламент закликає Єв-
ропейську комісію вивчити й пе-
ревірити дотримання чинних об-
межувальних заходів ЄС, а кра-
їни-члени — здійснити обмін ін-
формацією про відкриття чи, на-
впаки, саботажу кримінальних 
справ у разі ймовірних пору-

шень санкційного режиму ЄС єв-
ропейськими компаніями.

Цікавими були й дебати на-
передодні ухвалення резолю-
ції. Німецький депутат Ребек-
ка Гармс заявила, що перебіг си-
туації в Азовському морі слід 
розглядати в контексті окупа-
ції Криму, який Росія викорис-
товує як місце для своєї воєнної 
присутності. «Це спільна про-
блема на східному рубежі, — ци-
тує УНІАН слова євродепутата. 
— Вважаю, ОБСЄ має отримати 
змогу спостерігати за ситуацією 
в Азовському морі».

На її думку, ЄС мусить під-
тримати правову позицію Укра-
їни у міжнародних судах та 
в ОБСЄ, припинити будь-яку 
технічну й військову взаємодію 
з агресором, а також ретель-
но вивчити проекти з посилен-
ня портів у Маріуполі й Бердян-
ську. 

Латвійський депутат Сан-
дра Калнієте не вважає кричу-
щі порушення Росією норм між-
народного права чимось новим, 
навпаки, притаманним імперії. 
Але «продовження анексії Азов-
ського моря та часткова блока-

да українських портів стали ще 
одним серйозним викликом на-
шій рішучості підтримувати єв-
ропейський порядок миру», — 
нагадала вона, додавши, що си-
туація в Азовському морі впли-
ває на європейську безпеку й ко-
мерційні інтереси. «Але очевид-
но, що це набагато серйозніше за 
комерційне та правове питання. 
Ситуація в Азовському морі по-
ступово переходить до ще од-
ного відкритого конфлікту упо-
вільненої дії», — констатувала 
пані Калнієте.

А тим часом за день до голо-
сування РФ завела до Азов-
ського моря ще два військові 
кораблі — сторожовики «Сик-
тивкар» і «Кизляр», повідомляє 
Укрінформ. Їх внутрішніми во-
дами доправили до порту Азов. 
На підході ще одне судно такого 
типу — «Стерегущий». 

За даними голови Держпри-
кордонслужби Петра Цигика-
ла, крім цих кораблів, Росія в 
акваторії вже має угруповання 
з понад 120 кораблів і катерів. 
«На сьогодні ситуація достат-
ньо серйозна і загрозлива», — 
визнає головний прикордонник.

Єдиний соціальний простір  
гуртує суспільство
РІВНІ МОЖЛИВОСТІ. Багатоповерхівки не прийматимуть в експлуатацію без доступності  
для людей з інвалідністю

Любомира КОВАЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

У складні економічні ча-
си нелегко будь-кому. 

Та найважче, напевно, тим, 
хто має фізичні обмежен-
ня. Тож завдання держа-
ви — підтримати таких лю-
дей, створивши їм зручний 
безбар’єрний простір. Що 
зроблено в цьому напрямі 
впродовж року, представ-
ники влади та громадськос-
ті обговорили під час засі-
дання ради у справах лю-
дей з інвалідністю під го-
ловуванням віце-прем’єр-
міністра Павла Розенка.

Повноважень 
побільшало 

«В Україні близько 2,6 
мільйона людей з інвалід-
ністю. З 11 мільйонів на за-
служеному відпочинку 1,4 
мільйона отримують пенсію 
у зв’язку з інвалідністю. Се-
редня сума її, на жаль, не-
велика — близько 2,1  ти-
сячі гривень. Заплановано, 
що наступного року ці ви-
плати зростуть. Також май-
же 500 тисяч українців ни-
ні отримують державну со-
ціальну допомогу для осіб з 
інвалідністю. Цього року з 
держбюджету було надано 
понад 9 мільярдів гривень. 
А на забезпечення техніч-
ними засобами реабілітації 
— приблизно 1,2 мільярда 
гривень», — зазначив віце-
прем’єр.

У вересні 2008-го Украї-
на приєдналася до Конвен-
ції ООН про права людей 
з інвалідністю. Відтоді ми-
нуло 10 років, і,  на жаль, 

досі ми не виконали всіх 
зобов’язань. Хоч є й здо-
бутки. Одним з головних 
урядовець вважає те, що 
після проведення рефор-
ми з децентралізації місце-
ва влада отримала більше 
коштів і можливостей на-
давати допомогу цим лю-
дям за місцем їхнього про-
живання. 

Із травня 2018 року май-
же в усіх областях ство-
рено комітети доступнос-
ті, які сприяють тому, щоб 
особи з інвалідністю на рів-
ні з іншими мали доступ до 
об’єктів громадського й ци-
вільного призначення, бла-
гоустрою, транспортної й 
дорожньої інфраструкту-
ри, інформації та зв’язку. 
Питання доступності три-
має на контролі керівни-
цтво Мінрегіону. Серед не-
давніх здобутків — згідно з 
новими будівельними нор-
мами, затвердженими по-
становою Кабміну, відтепер 
житлові об’єкти, зокрема 
багатоквартирні будинки, 
не приймають в експлуата-
цію без обладнання панду-
сами і створення безпере-
шкодного життєвого серед-
овища для осіб з інвалідніс-
тю та інших маломобільних 
груп населення.

Хоч ніде правди діти, за-
будовники часто ставлять-
ся до цього скептично. Або 
якщо й будують таку інф-
раструктуру, роблять це 
не зовсім професійно. То-
му, на переконання віце-
прем’єра, їхню роботу ма-
ють контролювати місцеві 
органи влади, представни-
ки Держархбудінспекції та 
громадськості.

Перший заступник міні-
стра соціальної політики 
Ольга Крентовська зазна-
чила, що у тісній співпра-
ці уряду й місцевих влад і 
громад вдалося почати ак-
тивно впроваджувати ін-
клюзивне навчання дітей 
з особливими освітніми 
потребами. Їхня кількість 
цього року зросла до 12 
тисяч. Наступного року з 
держбюджету на ці потре-
би планують спрямувати 
близько 1,7 мільярда гри-
вень. І ці кошти розподі-
лятимуть адресно, за фор-

мулою «гроші ходять за 
дитиною» до кожної кон-
кретної школи, де для та-
ких учнів створять належ-
ні умови.

«Спільно з фахівцями 
МОЗ працюємо над  ре-
формою медико-соціаль-
ної експертизи. Адже вре-
шті маємо перейти від ме-
дичної моделі інвалідності 
до системи оцінки функці-
онування та потреби у со-
ціальній допомозі тим, хто 
її потребує. А на цій осно-
ві маємо розбудувати но-
ву систему надання реабі-

літаційних та соціальних 
послуг, доступних людям 
з інвалідністю за  місцем 
проживання, яка повною 
мірою задовольнятиме їх-
ні потреби», — наголоси-
ла перший заступник мі-
ністра.

Нові програми  
та фінансування

Цього року з централь-
ного бюджету надійшли 
кошти на створення у не-
великих громадах малих 
міст і сільській місцевос-

ті служб перевезення для 
осіб з інвалідністю з пору-
шенням опорно-рухового 
апарату. Ще одна ініціати-
ва — будівництво групових 
будиночків для виховання 
дітей з інвалідністю з умо-
вами виховання, наближе-
ними до сімейних. Фінансу-
вання обох програм закла-
дено в держбюджеті на-
ступного року.

Ольга Крентовська зау-
важила, що в Україні чи-
мало людей з інвалідністю 
працездатного віку, які мо-
жуть і хочуть працювати. 
І своє право реалізовують 
нині понад 500 тисяч таких 
українців. Планують, що 
їхня кількість зростати-
ме рік у рік. Адже вже ни-
ні центри зайнятості в ре-
гіонах упроваджують спе-
ціальні програми для на-
вчання за спеціальностя-
ми, доступними для таких 
людей.

Місцеві громади сти-
мулюють до розвитку по-
слуг денного перебуван-
ня для дітей з інвалідністю 
та надання соціальних по-
слуг дітям і дорослим з ін-
телектуальними та психіч-
ними порушеннями. А та-
кож розробляють стандар-
ти дотримання прав людей 
з інвалідністю, які мешка-
ють в інтернатних закла-
дах.

Отже, програм і планів 
чимало. А щоб якісно їх ре-
алізувати, потрібне від-
повідне фінансування, та 
головне — порозуміння і 
співпраця між централь-
ною владою, керівництвом 
на місцях, населенням і 
громадськими активістами.

На сьогодні вже 12 тисяч дітей з особливими потребами навчаються за програмою 
інклюзивної освіти 
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НОВИНИ ТА КОМЕНТАРІ
ПРОШУ СЛОВА!

Токсична 
проблема

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

«Геть невидимого вбивцю!», «Вимагаємо створення захисної 
зони!» — вже не перше сесійне засідання Рівненської об-

ласної ради супроводжують представники громади з такими ви-
могами. Ідеться про пестициди, якими, стверджують селяни, їх 
труять великі холдинги, що обробляють ними посіви. Приміром, 
представники спілки пасічників торік плакали, як діти, адже після 
кожного оброблення масово гинули бджолосім’ї. Та що бджоли: 
на Івано-Франківщині навіть корови попадали — ледь порятува-
ли! Про симптоми отруєння селян та їхніх дітей чуємо дедалі час-
тіше. Щоправда, лікарі не поспішають пов’язувати це з роботою 
агрохолдингів, а саме вони, як правило, масово обробляють по-
ля пестицидами, яких нині в Україні зареєстровано…1100 видів.

Селяни дедалі активніше перекривають дорогу агротехніці 
— тоді пестициди спускаються на нас із повітря. Так і хочеть-
ся вслід за поетом запитати: «Коли ж нам будуть видавати кри-
ла?!» Інакше до тих літальних апаратів не дістатися. 

Саме тому рівненські пасічники знову прийшли на сесію обл-
ради. Цього разу щоб добитися заборони авіаційного обро-
блення полів. І не лише на Рівненщині: акцію підтримали інші 
області, бджолярі вийшли й під стіни Кабміну. Адже маємо що-
найменше дві проблеми в цій токсичній темі: безконтрольність 
використання пестицидів і фальсифікований їх ринок.

Голова Держпродспоживслужби погоджується: частка фаль-
сифікованих пестицидів на ринку України сягає 30%, а в роз-
дрібній торгівлі фіксують більш як половину підробок відомих 
брендів. І наголошує: підробки не лише призводять до неперед-
бачуваних наслідків на полях, а й завдають непоправної шко-
ди здоров’ю людей. Ще б пак: екологи стверджують, що вплив 
пестицидів передається до четвертого покоління.

Хто ж врятує українців від проблеми, що, без перебільшен-
ня, набуває загрозливих масштабів для національної безпеки? 

«Нині в Україні дозволено щонайменше два десятки пести-
цидів, які визнано токсичними й заборонено до використання 
не лише в Європі, а й у Росії та Білорусі. Щоб зупинити не-
контрольований потік небезпечної хімії, треба невідкладно вне-
сти зміни до Закону «Про агрохімікати і пестициди», гармоні-
зувавши їх перелік із нормами законодавства, чинного у краї-
нах Євросоюзу. І встановити дієвий державний контроль їхньо-
го використання», — каже еколог Алла Войціховська.

А поки що за експортний аграрний потенціал України та при-
бутки холдингів кожен із нас розплачується здоров’ям: індика-
тор життя бджола гине одразу після хімічного оброблення, лю-
дина вмирає поступово. Моторошна статистика онкозахворю-
вань — підтвердження цього. 

Чотири сільські ради на Рівненщині вже заборонили авіацій-
не розпилення пестицидів на своїх територіях. Рівненська обл-
рада звернулася до парламенту щодо запровадження 25-кіло-
метрової буферної безпестицидної зони навколо населених 
пунктів. Але у відповідь поки що тиша.

Тим часом у країнах ЄС заборонили пестициди, які загрожу-
ють бджолам: там тепер у пріоритеті органічне хліборобство. 
Можливо, тепер вони перекочують в Україну. Цього року втра-
ти бджолосімей в Україні оцінюють у 45 тисяч. Невже для того, 
щоб позбутися токсичної проблеми, потрібні ще більші жертви? 

Уряд і молодь стають 
ефективними 
партнерами

СПІВПРАЦЯ. Державний секретар Кабінету Міністрів Воло-
димир Бондаренко під час зустрічі з учасниками Форуму дер-
жавотворців «Софія Київська» закликав молодь активно долу-
чатися до процесу державотворення.

Держсекретар наголосив, що долучитися можна зокрема через 
офіційну програму стажування в Секретаріаті Кабміну. І саме за-
вдяки стажистам на сьогодні впроваджують чимало новацій, бо 
молодь привносить у державну службу нові ідеї та нестандартні 
підходи. Адже завдання реформи держслужби на сьогодні — зро-
бити її сучаснішою та динамічнішою, залучати молодих ефектив-
них співробітників, повідомляє департамент інформації та комуні-
кацій з громадськістю Секретаріату Кабміну. 

«Прем’єр-міністр особистим прикладом демонструє важливість 
регулярних зустрічей із громадськими експертами, представниками 
громад, молоддю», — наголосив посадовець. І додав, що всі охочі 
можуть долучитися до реалізації ініціативи «Партнерство «Відкритий 
уряд», а також побажав молодим знайти себе на професійній ниві.

А напередодні з учасниками форуму молодих лідерів-державо-
творців зустрівся Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Він наголо-
сив, що нині Україна стикається з багатьма викликами, і є шанс зро-
бити державу сильною завдяки вчасно взятим на себе лідерству й 
відповідальності. Учасники форуму відвідали Будинок уряду, озна-
йомилися з діяльністю Кабінету Міністрів та його Секретаріату.

Форум організувала громадська організація «Українська ака-
демія лідерства». Його учасники — студенти, випускники Україн-
ської академії лідерства та учасники програми стажування в орга-
нах державної влади «Державотворець».
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Мінприроди фізично не в змозі 
проконтролювати якість виконання 
кожної поданої громадами заявки. 
Розрахунок — на активність і 
небайдужість людей.

Ніхто не хоче жити 
на смітнику 
ДОВКІЛЛЯ. Громадам надано право самим перевіряти 
якість робіт, виконаних місцевими органами влади. 
Та не всі ним користуються 

Відділ новин 
«Урядового кур’єра»

На електронну мапу 
сміттєзвалищ, яку Мі-

ністерство екології та при-
родних ресурсів розмісти-
ло у вересні 2016 року, гро-
мадяни надіслали майже 
5 тисяч повідомлень про 
виявлені негаразди. Най-
більше їх надійшло з Ки-
ївської (1125), Харківської 
(380) та Дніпропетровської 
(350) областей. 

Третій рік поспіль у цих 
регіонах громадяни найак-
тивніше користуються ві-
домчим сервісом, який дає 
змогу боротися зі стихій-
ними сміттєзвалищами, 
розповів профільний мі-
ністр Остап Семерак. 

Із наведеної кількості 
сміттєзвалищ місцева вла-
да спромоглася прибра-
ти близько половини, по-
над 1000 заявок перебуває 
на стадії виконання, у май-
же 700 випадках простро-
чено терміни виконання і 
ще 1000 потребує підтвер-
дження заявником.

«Прошу всіх, хто ко-
ристується електронною 
мапою сміттєзвалищ, 
стежити за розглядом їх-
ніх заявок. Сучасні тех-
нології та функціонал ма-
пи дають змогу відстежу-
вати, на якому етапі пе-
ребуває звернення. Міс-
цева влада має місяць, 

щоб належно відреагува-
ти на звернення грома-
дян. Інформація про при-
бране сміття з’являється 
на мапі на підставі даних, 
отриманих саме від міс-
цевої влади. Мінприро-
ди фізично не може про-
контролювати якість ви-
конання кожної заявки. 
Саме тому ми свого часу 
передбачили можливість 
для громадян самим оці-
нювати якість виконаної 
роботи», — пояснив мі-
ністр.

Найгірше заявники від-
стежують якість вида-
лення відходів на Букови-

ні. Там виявлено 153 такі 
сміттєзвалища. Місцева 
влада звітує про їх вида-
лення, проте у 124 випад-
ках заявники не підтвер-
дили, що сміттєзвалища 
насправді не існує.

А взагалі ігнорують 
електронну мапу сміттєз-
валищ на Хмельниччині, 
де місцева влада не лікві-
дувала жодного із 49. Та-

ка сама ситуація на Кі-
ровоградщині, де не при-
брано жодного смітника із 
46 заявлених громадяна-
ми. 196 заявок із 203 про-
терміновано й на Херсон-
щині.

Не поспішають ліквідо-
вувати сміттєзвалища на 
Полтавщині: із 97 вияв-
лених прибрано лише сім, 
на Одещині — тільки два 
зі 136, повідомляє прес-
служба Мінприроди. 

Найбільше смітни-
ків протягом двох ро-
ків ліквідовано у Київ-
ській, Харківській, Дні-
пропетровській, Микола-

ївській та Черкаській об-
ластях. З осені 2016 року 
на підконтрольних Укра-
їні територіях Донеччини 
та Луганщини громадя-
ни виявили близько 100 
сміттєзвалищ. На Донеч-
чині прибрано майже 93% 
із 52 заявлених. На Лу-
ганщині — близько 55% із 
48 заявлених у звернен-
нях.

Електронний сервіс 
Ecomapa.gov.ua — інтер-
активна карта сміттєзва-
лищ України. Крім геоло-
каційних даних про них, 
на карту додають інфор-
мацію про стан їх лікві-
дації. Дані карти постій-
но оновлюються. Додати 
інформацію про сміттєз-
валище може будь-який 
громадянин України. Для 
цього достатньо заван-
тажити мобільний дода-
ток «Екомапа» з функцією 
онлайн-сповіщення про 
виявлені сміттє звалища 
(завантажити мобільний 
додаток можна в Google 
Play), сфотографувати 
виявлене сміттєзвалище, 
надіслати фото через до-
даток «Екомапа» із вка-
заним місцем стихійного 
сміттєзвалища.

Існує й інший шлях: 
сфотографувати вияв-
лене сміттєзвалище, за-
йти на сайт, зареєстру-
ватися на ньому, надісла-
ти звернення. Модерато-
ри оперативно опрацьо-
вують інформацію та на-
носять її на карту. Піс-
ля цього вона надходить 
від Мінприроди до орга-
нів місцевої влади з ви-
могою їх ліквідувати. Ко-
жен громадянин може ба-
чити процес усунення по-
рушень в оновлених ста-
тусах, передбачених до-
датками.

ФОТОФАКТ

МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК. Скарбничка української команди 
нескорених на Іграх у Сіднеї щодня поповнюється нагоро-
дами. У середу фантастичний результат показали україн-
ські плавці — 4 срібні та 2 бронзові медалі здобули наші не-
зламні хлопці. 

«Володимир Король, Богдан Оксентюк, Віктор Шинкарук, 
як і інші хлопці та дівчата з української команди «Invictus 
Games», — справжня гордість нашої країни! Слава україн-

ським воїнам! Слава Україні! — привітав наших нескорених 
Президент України Верховний Головнокомандувач Зброй-
них сил Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook. 

А в четвер ветеран АТО учасник національної збірної 
«Invictus Games» Юрій Дмитренко виборов срібну медаль з 
метання диска із загальним результатом 36,65. Він присвя-
тив свій здобуток українським військовим, які впевнено три-
мають і захищають східні кордони України від агресора.
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ПОДІЇ ТА КОМЕНТАРІ
ДОКУМЕНТИ

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про відзначення у 2018 році Дня Гідності та Свободи

З метою належного відзначення у 2018 році Дня Гідності та Свободи, у зв’язку з п’я-
тою річницею початку масових акцій громадського протесту, що відбулися під час Ре-
волюції Гідності (листопад 2013 року — лютий 2014 року), вшанування громадянського 
подвигу учасників Помаранчевої революції та Революції Гідності ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Кабінету Міністрів України:
1) утворити у двотижневий строк Організаційний комітет із підготовки та відзначення у 

2018 році Дня Гідності та Свободи, залучивши до його складу представників центральних і 
місцевих органів виконавчої влади, територіальних громад, громадських об’єднань, вчених;

2) затвердити та забезпечити виконання плану заходів із відзначення у 2018 році Дня 
Гідності та Свободи, передбачивши, зокрема:

проведення у місті Києві, інших населених пунктах тематичних меморіальних, урочис-
тих та культурно-мистецьких заходів;

організацію у військових частинах, закладах освіти, закладах культури тематичних ви-
ставок, переглядів фільмів, інших інформаційних заходів, присвячених подіям Революції 
Гідності, питанням європейської та євроатлантичної інтеграції України;

3) забезпечити широке висвітлення заходів із відзначення у 2018 році Дня Гідності та 
Свободи, трансляцію тематичних теле- і радіопередач;

4) вжити додаткових заходів щодо упорядкування об’єктів, пов’язаних із подіями Ре-
волюції Гідності, пам’ятників, пам’ятних знаків, місць поховань загиблих під час Рево-
люції Гідності, полеглих у боях за свободу та територіальну цілісність України під час 
антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Лу-
ганській областях, загиблих борців за незалежність України у XX столітті;

5) вжити разом із Київською міською державною адміністрацією невідкладних заходів 
щодо забезпечення Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Му-
зею Революції Гідності обладнаними приміщеннями для розміщення експозицій та збе-
рігання музейних предметів;

6) забезпечити в установленому порядку фінансування заходів із відзначення у 2018 
році Дня Гідності та Свободи.

2. Міністерству закордонних справ України організувати проведення закордонними 
дипломатичними установами України заходів із відзначення у 2018 році Дня Гідності та 
Свободи за участю української громадськості за кордоном.

3. Міністерству внутрішніх справ України, Національній поліції України, Службі безпеки 
України, обласним, Київській міській державним адміністраціям ужити заходів із забезпечення 
публічної безпеки і порядку під час проведення заходів із відзначення Дня Гідності та Свободи.

4. Обласним, Київській міській державним адміністраціям розробити та забезпечити 
виконання регіональних планів заходів із відзначення у 2018 році Дня Гідності та Свободи.

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

м. Київ
24 жовтня 2018 року
№339/2018

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 24 жовтня 2018 р. № 858 
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених 
у державному бюджеті для розвитку електронного урядування 

у сфері казначейського обслуговування
Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міні-

стрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 

розвитку електронного урядування у сфері казначейського обслуговування, що додається.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 24 жовтня 2018 р. № 858
ПОРЯДОК 

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку 
електронного урядування у сфері казначейського обслуговування

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державно-
му бюджеті Мінфіну для Казначейства за програмою «Розвиток електронного уряду-
вання у сфері казначейського обслуговування» (далі — бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінфін.
Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня та відповідальним виконавцем 

бюджетної програми є Державна казначейська служба.
3. Бюджетні кошти спрямовуються на забезпечення впровадження системи електро-

нного документообігу, зокрема придбання сканерів.
4. Бюджетні кошти використовуються з урахуванням узятих на облік органами Каз-

начейства бюджетних зобов’язань відповідно до паспорта бюджетної програми.
5. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в 

установленому законом порядку.
Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням положень 

бюджетного законодавства.
Остаточні розрахунки за товари, роботи і послуги здійснюються згідно з умовами 

договору на підставі актів приймання-передачі поставлених товарів, виконаних робіт і 
наданих послуг з наданням завірених копій первинних бухгалтерських документів, які 
підтверджують фактично понесені витрати, зазначені в актах приймання-передачі по-
ставлених товарів, виконаних робіт і наданих послуг.

6. Не допускається спрямування бюджетних коштів на придбання товарів, робіт і по-
слуг, не пов’язаних з електронним урядуванням у сфері казначейського обслуговуван-
ня, та оплату посередницьких послуг.

7. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані 
(створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бю-
джетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з вико-
ристанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

8. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних 
коштів, звіту про виконання паспорта бюджетної програми, а також контроль за їх цільо-
вим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

9. Казначейство подає щокварталу до 15 числа наступного місяця Мінфіну узагаль-
нену інформацію про використання бюджетних коштів.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 10 жовтня 2018 р. № 765-р 
Київ

Про виділення коштів для здійснення заходів, пов’язаних 
з очищенням території від вибухонебезпечних предметів 

у м. Ічні та прилеглих населених пунктах Чернігівської області
1. Виділити Міністерству внутрішніх справ (для Державної служби з надзвичайних си-

туацій) 25 млн. гривень для здійснення заходів, пов’язаних з очищенням території від ви-
бухонебезпечних предметів у м. Ічні та прилеглих населених пунктах Чернігівської області.

Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного 
фонду державного бюджету. 

2. Міністерству внутрішніх справ:
затвердити у двотижневий строк за погодженням з Міністерством економічного роз-

витку і торгівлі та Міністерством фінансів перелік витрат, пов’язаних із здійсненням за-
ходів, визначених у пункті 1 цього розпорядження;

подати до 25 грудня 2018 р. Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністер-
ству фінансів та Державній казначейській службі звіт про використання коштів, виділе-
них згідно з цим розпорядженням. 

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 24 жовтня 2018 р. № 769-р 
Київ

Про надання завдання на голосування 
представникам Кабінету Міністрів України у складі 

наглядової ради публічного акціонерного товариства 
«Державний експортно-імпортний банк України»

Надати завдання на голосування представникам Кабінету Міністрів України у скла-
ді наглядової ради публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпорт-
ний банк України».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Борги пересічних громадян: 
неплатоспроможним 
допоможемо

(Закінчення.  
Початок на стор.1)

Для обох сценаріїв го-
ловна перевага — контр-
ольованість процесу, ко-
ли жоден із кредиторів не 
має розривати боржника 
на частини в пошуках і по-
верненні боргів.

А кредитні 
майданівці проти

Проте лідерка організації 
«Кредитний майдан» Тетя-
на Руденко  негативно ста-
виться до цього документа 
й докорінно не згодна з ко-
легами-юристами. «Фак-
тично цей документ ска-
сує так званий мораторій 
на примусове відчуження 
житла у валютних іпотеко-
отримувачів, які ніяк не мо-
жуть розплатитися з бор-
гами. Банкам буде невигід-
но розв’язувати  ці пробле-
ми з боржниками за креди-
тами, і вони віддаватимуть 
це все на відкуп колектор-
ським компаніям. Останні ж, 
як відомо, вміють чудово ви-
бивати всі борги», — зазна-
чила вона «УК». 

Громадська діячка дода-
ла, що ніхто й ніде (в цьо-
му кодексі також) не пропи-
сав, що таке соціальне жит-
ло, не дав йому характерис-
тики. Тому цим питанням бу-
де дуже легко маніпулювати 
на практиці, й передусім сто-
совно іпотекоотримувачів.

Олена Коробкова, вико-
навчий директор Незалеж-
ної асоціації банків Украї-
ни, не згодна з лідером «Кре-
дитного майдану» і зазна-
чає, що до послуг колекто-
рів банки не вдаватимуться. 
У коментарі «УК» вона ка-
же, що справді частині (і не 
найкращій) валютних іпоте-
коотримувачів дуже вигідно 
перебувати під мораторієм, 
не повертаючи роками бор-
ги: «Цей мораторій, згідно з 
кодексом, скасують (а може, 
й ні. — Авт.) не раніше, ніж 
за рік. Усі ці нововведення, 
сподіваємося, стануть сти-
мулом для іпотекоотриму-
вачів та інших осіб — борж-
ників за іншими кредитами 
йти на переговори з банка-

ми, досягаючи певних комп-
ромісів».

Штрафів і пені  
не буде

Банкіри зазначають, що 
конвертація боргів за ва-
лютною іпотекою буде дуже 
вигідною боржникам, і як-
що житло, яке вони брали у 
кредит, за розміром переви-
щує соціальні норми (які, на 
їхню думку, є), то фінуста-
нова надаватиме для пога-
шення кредитів 10—15 ро-
ків. Банкам, згідно з кодек-
сом, надано право прощати 
певну частку боргу, і це пи-
тання фінустанова вирішу-
ватиме в кожному разі інди-
відуально. Але головне, що 
таке прощення все-таки від-
буватиметься. 

Ігор Млечко додає, що з 
моменту відкриття прова-
дження у справі про бан-
крутство припиняєть-
ся нарахування фінансо-
вих санкцій та відсотків 
за зобов’язаннями фізич-
ної особи. «У процедурі ре-
структуризації боргів кре-
дитоотримувача податко-
вий борг визнають безнадій-
ним та списують (цей при-
пис поширюється на по-
датковий борг, який виник 
за три роки до винесення 
ухвали про відкриття про-
вадження у справі про бан-
крутство)», — резюмує 

юрист. Тож умови дуже хо-
роші. 

Є й вагомі 
недоліки

Невже в цьому кодек-
сі, на думку юристів, не-
має жодних вагомих прога-
лин? Звісно, є. У цих питан-
нях правники згодні з Те-
тяною Руденко. За слова-
ми пана Млечка, окремі по-
ложення кодексу дискримі-
наційні та суперечливі: «На-
приклад, друга книга кодек-
су, яка стосується фізичних 
осіб, містить заборону для 
тих, кого визнано банкрута-
ми, займатися незалежною 
професійною діяльністю на 
посадах адвокатів, приват-
них нотаріусів, арбітражних 
керуючих, приватних вико-
навців тощо (заборона чинна 
п’ять років). Тобто визнання 
фізичної особи банкрутом 
фактично позбавляє її кон-
ституційного права на пра-
цю і власне фінансове забез-
печення».

Тетяна Руденко додає ще 
більше негативу: банкру-
там заборонено виїжджати 
за кордон на працевлашту-
вання там. А чому? — ста-
вить вона запитання. Адже 
треба підтримати боржни-
ків, які хочуть заробити гро-
шей на погашення їхньої за-
боргованості. З іншого боку, 
виїхавши на роботу за кор-

дон, боржник може сховати-
ся там на роки, і тоді жодних 
грошей на повернення боргу 
від нього не дочекатися. Тоб-
то в цих питаннях є плюси й 
мінуси. 

Як вирішуватимуть спори 
між боржниками та креди-
торами? Як і раніше, з поя-
вою справи про банкрутство 
це має врегулювати один  
суд, а не кілька окремих, що 
розглядає такі справи. 

«Це не створюватиме про-
цесів у різних судах, зосеред-
ивши їх в одному місці та ро-
блячи всіх учасників добре 
обізнаними про стан речей. 
Ту частину спорів, що стосу-
ється безпосередньо справи 
про банкрутство (наприклад 
оспорювання підозрілих угод 
боржника, незгода з перехо-
дом до певної стадії справи),  
вирішуватиме той самий суд-
дя, що розглядає справу про 
банкрутство, або на вищому 
рівні — в апеляційному чи 
касаційному суді», — впевне-
ний Антон Молчанов.

Спірних питань у банкрут-
стві завжди виникає та ви-
никатиме чимало. Юрист пе-
реконаний, що, на відміну від 
попередніх років, особливий 
акцент виникне в оскаржен-
ні ухвал про відкриття спра-
ви — саме там, де критерії 
неплатоспроможності борж-
ника нечіткі. Проте робити 
висновки можна буде, коли 
цей інститут запрацює.

Кодекс України з процедур банкрутства сприятиме тому, щоб боржники не почувалися 
наче перед прірвою
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Виноробство повертає собі колишню славу 
Василь БЕДЗІР,  

«Урядовий кур’єр»

ВІДРОДЖЕННЯ. Як відно-
вити втрачені плантації євро-
пейських сортів винограду, 
якою має бути регулівна функ-
ція держави, щоб не перешко-
джати, а навпаки, нарощувати 
потужності галузі, як поверну-
ти колишню славу закарпат-
ського вина? Ці питання обго-
ворювали на міжнародному ін-
вестиційному форумі «Закар-
паття — бізнес у центрі Євро-
пи», який відбувся в Ужгороді. 

Поряд з виноробами з чо-
тирьох країн у форумі бра-
ли участь керівники області, 
представники Мінагрополіти-
ки, підприємці, депутати різ-

них рівнів, дипломати, нау-
ковці.

Згадавши, яке важливе міс-
це займала ця галузь у минулі 
десятиліття, який вагомий вне-
сок вона давала в бюджет об-
ласті, директор департаменту 
економічного розвитку і торгів-
лі Закарпатської облдержад-
міністрації Денис Ман висло-
вив сподівання, що захід ста-
не етапним у поліпшенні ста-
новища не лише в галузі вино-
робства, а й загалом в економі-
ці. Галузь завжди була однією 
з пріоритетних бюджетоутво-
рюючих у сільському господар-
стві, а закарпатські вина отри-
мували золоті нагороди на між-
народних виставках, ярмарках. 
Однак протягом останніх років 

обсяги виробництва цих напоїв 
значно зменшилися.

Перший заступник голови 
облдержадміністрації Іван Ду-
ран згадав сумні часи так зва-
ної антиалкогольної кампанії. 
Тоді за три роки на Закарпат-
ті вирубали понад половину ви-
ноградників. Повністю їх не від-
новлено досі.

Заступник голови облради 
Йосип Борто розповів про співп-
рацю Закарпаття з прикордон-
ними регіонами країн Євросо-
юзу, серед яких помітне місце 
належить діловим контактам з 
угорською областю Бач-Кішкун. 
А народний депутат України 
Роберт Горват,  який був ініці-
атором та співавтором Закону 
України №2360 «Про внесен-

ня змін до деяких законодавчих 
актів України щодо розвитку ви-
робництва теруарних вин та на-
туральних медових напоїв», ска-
зав: «Оновлене законодавство 
долає бюрократичні перепони 
та спрощує процедуру ліцензу-
вання. Раніше щоб отримати лі-
цензії на виробництво вина, до-
водилося зібрати понад 140 до-
звільних документів, і це тягну-
лося роками. Нині ж винороби 
можуть оформити документи 
впродовж місяця».

Голова обласної Спілки при-
ватних виноградарів і виноробів 
Олександр Ковач подякував за 
ухвалення в парламенті потріб-
них «винних» законів, які спри-
ятимуть появі високоякісного 
продукту.
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З ПЕРШИХ ВУСТ

«Укрпошта оптимізуватиме мережу в селах, 
вибудувану під доставку пенсій»

Про те, які виклики поста-
ли перед публічним акціо-

нерним товариством «Укрпошта» 
— одним з найбільших україн-
ських підприємств-надавачів якіс-
них сучасних послуг, «Урядовий 
кур’єр» розпитує його генерально-
го директора Ігоря Смілянського.

УК Пане Ігоре, поясніть, чи справ-
ді з 1 січня 2019 року Укрпошта 
не доставлятиме пенсії?
— Доставка пенсій — досить го-
стре питання, від якого залежить 
формат подальшої  роботи ком-
панії. По суті, це питання, зали-
шиться в Укрпошті 11,5 тисяч від-
ділень чи 4,3 тисячі.

На сьогодні  45% українських 
пенсіонерів отримують пенсії че-
рез Укрпошту. Ми доставляємо 
тим, хто за станом здоров’я не мо-
же прийти у поштове чи банків-
ське відділення, живе в сільській 
місцевості, де немає нічого, крім 
пошти. Мережа банківських офі-
сів скорочується. 2017-го було за-
крито 827 філій банків, цього ро-
ку — вже понад  700. Причина — 
економічно не вигідно працювати 
в селах.

Відділення Укрпошти — не ви-
няток. У середньому кожне з них 
щомісяця зазнає збитків майже 
на 3 тисячі гривень. Одна з голо-
вних причин збитковості — до-
ставка пенсій за тарифами, ниж-
чими від собівартості. На кожній 
доставці втрачаємо 19 гривень.

Унікальна ситуація: більшість 
пошт світу отримують субсидії від 
держави на утримання неприбут-
кової мережі. Укрпошта ж не мо-
же не те що отримати субсидії, а 
покрити власні витрати. 

Щоб уникнути такої ситуації, 
ще торік у листопаді міністерства 
інфраструктури та економічного 
розвитку і торгівлі погодили но-
вий тариф і звернулися по пого-
дження до Міністерства соціаль-
ної політики й Пенсійного фонду. 
Відтоді нічого не змінилося: 17 на-
ших звернень досі без відповіді. 
Тариф залишається незмінним з 
2004 року, ми надаємо послугу за 
тарифами 14-річної давності. Ак-
туалізацію пенсійного тарифу не 
закладено й у проект держбю-
джету на 2019-й.

Пенсійний фонд не зробив цьо-
го навіть після зустрічі з Прези-
дентом Петром Порошенком, де 
було наголошено на необхіднос-
ті збереження унікальної мере-
жі Укрпошти. Тож більше звер-
нень не буде. Ми підготували ан-
тикризовий план, який запрова-
димо 1 листопада, якщо тариф не 
буде ухвалений. Це означає, що 
Укрпошта змушена буде оптимі-
зувати мережу в селах, вибуду-
вану під доставку пенсій. З 1 січ-
ня 2019 року не доставлятимемо 
пенсії, закриємо 5—7 тисяч стаці-
онарних відділень, звільнимо час-
тину адміністративного й вироб-
ничого персоналу.

Компанія зосередиться на побу-
дові поштово-логістичного та фі-
нансового бізнесу в містах, а також 
там, де це доцільно і прибутково. 

Універсальні послуги, як і раніше, 
надаватимемо у всій країні.

УК Викликає критику реаліза-
ція на Чернігівщині проекту пе-
ресувних відділень. Невчасно до-
ставлена періодика, очікування 
машини, нові листоноші, що не 
знають села.
— Із приводу очікувань на пошто-
ву бригаду зазначу, що машина 
приїжджає за графіком, зазда-
легідь доведеним до відома жите-
лів  села. Відхилення від графіка 
бувають. Іноді ці затримки — на-
слідок саботажу на місцях, коли 
працівники, які звільняються, не 
передають картки доставки дру-
кованих видань тощо. Але  з часом 
усе виправляємо.

Трапляються зауваження, що 
раніше пошта працювала в селі 
п’ять днів, а тепер мобільна бри-
гада приїжджає раз на тиждень. 
Тож підкреслюю: кількість ро-
бочих годин відділень зв’язку не 
зменшуємо. Мобільне відділення 
працює не меншу кількість годин, 
ніж стаціонарне. 

Частота робочих днів пересув-
ного відділення напряму зале-
жить від кількості жителів. У се-
редньому вона обраховується з 
нормативу: до 500 жителів  —  раз 
на тиждень, 500—1200 — двічі, 
1200—2000  — тричі на тиждень. 

Аргументи стосовно наших і не 
наших листонош, які не знають 
вулиць чи місцевих жителів, піс-
ля першого місяця їхньої роботи 
не актуальні. 

УК Представники журналістської 
спільноти констатують падіння 
накладів передплати в Чернігів-
ській області й пов’язують це са-
ме із заміною стаціонарних відді-
лень на пересувні.
— Не думаю, що відповідь на-
стільки однозначна. Україна, як 
і інші країни, переживає тенден-
цію падіння накладів друкованих 
видань. З усією повагою до колег 
маю зазначити, що клієнт обирає 
товар, голосуючи за нього грив-
нею. Деякі роздержавлені видан-
ня виявилися не готовими до реа-
лій ринку.

Пересувні відділення як здій-
снювали, так і здійснюватимуть 
передплату, пресу як доставля-
ли, так і доставлятимуть. Тож чи-
тачам нема потреби відмовля-
тися від періодики. Виникає від-
чуття, що деякі видання роблять 
собі ведмежу послугу і, паніку-
ючи, спричиняють саме той на-
слідок, якого найбільше бояться. 
Роз’яснити, розповісти, донести 
інформацію з першоджерела — 
завжди корисніше, ніж розганя-
ти зраду.

УК Проте у падінні накладів дру-
кованих видань  не останню роль 
відіграє підняття Укрпоштою та-
рифів на передплату й доставку 
періодики.
— Укрпошта, виконуючи функ-
ції національного поштового опе-
ратора, не отримує з державного 
бюджету жодних дотацій.  Під-

вищення тарифів  на цю послу-
гу — крок економічно необхідний. 
Зміна тарифів має забезпечити 
мінімальну рентабельність надан-
ня послуги. За п’ять років підпри-
ємство вже просубсидувало пері-
одичні видання на суму близько 
500 мільйонів гривень (різниця 
між собівартістю і тим, що отри-
мано за доставку). 

Ми неодноразово зверталися до 
ЗМІ щодо використання європей-
ської моделі підтримки друкова-
них видань. Це відбувається шля-
хом надання прямих субсидій від 
держави друкованим виданням 
чи надання адресних субсидій по-
штовим операторам, що дає змогу 
компенсувати зростання витрат 
і тримати тариф на одному рівні, 
як це, наприклад, відбувається у 
Франції. Але поки що я жодного 
разу не чув активних звернень до 
Верховної Ради чи уряду від ЗМІ 
із цією пропозицією. 

УК Ви закриваєте відділення 
зв’язку попри те, що багато з них 
орендуєте за гривню, і стверджу-
єте, що автомобілі з бригадами 
економічно вигідніші.
— По-перше, у структурі наших 
витрат 75% займає фонд оплати 
праці. Тож навіть пільгова орен-
да не може врятувати збиткові 
відділення. Поштове відділення 
в селі в середньому дає близько  
8 тисяч гривень доходу щомі-
сяця і має 11 тисяч гривень ви-
трат (заробітна плата з нара-
хуваннями, оренда, комунальні 
послуги тощо). При цьому по-

над 70% відділень нашої мере-
жі розташовано саме у сільській 
місцевості. 

По-друге, основна відмінність 
полягає в тому, що замість 15 пра-
цівників на 0,1—0,3 ставки відте-
пер троє здійснюють ті самі функ-
ції на умовах повної зайнятості. 

Для порівняння: зарплата на-
чальника стаціонарного відді-
лення на 0,25 ставки становить 
931 гривню, зарплата (базова, до 
премій) начальника пересувно-
го відділення — 6500. З огляду на 
демографічну ситуацію, середній 
вік листонош та еміграцію в се-
лі, де 300 жителів, знайти заміну 
листоноші, яка працює за 500—
600 гривень і, приміром, виходить 
на пенсію чи їде до дітей у місто, 
майже неможливо.

По-третє, Україна не відрізня-
ється у плані тенденцій сектору 
поштових послуг від інших країн. 
Демографічна ситуація, падіння 
обсягів листування й передпла-
ти через перехід на цифрові за-
соби не дають підстав сподівати-
ся на збільшення їхніх обсягів. За 
умови, що обсяги падають, а ви-
трати на паливо й заробітну пла-
ту зростають, довго проіснувати 
не зможемо. 

Пересувні відділення дають 
змогу і зберегти стовідсоткову 
присутність у селах, і зробити її 
прибутковою, без залучення дер-
жавних коштів. 

З огляду на відстані, які лис-
тоноші долають пішки чи на ве-
лосипеді (що, до речі, забороне-
но взимку), ми пересаджуємо їх 
на авто. Це відкриває можливос-

ті надавати нові послуги. Напри-
клад, листоноша не понесе чай-
ник чи праску 15 км, щоб доста-
вити замовникові, а на автомобі-
лі можемо довезти товари навіть 
у найвіддаленіші села.

Упровадженням складного й 
витратного проекту за власний 
рахунок Укрпошта, збираючи 
на себе негатив (почасти від не-
розуміння, іноді — з інших при-
чин), намагається не тільки збе-
регти власну мережу і 100% при-
сутність на всій території країни, 
а й забезпечити громадянам на-
дання повного спектру послуг та 
організувати належні умови пра-
ці власним  працівникам.

УК Проте у ЗМІ неодноразово 
з’являлась інформація, що ба-
гато ваших співробітників не 
сприймають цю реформу.
— Виявилося, що не всім потріб-
на повна зайнятість і ставка лис-
тоноші — понад 4 тисячі гри-
вень. Іноді зручніше працювати 
по кілька годин 1—2 дні на тиж-
день, отримувати 300 чи 500 гри-
вень, тримати город, господар-
ство, ставитися до роботи як до 
місця, де лежить трудова книж-
ка, і нарікати на низьку зарпла-
ту й на те, що керівництво не ці-
нує людську працю. 

Цінує. Тому і підвищуємо 
зарплатню, забезпечуємо по-
вне навантаження, переса-
джуємо на авто, встановлює-
мо комп’ютери. Якщо людина 
не хоче працювати повний тиж-
день і отримувати повну став-

ку, навряд чи варто казати, що 
у цьому винний проект.

Блокування ж роботи пред-
ставниками певної політичної 
партії взагалі вважаю позбавле-
ним логіки. Адже скаржитися на 
незадовільну якість доставки і 
блокувати відділення зв’язку чи 
поштовий автомобіль, заважаю-
чи поштарям здійснювати їхню 
роботу, — крок не дуже логічний.

УК За підсумками першого пів-
річчя 2018-го компанія зазнала 
збитків на суму понад 500 міль-
йонів гривень. Чому так сталося?
— Справді, компанія оприлюд-
нила  цифру: 536,7 мільйона гри-
вень збитків за перше півріччя 
цього року. 

Зауважу: лише через збиткові 
тарифи на доставку пенсії й за-
тягування процесу їх доведення 
до рівня собівартості за ниніш-
ній рік компанія зазнає збитків 
майже мільярд гривень, і це ли-
ше на одній послузі. А збільшен-
ня чистого доходу за основними 
напрямами діяльності в першому 
півріччі становило 797 мільйонів 
гривень порівняно з аналогічним 
періодом торік. 

Середня заробітна плата за 
шість місяців цього  року зросла 
на 40,2%.

Було зроблено колосальні фі-
нансові вкладення в оновлення 
інфраструктури. Лише за два ро-
ки ми придбали більше авто, ніж 
за попередні десять.

Власним коштом реалізову-
ємо ще один масштабний про-
ект — комп’ютеризацію відді-

лень. У всіх населених пунктах 
із кількістю жителів понад 2 ти-
сячі до кінця цього року автома-
тизуємо всі відділення зв’язку. 
У межах проекту 1,9 тисячі сіль-
ських відділень уперше буде 
комп’ютеризовано та підключено 
до інтернету. 

УК Тож можливий прибуток 
з’їли оновлення автопарку та 
комп’ютеризація?
— Можна  було показати при-
буток. Адже 11 керівників Укр-
пошти за попередні 10 років її 
існування так і робили. На па-
пері — прибутки, в реальності 
— втрата частки на ринку поси-
лок (з 2011-го по 2016 рік) з 63% 
до 15%, рівень доходу порівняно з 
головним конкурентом менший у 
18 разів. Прибутковість компанії 
роками формували виведений з 
ладу автопарк, найнижчі у країні 
зарплати працівників, занедбані 
відділення.

Продовжувати цю практику 
вважаю неприпустимим. Ми змі-
нили напрям з повільного вми-
рання на системний розвиток.

УК Що вже вдалося змінити?
— Вибудувано нову систе-
му оплати праці. Для виробни-
чих спеціальностей упроваджу-
ємо відрядну систему. Той, хто 
більше зробив, більше отримує. 
Розроблено мотиваційні програ-
ми: оператори і листоноші мають 
змогу додатково до ставки заро-
бити майже 100% комісійних та 
преміальних нарахувань. Для 
працівників центрального апа-
рату запроваджено КРІ (ключові 
показники ефективності), неви-
конання яких робить неможли-
вим отримання премії.

Отримали від НБУ ліцензію на 
переказ коштів у національній 
валюті без відкриття рахунків. 
Це означає, що клієнти зможуть 
розраховуватися у відділеннях 
банківською карткою та отриму-
вати готівку із платіжних карт. 5 
тисяч терміналів вже закуплено, 
їх встановлюють. 

Укрпошта за підсумками робо-
ти 2017 року піднялася одразу на 
сім сходинок (33-тє місце) серед 
173 пошт світу в рейтингу Всес-
вітнього поштового союзу за ін-
дексом поштового розвитку.

УК Упровадження проекту 
«Сільське відділення» тривати-
ме навіть попри загальне неза-
доволення?
— Я був би обережний із визна-
ченням «загальне незадоволен-
ня». У багатьох територіальних 
громадах, керівники яких за-
йняли конструктивну позицію, 
ввійшли в переговорний процес, 
проект успішно функціонує. 
Наведу лише кілька цифр: ще у 
червні ми планували залишити 
у штаті Чернігівської дирекції 
168 листонош села, за підсум-
ками консультацій із представ-
никами місцевих громад зали-
шили працювати 259 листонош 
села. 

Іноді щоб досягти позитивно-
го результату, варто не змага-
тися, хто голосніше протестує, а 
займатися кожному своїми пря-
мими обов’язками: Укрпошті — 
забезпечувати вчасну достав-
ку посилок, преси, представни-
кам місцевої влади — належний 
стан доріг і як мінімум адресні 
таблички на будинках, щоб лис-
тоношам не доводилося писати 
їх крейдою.

Марія ЛАГІДНА 
для «Урядового кур’єра»

Пересувні відділення як здійснювали,  
так і здійснюватимуть передплату, пресу  
як доставляли, так і доставлятимуть.  
Тож читачам нема потреби відмовлятися  
від періодики.

Генеральний директор  
ПАТ «Укрпошта»  

Ігор СМІЛЯНСЬКИЙ
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КУЛІНАРНИЙ РЕКОРД. Київський національний торговель-
но-економічний університет на три дні став майданчиком для 
проведення V Міжнародного конкурсу ресторанних технологій 
BESTCOOKFEST-2018. Організований КНТЕУ спільно з Україн-
ським кулінарним союзом та Егейською професійною асоціацією 
шеф-кухарів EPAD (Туреччина), він зібрав досвідчених фахівців 
ресторанного господарства і кулінарів-початківців, які прагнуть 
розвиватися, опановувати професійні компетентності й навички.

— Понад 200 учасників із Туреччини, Німеччини, Хорватії, 
Сербії, Болгарії, Монголії, Азербайджану, Китаю, Білорусі та 

України змагались у 22 номінаціях з кулінарного і кондитер-
ського мистецтва, ресторанного сервісу, — розповідає дирек-
тор Українського кулінарного союзу Надія Ведмідь. — Першо-
го дня фестивалю на площі перед конгрес-центром КНТЕУ зі-
бралося 900 учасників, одягнених у білі кітелі — професійний 
одяг кухарів. Cвоєрідний парад увійшов до Національного реє-
стру рекордів України, що й засвідчено відповідним сертифіка-
том у номінації «Найбільша кількість людей у формі кухарів на 
одній локації». Цей рекорд майже вдвічі перевищив попередній 
за кількістю учасників.

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 27 ЖОВТНЯ

Oбласть Нiч День

Київська 0  +5 +9  +14
Житомирська 0  +5 +9  +14
Чернігівська -1  +4 +9  +14
Сумська -1  +4 +9  +14
Закарпатська +1  +6 +13  +18
Рівненська 0  +5 +9  +14
Львівська +1  +6 +9  +14
Івано-Франківська 0  +5 +13  +18
Волинська 0  +5 +9  +14
Хмельницька 0  +5 +11  +16
Чернівецька 0  +5 +13  +18
Тернопільська 0  +5 +10  +15
Вінницька 0  +5 +10  +15

Oбласть Нiч День

Черкаська 0  +5 +9  +14
Кіровоградська 0  +5 +10  +15
Полтавська 0  +5 +9  +14
Дніпропетровська 0  +5 +10  +15
Одеська +3  +8 +15  +20
Миколаївська +1  +6 +14  +19
Херсонська +2  +7 +14  +19
Запорізька +1  +6 +13  +18
Харківська 0  +5 +9  +14
Донецька +1  +6 +10  +15
Луганська -1  +4 +9  +14
Крим +1  +6 +14  +19
Київ +2  +4 +12  +14
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Крадіжка в Лисянці
Роман КИРЕЙ, 

«Урядовий кур’єр»

СЛІДСТВО ТРИВАЄ. Лисянський районний історичний 
м узей імені Тараса Шевченка, що на Черкащині, обікрали. 
Скориставшись тим, що немає сигналізації, зловмисники ви-
били вікно, зламали металеву решітку, викрали 12 картин, 
серед яких цінні роботи академіка мистецтв Івана Макушен-
ка, частину археологічної колекції. Фахівці оцінюють вартість 
украденого у кілька десятків тисяч доларів. Тривають слід-
чі дії, однак, вважають працівники музею, надії на розкриття 
злочину мало.

На час крадіжки фонд 
музею містив приблиз-
но 150 мистецьких творів. 
Майже половину з них му-
зею подарували Реєстро-
ве козацтво, Черкаська 
обласна організація Наці-
ональної спілки художни-
ків України та меценати. 
Вражає, що значна части-
на дарунків до експозиції 
музею так і не ввійшла й 
зберігається у сховищі. Як 
і передані музею 128 фото-
графій та 40 копій військо-
вих прапорів підрозділів 
ЗСУ, що захищають Украї-
ну в зоні проведення бойо-
вих дій. 

Рік тому в Лисянському історичному музеї козаки-реєстров-
ці урочисто започаткували художню галерею. Спільними зу-
силлями створили фонд майбутньої картинної галереї з 62 ро-
біт. Лисянка — батьківщина видатного українського живопис-
ця Івана Макушенка, який свого часу вчився в Іллі Рєпіна. По-
мер художник у Києві 1955 року.

Це не перша крадіжка в музеях у цьому районі. Півтора року 
тому пограбовано Погибляцький народний краєзнавчий музей. 
Там викрадено церковний дзвін вагою 350 кілограмів, бронзо-
вий бюст Гагаріна, ордени, медалі, бойові багнети та інше.

Питання надійної охорони музейних цінностей так і залиша-
ється невирішеним. Художники та скульптори турбуються про 
подальшу долю мистецьких творів і заявляють про намір від-
кликати з Лисянської художньої галереї свої дарунки, частина 
яких так і не потрапила до експозиції, а через неналежне збе-
рігання їх ще й викрали. 

Микола ПЕТРУШЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

ДЕНЬ КОЛЕДЖУ МИС-
ТЕЦТВ ТА ДИЗАЙНУ. Ко-
ли потрапляєш у Київський 
коледж мистецтв та дизай-
ну Київського національно-
го університету технологій 
та дизайну, захоплюєшся ат-
мосферою тепла, доброзич-
ливості й занурюєшся у світ 
творчості. Фото, картини, ко-
лекції одягу, які зробили сту-
денти. Таке оточення ніби на 
крилах підносить і закликає: 
«Спробуй, ти здатний пере-
вершити побачене!» 

Усе це — завдяки зусиллям 
колективу викладачів, яких 
очолює директор навчально-
го закладу професор Любов 
Хмелевська. Усі педагоги не 

лише фахівці найвищої квалі-
фікації, вони вміють запалити 
студентів. А навчальний за-
клад, де така атмосфера, — 
магніт для абітурієнтів.

Це можна було відчути під 
час недавнього Дня коледжу. 
Свято вміло поєднали з про-
пагандою інновацій в освіт-
ньому процесі. Тут на базі ко-
лишнього заочного технікуму 
легкої промисловості створи-
ли сучасний навчальний за-
клад, випускники якого успіш-
но конкурують на ринку пра-
ці. Є умови для поєднання те-
орії й практики. Допомагає те, 
що коледж входить у структу-
ру Київського національного 
університету технологій та ди-
зайну. Всі університетські но-
вації впроваджують і в коле-
джі. Студенти беруть активну 

участь у міжнарод-
ному конкурсі моло-
дих дизайнерів «Пе-
черські каштани». 
А крім дизайне-
рів, тут готу-
ють техно-
логів для 
і ндус тр і ї 
моди, фо-
тохудожни-
ків, перукарів, 
аніматорів. Од-
не слово, вчать 
професій, які потре-
бують уяви, любо-
ві до прекрасного і 
вміння дарувати лю-
дям радість. 

Тож невипадково зі 
святкової сцени про-
звучало студентське: 
«У кабінеті директо-

ра панує любов». Директор 
передає її викладачам, а ті — 
студентам. Любов Петрівна 
постійно повторює: «Студент 
добре навчається, коли лю-
бить викладачів». 

Тут мають колектив одно-
думців, захоплених плекан-
ням молоді. Серед гостей бу-
ли ректор університету ака-
демік НАПН України Іван Гри-
щенко з колегами, адже уні-
верситет і коледж — дві лан-
ки цілого. А багато випускни-
ків коледжу продовжують на-
вчання у виші. 

Добре було б, щоб на та-
кі дійства приходили робото-
давці, політики, які визнача-
ють курс розвитку держави. 

Не завадило б послуха-
ти студентів і посадов-

цям, які працюють 
над освітніми про-
блемами, зауважен-
ня про прогалини в 
умовах вступу до на-

вчальних закладів, 
невиправдані зміни в 

навчальних програ-
мах.

Свято переко-
нувало, що осві-
тяни, які знають 
і люблять свою 
справу, фор-
мують навчаль-
ні заклади, які 
не поступаються 
найкращим за-
кордонним. Не-
щодавно Київ-

ський національ-
ний університет 
технологій та ди-
зайну, отже, й ко-
ледж, прийнято до 
Міжнародної хартії 
університетів. 

ФОТОФАКТ
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омСтудент добре навчається, 

коли любить викладачів

Студенти коледжу своїми роботами вміють дарувати людям радість

Художники 
та скульптори 
турбуються 
про подальшу 
долю мистецьких 
творів і заявляють 
про намір відкликати 
з Лисянської 
художньої галереї 
свої дарунки.


