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Пенсії перерахують 
автоматично   

СОЦПОЛІТИКА. Пенсійна система працює стабільно, і після 
ухвалення державного бюджету на 2019 рік фахівці готують тех-
нічні умови для першого в історії автоматичного перерахунку пен-
сій: для військових пенсіонерів — з 1 січня, а для інших категорій 
громадян — з 1 березня. Про це йшлося під час наради Прем’єр-
міністра Володимира Гройсмана з міністром соціальної політики 
Андрієм Ревою та головою Пенсійного фонду Євгеном Капінусом. 
Уся робота триває з випередженням графіка, без збоїв і за чітким 
планом. Ситуація повністю контрольована, у плановому порядку 
вирішується більшість питань, запевняє департамент інформації 
та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ. «У нас є три 
етапи: з 1 грудня — підвищення мінімальної пенсії, з 1 січня — пе-
рерахунок пенсій військовим пенсіонерам, з 1 березня — авто-
матичний перерахунок пенсій іншим категоріям. Система має бу-
ти готова, — доручив Володимир Гройсман. — Прошу забезпечу-
вати й далі ритмічну роботу пенсійної системи і всіх регіональних 
управлінь Пенсійного фонду, щоб і в регіонах усе було стабільно».

ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:

ЦИФРА ДНЯ

48,144 млн грн
залучило до держбюджету Міністерство 

фінансів на плановому аукціоні  
з розміщення облігацій внутрішньої 

державної позики

«Усі державні 
інституції працюють  
над мобілізацією зусиль 

усього світу для того, 
щоб наші моряки 

повернулися  
на рідну землю».

Допоможімо й підтримаймо 
Збройні сили  
та захисників країни!

ВОЄННИЙ СТАН. Гене-
ральний штаб Збройних сил 
України звертається до гро-
мадян України із проханням 
не проводити фото-, відео-
зйомку та онлайн-трансля-
цію і не публікувати в соці-
альних мережах відомості, 
що розкривають: 

1) місцезнаходження вій-
ськової техніки, озброєння, 
майна та особового складу;

2) рух колон військової 
техніки та переміщення в 
будь-який спосіб особового 
складу;

3) режимні військові 
об’єкти Міністерства оборо-
ни та Збройних сил і несанк-
ціоновано не проникати на 
їхню територію;

4) завдання органів вій-
ськового управління, військ 
(сил) щодо бойової готов-
ності, оперативної підготов-
ки та застосування військ 
(сил);

5) підготовку та проведен-
ня навчань (тренувань, ма-
неврів, воєнних ігор);

6) організацію, чисель-
ність та дислокацію військ 
(сил).

У повідомленні Геншта-
бу, зокрема й на сторін-
ці у Фейсбуці, нагадують, 
що в зоні проведення на-
вчань, над військовими час-
тинами, об’єктами та полі-
гонами всі помічені безпі-
лотні літальні апарати буде 
збито. Осіб, які здійснюва-

ли запуск або керували ци-
ми БПЛА, буде затримано й 
притягнуто до відповідаль-
ності.  Прохання ґрунтуєть-
ся з урахуванням ухвалено-
го Верховною Радою Закону 
№2630 від 26.11.2018 «Про 
затвердження Указу Прези-
дента України №393/2018 
від 26.11.2018 «Про введен-
ня воєнного стану в Украї-
ні», Закону «Про правовий 
режим воєнного стану», від-
повідно до наказу Міністер-
ства оборони «Про затвер-
дження Переліку відомос-
тей Міністерства оборони, 
які містять службову інфор-
мацію» №720 від 27.12.2016 
(зі змінами — №395 від 
27.07.2017). 

Забирайтеся з України,  
містере Путін

ПОЗИЦІЯ. Президент Петро 
Порошенко вкотре закликав 
Росію піти з України і висловив 
сподівання, що на саміті «Вели-
кої двадцятки» (G20) президент 
США Дональд Трамп звернеть-
ся із цим закликом до прези-
дента Росії Путіна. Про це глава 
держави сказав в інтерв’ю аме-
риканському телеканалу NBC.

«Є дві версії. Перша — це 
нормандський формат, мінські 
угоди, деескалація ситуації на 
Азові, деокупація Криму та ба-
гато іншого. Але можна зроби-
ти це коротше і в кількох сло-
вах: «Забирайтеся з України, 
містере Путін», — сказав Пе-
тро Порошенко, відповідаю-
чи на запитання, чи очікує він, 
щоб лідер США доніс росій-
ському президенту позицію що-
до України. Глава держави на-
гадав про свої попередні зустрі-

чі із президентом Трампом, під-
кресливши, що почув тверду 
позицію про його підтримку су-
веренітету, територіальної ціліс-
ності України та нашої бороть-
би за свободу й демократію. «І 
в цій ситуації я розраховую на 
США», — сказав Президент.

Як один із можливих варіан-
тів підтримки України може бу-
ти захід кількох суден НАТО 
в Чорне море, бо це мета гло-
бальної безпеки, повідомляє 
департамент прес-служби АП. 
Може бути обговорено питан-
ня, які країни можуть надати та-
кі судна, але це мають бути кра-
їни НАТО, аби більше не дозво-
лити Росії чинити свавілля.

Президент наголосив, що 
запровадження воєнного стану 
в кількох областях України має 
на меті захист, і наша держа-
ва не має наміру вдаватися до 

воєнних дій, спрямованих про-
ти будь-кого. «Ми лише будемо 
краще підготовлені до захисту 
нашої країни», — підкреслив 
Петро Порошенко. Тобто Укра-
їна має бути готова до росій-
ської агресії.

«Це реальна мета Росії 
— окупація моря. І це поча-
ток агресії. Це не просто ата-
ка двох українських легких вій-
ськових катерів та одного бук-
сира. Це агресія в Азовсько-
му морі», — наголосив Прези-
дент. Петро Порошенко зазна-
чив, що Україна протистоїть 
Росії, захищаючи свободу та 
демократію: «Нас атакували, 
тому що нам нестерпна думка 
про те, щоб бути частиною ро-
сійської імперії, російською ко-
лонією». Тож українська нація 
повертається до європейської 
родини.
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«Живіть звичайним 
життям!»

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Глава уряду закликає українців 
не піддаватися панічним настроям через запровадження 
воєнного стану в 10 областях

Прем’єр-міністр про боротьбу за визволення захоплених 
Росією у Чорному морі українських військових моряків  
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НОВИНИ ТА КОМЕНТАРІ

«Живіть звичайним життям!»
Оксана МАЛОЛЄТКОВА, 

«Урядовий кур’єр»

Учорашнє урядове засідан-
ня Володимир Гройсман роз-

почав зі звернення до українців. 
Прем’єр-міністр закликав спів-
громадян не панікувати з огля-
ду на рішення парламенту що-
до впровадження воєнного ста-
ну. «Живіть звичайним життям, 
спокійно навчайтеся, працюй-
те, народжуйте дітей! Зрозуміло, 
що нещодавнє рішення сприйма-
ється складно. Зрозуміло, що від-
чувають люди. Але все, що ухва-
лено, — це відповідь на абсолют-
но агресивні й безпрецедентні дії, 
що відбулися останнім часом з бо-
ку збройних сил Росії проти укра-
їнських моряків. Усі ж бачили ци-
нічні відеокадри, які відобразили 
ситуацію», — констатував він. 

Мобілізувати світ
Глава уряду нагадав, що сектор 

безпеки та оборони, охорона жит-
тя військових та їхній соціальний 
захист завжди були серед пріо-
ритетів. «І зараз ми всі працюємо, 
щоб мобілізувати світ і поверну-
ти наших моряків додому. Питан-
ня звільнення українських моря-
ків обов’язково порушуватиму під 
час зустрічі з федеральним кан-
цлером Німеччини Ангелою Мер-
кель. Світ має змусити Росію пла-
тити справжню ціну за її агре-
сію. Вона несе загрозу і смерть, і 
це треба зупинити. Ми вже майже 
п’ятий рік живемо в умовах агре-
сії РФ. Тож маємо бути сильними 
та стійкими. Збройні сили Укра-
їни, уряд, місцеві органи влади 
зроблять усе для зміцнення рів-
ня безпеки та оборони всереди-
ні країни. Але треба завжди бути 
готовими відбити агресію», — під-
креслив Володимир Гройсман. Він 

переконаний: після закінчення 
терміну дії воєнного стану не буде 
передумов для його пролонгації.

Володимир Гройсман наголо-
сив, що Україна має планово за-
вершити 2018 рік і стабільно уві-
йти у 2019-й. Він подякував Вер-
ховній Раді за вчасно ухвалений 
збалансований бюджет, який пе-
редбачає повне фінансування 
сектору безпеки та оборони, про-
ведення подальших змін в освіті, 
охороні здоров’я. 

Ухвалення головного коштори-
су країни заздалегідь дало більш 
як місяць підготовки до 2019 року. 
Він закликав усі міністерства й ві-
домства максимально ефектив-
но використати цей час, щоб за-
твердити порядки використання 
коштів та бюджетні програми на 
2019 рік. «З 1 січня плануємо про-

вести перерахунок пенсій для вій-
ськових, з 1 березня — для інших 
категорій. І далі робитимемо до-
роги, розбудовуватимемо інфра-
структуру. Це реальні плани, які 
стоять перед нами нині», — кон-
статував Володимир Гройсман.

Ветеранами 
опікувати меться 
міністерство

Уряд схвалив рішення про 
створення Міністерства у справах 
ветеранів. Очільниця міністерства 
Ірина Фріз зазначила, що штат 
становитиме 325 осіб. 125 з них 
працюватимуть у територіальних 
органах, тобто по п’ять на область. 
Тероргани працюватимуть на ба-
зі ветеранохабів, які утворюва-

тимуться за підтримки ветеран-
ських організацій, що мають авто-
ритет в областях. 

Серед напрямів діяльності нової 
інституції — соціальна підтримка 
ветеранів, медичне забезпечення, 
запровадження електронних сер-
вісів, зокрема е-ветеран. Серед 
завдань міністерства — відповід-
ність державних гарантій потре-
бам ветеранів, верифікація даних, 
створення нової нормативної ба-
зи, зокрема закону про ветеранів 
та членів їхніх родин, який урегу-
лює питання статусу для добро-
вольчих батальйонів. 

Міністр анонсувала початок 
консультацій із міністерства-
ми соціальної політики та охоро-
ни здоров’я щодо положення мі-
ністерства, щоб знайти компро-
місне рішення і в найкоротші тер-

міни затвердити це положення, 
аби інституція запрацювала. Іри-
на Фріз розказала про курси під-
готовки учасників АТО й ООС до 
державної служби. «Ми переко-
налися в їхній якості. 100 осіб за-
вершило ці курси. Заявки пода-
ло 500. Тому це плануємо зробити 
окремим напрямом діяльності мі-
ністерства. Адже в ньому мають 
працювати не менш як 30% вете-
ранів», — зазначила міністр. 

Кабмін схвалив рішення що-
до початку роботи Вищого анти-
корупційного суду. Перше стосу-
ється врегулювання питань ді-
яльності членів громадської ради 
міжнародних експертів, друге — 
надання приміщення антикоруп-
ційному суду. Крім того, схвалено 
рішення щодо можливості здій-
снення Державним бюро розслі-
дувань покладених на нього по-
вноважень. «Так ДБР розпочинає 
роботу», — зазначив Прем’єр. До 
слова, ДБР має сім територіаль-
них управлінь, 500 працівників, 
300 з яких — слідчі. 

Під час засідання уряду голо-
ва Рахункової палати Валерій 
Пацкан доповів, що Національ-
на акціонерна компанія «Нафто-
газ України» не надає дозволу на 
проведення аудиту. Це попри те, 
що була особиста телефонна роз-
мова з головою холдингу Андрієм 
Коболєвим, і голова палати отри-
мав запевнення, що буде проведе-
но відповідну роботу. 

Прем’єр відреагував так: 
«Будь-яка держкомпанія має 
бути відкритою і публічною. Як-
що потрібно буде окреме розпо-
рядження уряду про відкриття 
інформації для Рахункової па-
лати, то це збуде зроблено. Як-
що «Нафтогаз» так і не допус-
тить її до перевірки, це питання 
буде винесено на наступне засі-
дання уряду». 
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Поза законом і здоровим глуздом
Відділ новин 

«Урядового кур’єра» 

БРАНЦІ І КРЕМЛЬ. Два мі-
сяці у Сімферопольському  
СІЗО проведуть Андрій Опри-
ско, Сергій Цибізов, Юрій Бу-
дзило, Володимир Терещен-
ко, Віктор Беспальченко, Во-
лодимир Варімез, Михай-
ло Власюк, Богдан Головаш, 
Сергія Чуліба, Владислав 
Костишин, Сергій Попов, Ро-
ман Мокряк — українські мо-
ряки, свавільно затримані ро-
сійським флотом у Чорному 
морі й засуджені підконтроль-
ним окупантам «судом». Вони 
перебувають у кількох каме-
рах не поодинці. 

Вчора жертвами чергово-
го судилищного фарсу ста-
ли Андрій Шевченко, Денис 
Гриценко, В’ячеслав Зінчен-
ко, Олег Мельничук, Юрій 
Без’язичний, Володимир Лі-
совий, Богдан Небилиця, Єв-
ген Семидоцький і Андрій 
Драч. Навіть поранених Ан-
дрія Артеменка, Андрія Ей-
дера і Василя Сороку «найгу-
манніший суд» відправив до 
камер. У тому, що «вироки» 
будуть аналогічними, сумні-
ватися не доводилося від са-
мого початку. 

Цинізм і блюзнірство — дві 
речі, на яких ґрунтується по-
літика сучасної путінської Ро-
сії, де на біле кажуть чорне і 
навпаки. І не лише кажуть, а 
й змушують власних грома-
дян сприймати цю брехню за 
чисту монету, бо за кордоном 

кремлівській пропаганді вже 
ніхто не вірить. Наших воя-
ків звинуватили у нібито неза-
конному перетині кордону за 
частиною 1 статті 322 Кримі-
нального кодексу Росії. Своєї 
провини «на суді» ніхто з них, 
ясна річ, не визнав. А зізна-
ння на ФСБешні відеокамери 
— черговий фарс, не більше. 

Росія свідомо ігнорує не 
лише всі міжнародні угоди й 
конвенції, а й здоровий глузд, 
поза межами якого й слід роз-
глядати всі дії Кремля та йо-
го місцевих посіпак. «Не мо-

жу відповісти. Мені не відомо 
про будь-які рішення, які ухва-
лювали б на цю тему», — від-
повів кремлівський глашатай 
Дмитро Пєсков на запитан-
ня власного кореспондента 
УНІАН у Москві, за яких умов 
Кремль готовий повернути 
кораблі, звільнити або обмі-
няти захоплений екіпаж. 

Тому там вдають, що не чу-
ють закидів з усього світу про 
незаконність їхніх дій і закли-
ків про звільнення бранців. 
Одними з останніх не почу-
ли й позицію Північноатлан-

тичної ради — найвищого по-
літичного органу НАТО. «Со-
юзники НАТО закликають 
Росію забезпечити безпере-
шкодний доступ до україн-
ських портів і зробити мож-
ливою свободу судноплав-
ства. Немає виправдання за-
стосуванню Росією сили про-
ти українських суден та служ-
бовців Військово-Морських 
сил. Ми закликаємо Росію 
звільнити українських моря-
ків та судна, які вона захопи-
ла, без зволікань», — ідеться 
у заяві Альянсу.

Влаштовані Кремлем бійня й недолуге судилище викликають огиду  
у всього цивілізованого світу

Агресора видно  
і здалеку, і зблизька 

Відділ новин 
«Урядового кур’єра» 

ПІДТРИМКА. Світовий конгрес українців як одне з най-
більших об’єднань наших земляків з усього світу відданий 
справі підтримки України і курсу реформ, який проводить 
уряд, запевнив Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана но-
вообраний очільник СКУ Павло Грод.

 «У нас насправді родинні зв’язки, які ми будуємо довгі ро-
ки. Хочу запевнити, що ми готові до співпраці в ім’я розви-
тку», — сказав Павло Грод. На що Прем’єр відповів: «Ва-
ша роль важлива. Ми відчуваємо партнерство СКУ. І я ра-
дий, що у нас є розуміння і готовність вирішувати будь-які 
питання».

Сторони обговорили поточну ситуацію в Україні передусім 
з огляду на нові виклики. Нова хвиля агресії в бік нашої дер-
жави, зазначили представники СКУ, змушує мобілізуватися 
й донести світу всю інформацію про те, що відбувається і 
якою має бути відповідь.

Сторони торкнулися і питань економіки. Представники 
СКУ зазначили, що важливо не лише підтримувати україн-
ців за кордоном, а й допомагати створювати умови для по-
вернення їх на батьківщину, повідомляє департамент інфор-
мації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.  

«Ми готові переконувати західний світ, що Україна цікава 
для інвесторів і на неї можна дивитися з великою перспекти-
вою на майбутнє, — сказав екс-президент СКУ Євген Чолій. 
— Україна за останні роки зробила більше, ніж за минулі де-
сятиліття. Хочу запевнити, що ми і в громадах, і на форумах 
розповідатимемо й пояснюватимемо зміни в Україні. Тут ви 
можете розраховувати на нас».

Згодом на підсумковій прес-конференції Павло Грод від 
імені Світового конгресу українців закликав негайно звіль-
нити українських моряків, яких захопила РФ в Азовському 
морі. «Вони стали військовополоненими. І ми мусимо актив-
но працювати над їхнім звільненням, так само, як і інших по-
над 80 українських політв’язнів, що сидять у російських тюр-
мах», — цитує Укрінформ слова очільника СКУ. 

На його думку, в країні має бути стан підвищеної готовнос-
ті, «щоб не було повторення чи подальшої експансії та агре-
сії», які бувають лише односторонніми. І цю сторону — Росію 
— бачить увесь світ. 
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актуально
Петро Порошенко: 
Існує загроза повномасштабного 
російського вторгнення 
НАЦБЕЗПЕКА. Збройні сили України готові дати гідну відсіч ворогу

Вікторія ВЛАСЕНКО, 
«Урядовий кур’єр»

Напад і захоплення ро-
сійськими військови-

ми українських моряків 
та кораблів у Керченській 
протоці — надзвичайна 
подія, яка відбулася впер-
ше за 4,5 року російської 
агресії. Загроза повно-
масштабного російського 
вторгнення в Україну за-
лишається. Про це Пре-
зидент Петро Порошенко 
заявив в інтерв’ю україн-
ським телеканалам, пові-
домляє департамент прес-
служби АП. «Офіційно, без 
будь-якого зривання шев-
ронів, без «зелених чоло-
вічків» російські військові 
кораблі у величезній кіль-
кості атакували кораблі 
Збройних сил України», 
— зазначив Петро Поро-
шенко.

Кремль 
стягує війська

Президент продемон-
стрував журналістам ма-
теріали розвідувальни х 
даних та супутникові 
знімки. «Розвідка надала 
кілька доказів. Хочу вам 
уперше їх продемонстру-
вати. Це російська вій-
ськова база, розташова-
на за 18 кілометрів від на-
шого кордону. За 17 верес-
ня, 24 вересня. Це все тан-
ки», — пояснив Петро По-
рошенко. За його словами, 
кількість танків на базах, 
які розташовані вздовж 
нашого кордону, зросла 
втричі, а кількість підроз-
ділів, які було передис-
локовано вздовж нашо-
го кордону, кардинально 
збільшилася. Навіть при-
пущення щодо можливих 
військових навчань такого 
не виправдовують. 

«І після інциденту, який 
відбувся в Азовському мо-
рі, ми мали забезпечити 
українські Збройні сили на 
відсіч у разі широкомасш-
табного наземного втор-
гнення. Ці танки ще не ви-
ведено. Вони залишаються 
там», — наголосив Прези-
дент. Світ має зрозуміти, 
що російська агресія — не 
слова і не іграшки. Украї-
на перебуває під загрозою 
повномасштабної війни з 
Російською Федерацією.

Саме тому запроваджен-
ня воєнного стану було не-
обхідністю. Цю пропози-
цію спочатку вніс Воєнний 
кабінет, потім Рада націо-
нальної безпеки і оборони, 
де її проголосували одно-
стайно. 

«Безумовно, я не міг че-
кати ні хвилини. І я звер-
нувся до парламенту з ви-
могою щодо скликання по-
зачергової сесії Верховної 
Ради України і вніс проект 
указу, підготовлений Во-
єнним кабінетом, розгля-
нутий і одностайно ухва-
лений на засіданні РНБО», 
— сказав Петро Порошен-
ко та подякував парламен-

ту за підтримку цього рі-
шення.

Глава держави проде-
монстрував дані про кіль-
кість кораблів і різке їх 
збільшення в Азовсько-
му морі: назви, типи, кіль-
кість, сконцентрована в 
Чорноморсько-азовсько-
му басейні. «Бачимо, що в 
Азовському морі вони роз-
ташовані у всій акваторії, 
роблячи особливу концен-
трацію поблизу Керчен-
ського каналу. Тобто вони 
знали, готувалися. Це були 
цілеспрямовані дії з підве-
денням необхідної для них 
авіації, засобів радіоелек-
тронної боротьби, десан-
ту, спецназу і всього іншо-
го», — зазначив Петро По-
рошенко.

Президент навів порів-
няльні дані про кількість 
російських військ, які бу-
ли в Криму, у 2014-му й у 
2018 році: контингент сол-
датів збільшився втричі, 
БТРів — у п’ять разів, ар-
тилерії — майже в 10 ра-
зів, літаків, систем залпо-
вого вогню, кораблів — мі-
німум у 5—10 разів. 

«Саме тому я як Прези-
дент, безумовно, вимуше-
ний був скористатися сво-
їми конституційними по-
вноваженнями і відпо-
відним чином надати за-
конодавче забезпечення 
Збройним силам України, 
щоб захистити кожного 
українця. Захистити суве-
ренітет, територіальну ці-
лісність, незалежність на-
шої держави, захистити 
нашу землю», — наголо-
сив Петро Порошенко.

«Це була ліцензія 
на вбивство»

Він заявив, що укра-
їнські кораблі діяли від-
повідно до міжнародного 
права, нашої двосторон-
ньої угоди про викорис-
тання Чорного й Азовсько-
го морів. Про свої дії вони 
повідомили заздалегідь, 
чітко дотримуючись вка-
зівок представників trafic-
контролю Керчі, які на-
казали їм розміститися в 
певній зоні акваторії й че-
кати подальших вказівок 
щодо черги для проходу 
каналом Керченської про-
токи. «Потім ми всі бачили 
на відео: атака військових 

кораблів на першому ета-
пі без застосування зброї, 
але тараном намагання по-
топити наші кораблі. Са-
ме тоді командувач Вій-
ськово-Морських сил, по-
бачивши ці тоді ще прово-
кативні дії чорноморсько-
го флоту РФ і прикордон-
ної служби ФСБ Росії, від-
дав наказ нашим кораблям 
розвернутися і поверта-
тися в Одесу», — розповів 
Президент. 

Інцидент відбувся в ней-
тральних водах, і по на-
ших кораблях було від-
крито вогонь. «Кораблі бу-
ли уражені, були поранені 
моряки. Відбувся штурм. 
Наші лише захищалися. Я 
впевнений, що метою бу-
ла провокація, щоб ми від-
крили вогонь і бажано бу-
ло б, щоб було когось уби-
то. Припускаю, що після 
цього сценарій був би поді-
бним до сценарію 2008 ро-
ку в Грузії», — висловив 
припущення Петро Поро-
шенко.

За словами глави дер-
жави, згідно з інформа-
цією, наданою начальни-
ком Генерального шта-
бу, Головнокомандувачем 
Збройних сил Віктором 
Муженком, є чіткі докази, 
що по наших кораблях від-
крили вогонь і з літаків Ро-
сійської Федерації. 

«І це повномасштабн а 
військова дія, яка чітк о 
підпадає під міжнародн е 
визначення агресії, яка 
була визначена конвенці-
ями ООН», — підкреслив 
Президент. Глава держави 
зазначив, що маємо «чіт-
кі дані, що це лише поча-
ток». Зокрема перехоплен-
ня переговорів російських 
моряків, з яких було зро-
зуміло, що команда на від-
криття вогню на враження 
надійшла від вищого ко-
мандування. «Тобто це бу-
ла ліцензія на вбивство», 
— констатував глава дер-
жави. 

Холодний душ 
для нападників

Мета введення воєнно-
го стану — показати, що су-
противник заплатить дуже 
високу ціну, якщо вирішить 
напасти на нас, і що це буде 
як холодний душ, який зу-
пинить божевільних, що ма-

ють плани атакувати Укра-
їну. «Якщо агресії не бу-
де, вважайте, що мети цих 
дій досягнуто», — наголо-
сив Петро Порошенко. Він 
зазначив, що всі ці заходи 
мають виключно можливий 
або превентивний харак-
тер: «Для чого? Якщо відбу-
деться агресія, мені буде по-
трібно хвилини, щоб органі-
зувати ефективний захист 
України». Він повідомив, що 
у разі здійснення РФ агре-
сії буде проведено часткову 
мобілізацію до війська, на-
самперед буде мобілізова-
но резерв першої черги. «І 
це вже будуть підготовле-
ні воїни з досвідом АТО, які 
знають, у якій частині вони 
служитимуть, мають про-
фесійну підготовку. І одра-
зу ж з перших хвилин ми 
суттєво наростимо чисель-
ність наших Збройних сил, 
здійснимо перерозподіл фі-
нансових ресурсів, забезпе-
чимо всім у необхідній кіль-
кості наші Збройні сили і 
змусимо супротивника від-
повідати за порушення дер-
жавного кордону України», 
— резюмував Президент.

За його словами, вже 
відбуваються наради в Мі-
ністерстві оборони і Гене-
ральному штабі із залу-
ченням усіх представників 
сектору безпеки і оборони, 
щоб вибудувати оборону 
України в межах прийня-
тих рішень, у межах указу 
Президента. 

Глава держави послав-
ся на документ, підготов-
лений за даними розвідки. 
«Це цілком таємний доку-
мент, але можу наголоси-
ти, що вздовж кордону з 
чітким поставленням по-
зицій: хто організовує ди-
версії, хто організовує кі-
бератаки, якими будуть 
засоби блокування Зброй-
них сил України, задіяна і 
повітряна розвідка. Це від-
бувається просто зараз», 
— зазначив він.

Глава держави наго-
лосив, що на час чиннос-
ті указу військові адмі-
ністрації не створювати-
муть, а лише штаби оборо-
ни. «Для організації підго-
товки територіальної обо-
рони: перевірка резер-
ву, можливостей мобіліза-
ції, технічного стану. Бу-
де передислоковано час-
тину військ, скорочено бо-

йове злагодження, пере-
бування у пунктах постій-
ної дислокації й висунен-
ня на кордон, щоб одразу 
ж організувати ефектив-
ний захист», — перераху-
вав Президент.

Глава держави наголо-
сив, що загрози, з якими 
стикається Україна, по-
требують єдності укра-
їнського народу із ЗСУ. 
«Щоб воїн нас захищав, 
він повинен відчувати під-
тримку — і не лише на 
словах, а фінансову, бю-
джетну, парламентську, 
політичну і врешті-решт 
він має бути захищений 
законом», — заявив глава 
держави.

Права громадян 
порушено не буде

Петро Порошенко наго-
лосив, що після запрова-
дження воєнного стану не 
застосовуватимуть жод-
них обмежень конститу-
ційних прав і свобод гро-
мадян. «Головне, якщо не 
буде відкритого вторгнен-
ня Росії за межами опера-
ції Об’єднаних сил на сході 
й незаконно анексованого 
Криму, я наголошую, і це 
моя принципова позиція: 
жодних обмежень кон-
ституційних прав і свобод 
не буде», — заявив глава 
держави в інтерв’ю укра-
їнським телеканалам. Він 
уточнив, що на цей час не 
запроваджують обмежен-
ня на проведення масових 
культурних заходів, по-
їздок громадян за кордон, 
обміну валюти чи зняття 
депозитів. «Не треба бігти 
до крамниць і скуповувати 
сірники та сіль», — пора-
див українцям Президент. 

Глава держави заува-
жив, що закон визначає, 
що під час воєнного стану 
не можна проводити вибо-
ри, зокрема в об’єднаних 
територіальних громадах. 
«Зроблю все, від мене за-
лежне, щоб на наступне 
пленарне засідання Вер-
ховної Ради підготувати 
необхідні законодавчі іні-
ціативи, які матимуть об-
межений термін дії до кін-
ця поточного року, що до-
зволили б провести вибори 
в об’єднаних територіаль-
них громадах», — заявив 
він. Глава держави відзна-

чив важливість забезпе-
чення нормального жит-
тя українських громадян 
та реформи з децентралі-
зації, спрямованої на під-
тримку людей.

Під час спілкування з 
журналістами Петро По-
рошенко спростував ін-
формацію, що ухвалений 
закон про режим воєнного 
стану передбачає можли-
вості для Президента без 
рішення Верховної Ради 
його продовжити. «Закон 
не передбачає таких мож-
ливостей. І це була пря-
ма дезінформація. Це бу-
ла спеціально розв’язана 
кампанія фейкових новин 
або дезінформації, щоб чи-
нити перепони ухвален-
ню цього закону», — зая-
вив Петро Порошенко. Він 
розповів: щойно розгорну-
лася дискусія, що проект, 
запропонований військо-
вими, може порушити ви-
борчі права громадян, він 
негайно підготував про-
ект змін, «обмеживши тер-
мін дії воєнного стану до 30 
днів, щоб не збивався гра-
фік виборів». 

Потужні 
сигнали 
підтримки

Глава держави розповів, 
що одразу після направ-
лення указу до Верховної 
Ради він розпочав кон-
сультації з міжнародними 
партнерами. Першою від-
булася телефонна розмова 
з Генеральним секретарем 
НАТО, з яким було пого-
джено негайне проведення 
комісії Україна — НАТО, а 
також визначення позиції 
Альянсу щодо акту агре-
сії проти України. Комі-
сію було негайно скликано 
і проведено, позицію чітко 
сформовано.

Також відбулася розмо-
ва з президентом Польщі 
Анджеєм Дудою, оскільки 
Польща представляє регі-
он у Раді Безпеки ООН, і 
українська сторона звер-
нулася з проханням вне-
сти негайно в порядок ден-
ний Радбезу питання що-
до ситуації з агресією Ро-
сії проти України. 

Президент провів теле-
фонну розмову з канцле-
ром Німеччини Ангелою 
Меркель і детально поін-
формував про ситуацію, 
що склалася. Він звернув-
ся з проханням, щоб це пи-
тання було обговорено на 
Раді ЄС. 

Ситуацію в Азовському 
морі обговорено з держав-
ним секретарем США, і в 
його заяві США чітко під-
тримують позицію Укра-
їни, вимагають негай-
ної деескалації, звільнен-
ня моряків. «І це свідчен-
ня поваги до України. Ми 
не просто переговорили, а 
отримали потужні сигна-
ли на підтримку позиції 
України з усього світу», — 
за уважив він.

Глава держави закликає співгромадян серйозно поставитися до поточної ситуації
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події та коментарі
ДОКУМЕНТИ

  ЗАКОН УКРАЇНИ

Про затвердження Указу Президента України 
«Про введення воєнного стану в Україні»

Відповідно до пункту 31 частини першої статті 85 Конституції України, статті 5  
Закону України «Про правовий режим воєнного стану» Верховна Рада України  
ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Указ Президента України від 26 листопада 2018 року № 393 «Про 
введення воєнного стану в Україні» з таким застереженням:

воєнний стан вводиться в Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сум-
ській, Харківській, Чернігівській, а також Донецькій, Запорізькій, Херсонській облас-
тях та внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії.

2. У період дії воєнного стану, введеного зазначеним Указом Президента України, 
часткова мобілізація оголошується Президентом України у строки і в обсягах відпо-
відно до загроз національній безпеці і обороні України.

3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ 
26 листопада 2018 року 
№ 2630-VIII

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про введення воєнного стану в Україні
У зв’язку із черговим актом збройної агресії з боку Російської Федерації, що від-

бувся 25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки проти кораблів Військо-
во-Морських Сил Збройних Сил України, що мав важкі наслідки, іншими агресивни-
ми діями Російської Федерації в Азовському та Чорному морях, наявною загрозою 
широкомасштабного вторгнення в Україну збройних сил Російської Федерації, на тлі 
окупації Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та частини Донецької 
та Луганської областей, небезпекою державному суверенітету та незалежності Укра-
їни, її територіальній цілісності, з метою створення умов для здійснення органами 
державної влади, військовим командуванням, органами місцевого самоврядування, 
підприємствами, установами та організаціями наданих їм повноважень, необхідних 
для відсічі збройній агресії та забезпечення національної безпеки, на підставі пропо-
зиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини 
першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнно-
го стану» ПОСТАНОВЛЯю:

1. Ввести в Україні воєнний стан із 14 години 00 хвилин 26 листопада 2018 року 
строком на 30 діб до 14 години 00 хвилин 26 грудня 2018 року.

2. Військовому командуванню (Генеральному штабу Збройних Сил України, ко-
мандуванням видів Збройних Сил України, управлінням оперативних командувань, 
командирам військових з’єднань, частин Збройних Сил України, Державної прикор-
донної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служ-
би спеціального зв’язку та захисту інформації України, Національної гвардії України, 
Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної 
охорони України) разом із Міністерством внутрішніх справ України, іншими органа-
ми виконавчої влади, органами місцевого самоврядування запроваджувати та здій-
снювати передбачені Законом України «Про правовий режим воєнного стану» захо-
ди і повноваження, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки на-
селення та інтересів держави.

3. У зв’язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії пра-
вового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свобо-
ди людини і громадянина, передбачені статтями 30 — 34, 38, 39, 41 — 44, 53 Кон-
ституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів 
юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запро-
вадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбаче-
ні частиною першою статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

4. Кабінету Міністрів України:
1) ввести в дію план запровадження та забезпечення заходів правового режиму 

воєнного стану в Україні;
2) забезпечити постачання Збройним Силам України, іншим військовим форму-

ванням матеріально-технічних ресурсів і майна, надання послуг та їх фінансування в 
обсягах, що необхідні для ефективного виконання покладених на них завдань в осо-
бливий період.

5. Державній службі України з надзвичайних ситуацій невідкладно разом з облас-
ними державними адміністраціями, іншими державними органами, установами, під-
приємствами, організаціями всіх форм власності привести у готовність до виконан-
ня завдань за призначенням в особливий період із введенням ступеня ПОВНА ГО-
ТОВНІСТЬ визначені об’єкти єдиної державної системи цивільного захисту, її функці-
ональних та територіальних підсистем.

6. Обласним, Київській міській державним адміністраціям, органам місцевого са-
моврядування утворити ради оборони та забезпечити сприяння військовому коман-
дуванню у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану.

7. Міністерству закордонних справ України забезпечити інформування в установ-
леному порядку Генерального секретаря ООН та офіційних осіб іноземних держав 
про введення в Україні воєнного стану, про обмеження прав і свобод людини і грома-
дянина, що є відхиленням від зобов’язань за Міжнародним пактом про громадянські 
та політичні права, та про межу цих відхилень і причини прийняття такого рішення.

8. Цей Указ набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом Украї-
ни «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в 
Україні».

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ 
26 листопада 2018 року
№393/2018

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 21 листопада 2018 р. № 979 
Київ

Про внесення змін до Порядку акредитації 
суб’єктів державної реєстрації  

та моніторингу відповідності таких суб’єктів 
вимогам акредитації

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку акредитації суб’єктів державної реєстрації та моніторингу 

відповідності таких суб’єктів вимогам акредитації, затвердженого постановою Ка-
бінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1130 (Офіційний вісник України,  
2016 р., № 2, ст. 111, № 90, ст. 2938; 2017 р., № 2, ст. 47; 2018 р., № 35, ст. 1234), змі-
ни, що додаються.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 21 листопада 2018 р. № 979
ЗМІНИ, 

що вносяться до Порядку акредитації суб’єктів  
державної реєстрації та моніторингу відповідності  

таких суб’єктів вимогам акредитації
1. Абзац сьомий пункту 3 виключити.
2. У пункті 4:
абзац другий після слів «копії диплома» доповнити словами «, посвідчення щодо 

вільного володіння державною мовою»;
абзаци п’ятий і шостий виключити.
3. Пункт 9 після абзацу п’ятого доповнити новими абзацами такого змісту:
«5) має місцезнаходження та/або місце проведення державної реєстрації за межа-

ми Автономної Республіки Крим, області (крім Київської області), мм. Києва та Се-
вастополя, де розміщується її засновник;

6) має місцезнаходження та/або місце проведення державної реєстрації за межа-
ми Київської області за умови, що така особа створена Київською обласною радою 
або Київською облдержадміністрацією.».

У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом восьмим.
4. Пункт 111 виключити.

Щоб послуги були  
на достойному рівні
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я. У медичних закладах Миколаєва  
з’явилося нове обладнання

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

Днями в Миколаєві пре-
зентували нове медич-

не обладнання, придба-
не цього  року для підви-
щення якості надання ме-
дичної допомоги городя-
нам. Оновлено матеріаль-
но-технічну базу відді-
лення пластичної та ре-
конструктивної хірургії 
в міській лікарні №4, де 
востаннє нове устатку-
вання отримували кілька 
десятків років тому.

Завідувач відділення 
заслужений лікар Украї-
ни Григор Тер-Нікогосян 
продемонстрував новин-
ки Миколаївському місь-
кому голові Олександро-
ві Сєнкевичу, який побу-
вав у медичному закладі. 
На загальну суму мільйон 
гривень вдалося придба-
ти два сучасні операцій-
ні столи, апарат високо-
частотний електрохірур-
гічний, шафу медичну з 
бактерицидною лампою, 
радіохвильовий електро-
коагулятор, візок для пе-
ревезення хворих, камеру 
для зберігання стериль-
них  медичних інструмен-
тів.

Як зазначив Григор 
Тер-Нікогосян, відділен-

ню наступного року випо-
внюється 30 років. 

«Щороку ми приймає-
мо майже 700 пацієнтів із 
Миколаєва, області та ін-
ших регіонів країни, — 
розповів лікар. — Завдя-
ки кваліфікованій допо-
мозі ці люди не стали інва-
лідами. Важлива частина 
роботи — допомога учас-
никам АТО, яку надає-
мо першочергово на без-
оплатній основі. Раніше 
в операційній доводило-
ся користуватися столом, 
придбаним 30 років то-
му, його постійно ремон-
тували, а запчастин уже 
й не випускають. Завдяки 
міській владі в нас наре-
шті з’явилася  змога оно-
вити обладнання та отри-
мати для відділення най-
необхідніше».

Відділення пластичної 
та реконструктивної хі-
рургії одне із провідних 
спеціалізованих мікрохі-
рургічних центрів країни. 
Миколаївські лікарі воло-
діють сучасними методи-
ками пластики нервів, су-
дин, м’яких тканин. Фахів-
ці несуть цілодобову служ-
бу з надання екстреної хі-
рургічної допомоги жите-
лям міста і області з ушко-
дженнями сухожиль, пе-
риферичних нервів, судин, 

у разі травматичних ампу-
тацій кінцівок.

Нове обладнання є тепер 
і в поліклінічному відділен-
ні №1 міської дитячої лі-
карні, де вперше з’явився 
новенький ультразвуко-
вий діагностичний сканер. 
Раніше тут користували-
ся апаратом УЗД, який пе-
редали зі стаціонару в тим-
часове користування, а з 
2015 року, коли він вийшов 
з ладу, пацієнтів направля-
ли до іншої дитячої лікарні.  
Норми навантаження апа-
рата було істотно переви-
щено.

Нині вже 160 юних ми-
колаївців обстежили в ам-
булаторних умовах за до-
помогою нового сканера. 
Лікарі відзначають висо-
ку якість та деталізацію 
зображення, що дає змо-
гу точно встановити діа-
гноз. За словами спеціаліс-
тів, цей вид послуги має 
надзвичайно високий по-
пит. По-перше, він простий 
і не потребує спеціальної 
підготовки пацієнта. По-
друге, дуже ефективний у 
нейросонографії — дослі-
дженні головного мозку но-
вонароджених. 

На придбання сканера 
спрямовано 2 мільйони 170 
тисяч гривень бюджетних 
коштів. Як зазначив Олек-

сандр Сєнкевич, завдя-
ки процедурі закупівлі че-
рез ProZorro вдалося зе-
кономити понад 300 тисяч 
гривень. Вивільнені кошти 
спрямували  на придбання 
апаратів штучної венти-
ляції легень для міської лі-
карні №3. Миколаївський 
міський голова відзначив 
зміни на краще, проте, за 
його словами, це устатку-
вання — навіть менше, ніж 
потрібно лікарням. «Ду-
же сподіваюся, що пропо-
зиції управління охорони 
здоров’я міської ради сто-
совно фінансування галу-
зі підтримає депутатський 
корпус, — заявив він. — 
Медицина має стати пріо-
ритетною галуззю під час 
формування бюджету на 
2019 рік. Те, що є, зношу-
ється, а оновлення не від-
бувається. Більш того, у 
межах медичної реформи 
ми повинні обладнати на-
ші заклади за новими кри-
теріями».

Усього цього року за ра-
хунок депутатських ко-
штів медицина міста отри-
мала 2 мільйони 299 тисяч 
гривень, які було спрямо-
вано на оновлення облад-
нання для стаціонарів, по-
ліпшення умов перебуван-
ня пацієнтів у лікувальних 
закладах. 

Треба навчитися прибирати пороги
Надія МАКУШИНСЬКА 

для «Урядового кур’єра»

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. Із пер-
ших хвилин мандрівки центром 
Кракова вразило, що біля відо-
мих історичних будівель вста-
новлено їхні точні копії з мета-
лу заввишки з метр. Як пояс-
нила екскурсовод, такі недеше-
ві презентації старовинних спо-
руд створено насамперед для 
людей з обмеженими фізични-
ми можливостями. Незрячі ма-
ють змогу навпомацки уявити 
пам’ятку, а також дізнатися про 
неї з надписів шрифтом Брай-
ля.

На центральній вулиці, 
уздовж Королівської дороги, де 
кожен квадратний метр комер-
ційної нерухомості на вагу золо-
та, для людей на інвалідних віз-
ках в усіх закладах є спеціальні 
просторі туалети, ліфти навіть у 
двоповерхових ресторанчиках 
чи магазинах. Під ноги можна 
не дивитися — порогів на вхо-
ді немає. 

Велика кількість людей з ін-
валідністю на вулицях Кракова 
свідчить про те, що вони живуть 
повноцінним життям, не хова-
ються у чотирьох стінах. Са-
мі користуються громадським 
транспортом — там для цього 
усі умови, розраховуються на 
касі за продукти харчування, 
грають у шахи на набережній 
Вісли. Відчувається, що поляки 
ставляться до них як до рівних. 
Без відрази, жалю чи нетерпи-
мості. 

Як тут не порівняти з Укра-
їною? Знайома, у якої семи-
річний син на інвалідному віз-
ку, постійно мусить обстоюва-

ти свої права і здебільшого без-
результатно. Наприклад, пере-
конувати адміністрацію школи, 
де інклюзивно вчиться син, об-
лаштувати хоч один пандус. Гу-
ляти вони можуть лише кілько-
ма вулицям в центрі міста, та й 

то нерідко ризикуючи життям: 
якось, коли колесо візка потра-
пило у вибоїну на тротуарі, си-
на від удару об бруківку вряту-
вав лише захисний пасок. А во-
дії громадського транспорту, 
побачивши, що жінка збираєть-

ся просити пасажирів підняти в 
салон інвалідний візок, можуть 
демонстративно зачинити двері 
просто перед носом.

Мабуть, у нашій державі річ 
не у браку коштів — потрібна 
істотна зміна ставлення до лю-
дей з обмеженими можливос-
тями. Як до громадян, які ма-
ють такі самі потреби і права, як 
всі інші, яким не можна обмеж-
увати доступ до споруд і вулиць 
високими порогами, розбитими 
тротуарами і колючими погля-
дами перехожих. 

Соляні печери Велички у пе-
редмісті Кракова. На екскур-
сію до цієї туристської Мек-
ки щодня у розпал сезону на-
відується по 7 тисяч туристів. 
Їм доводиться спускатися до-
вжелезними сходами на глиби-
ну понад 120 метрів. Це як по-
над 20 дев’ятиповерхових бу-
динків. Потім пробиратися ко-
ридорами-переходами дедалі 
нижче, від однієї соляної каме-
ри до іншої, від підземних цер-
ков до бенкетних залів. Як роз-
повіла екскурсовод, люди на 
інвалідних візках мають змо-
гу побачити це диво світу. Для 
них у печері діє спеціальний 
ліфт і розроблено адаптований 
маршрут.

Увечері, сидячи у краківсько-
му кафе в очікуванні бігоса, 
взяла прочитати міську газету. 
Хоч і не «вшисткє розумє» по-
польськи, про зміст здогадати-
ся неважко. На першій сторінці 
—– якесь подієве фото і рекла-
ма, на другій — велика стаття із 
заголовком: «Для людей з інва-
лідністю ще не забезпечено по-
трібної доступності». Тож їм ще 
є над чим працювати. А нам?
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Замок Вавель у Кракові та його копія з металу для людей 
з обмеженими можливостями
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Учитель — більше ніж професія
СУЧАСНИЙ ПІДХІД. Українська національна ідея стала пріоритетом в освітній діяльності закладу

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

Часто думаю: яким бути су-
часному вчителеві? Адже 

від того, яким буде педагог, чого 
він навчить наших дітей, зале-
жить і їхнє майбутнє, й завтраш-
ній день нашої держави. Самому 
доводилося стрічати різних учи-
телів. Ніде правди діти: були се-
ред них і не дуже професійні, й 
не зовсім обдаровані. Але були 
й блискучі, талановиті, яким ві-
риш одразу й назавжди. Ось та-
ка, здається, Ольга Чепка — ди-
ректор комунального вищого на-
вчального закладу «Уманський 
гуманітарно-педагогічний ко-
ледж ім. Т.Г. Шевченка». 

Звань і регалій у неї більш ніж 
достатньо, та не в них річ. Канди-
дат педагогічних наук, член На-
ціональної спілки письменників 
України, голова громадської орга-
нізації «Спілка інтелігенції Уман-
щини», лауреат обласної премії 
імені О.А. Захаренка, Міжнарод-
ної літературно-мистецької пре-
мії імені Пантелеймона Куліша, 
Міжнародної літературної пре-
мії імені Миколи Гоголя «Тріумф» 
— усі ці та багато інших високих 
і справді заслужених титулів, як 
сказала якось Ольга Володими-
рівна, нічого не варті, коли за ду-
шею немає тієї тихої й непоказної 
любові до професії. Вона, можли-
во, не завжди проявляється у ви-
соких словах і гучних настановах, 
її не одразу помітиш у щоденній 
рутинній роботі, але неодмінно 
відчувають колеги та вихованці. І 
те, що директора в коледжі час-
то називають просто мамою, гово-
рить багато про що. 

Учитися самим 
і вчити інших

Очоливши заклад майже 15 ро-
ків тому, Ольга Чепка домогла-
ся реорганізації колишнього пе-
дагогічного училища в гуманітар-
но-педагогічний коледж. Це була 
не просто зміна вивіски, а початок 
докорінної перебудови всієї систе-
ми навчання і виховання майбут-
ніх фахівців. Задумавши перетво-
рити навчальний заклад на сучас-
ний європейський зі збереженням 
здобутків та утвердженням най-
кращих національних академіч-
них традицій, вона разом з одно-
думцями впевнено йде до мети. 

У коледжі створено умови для 
розвитку кожного здобувача ви-
щої освіти, є ціла система на-
вчання і виховання, тут широ-
ко популяризують українську 
культуру та мову. 

Звісно, це дуже непроста спра-
ва — змінювати роками напра-
цьовані звички, всю систему ро-
боти, підходи до виховання. Але в 

тому й цінність її подвижництва, 
що зуміла колегам прищепити 
відчуття необхідності змін, потре-
би рухатися вперед до найкращих 
зразків, учитися самим і вчити ін-
ших. Бувало нелегко, не завжди 
й підлеглі одразу погоджувалися 
з необхідністю вдосконалити ме-
тодику, попрацювати над собою 
в тому чи тому напрямі, але зре-
штою все ставало на свої місця.

Добрі зміни тепер радують і 
студентів, і їхніх наставників що-
року. Недавно коледж розпочав 
надавати освітні послуги з підго-
товки спеціалістів освітнього сту-
пеня бакалавр із чотирьох спеці-
альностей та 12 додаткових спеці-
алізацій, що дає змогу педагогіч-
ному колективу впевнено дивити-
ся в найближчу перспективу і ре-
алізовувати завдання подальшого 
розвитку навчального закладу. За 
цією сухою констатацією — ти-
танічна праця всього колективу. 
Адже треба було подбати не тіль-
ки про відповідну підготовку ква-
ліфікованих фахівців, а й про на-
вчально-матеріальну базу. 

Нині педагогічний колектив 
наполегливо працює над науко-
во-методичною проблемою «Під-
готовка нового покоління педаго-
гічних працівників високого рів-
ня професійної компетентності, 
спрямованих на творчу самореа-
лізацію та постійне самовдоско-
налення». 

Це, як пояснила Ольга Воло-
димирівна, зумовлено потребою 
підготовки нового покоління пе-
дагогічних працівників, які ма-
тимуть не лише високу профе-

сійну компетентність, а й пра-
цюватимуть творчо, постійно са-
мовдосконалюючись. Нині в під-
готовці фахівців на перший план 
виходять, хоч це ріже вухо гума-
нітарієві, професійні стандарти. 
Це означає, що педагог повинен 
відповідати суспільним запи-
там, які враховують світові тен-
денції та рекомендації впливо-
вих міжнародних організацій. По 
суті, триває створення бази під-
готовки педагогічних працівни-
ків нової генерації для реалізації 
державної політики у сфері ре-
формування загальної середньої 
освіти «Нова українська школа» 
на період до 2029 року, форму-
вання нового бачення перспек-
тив педагогічної професії, при-
вабливості професійної кар’єри 
педагога, престижності здобут-
тя педагогічної освіти в Україні.

Визначені орієнтири в коле-
джі реалізовують на основі сис-
теми базових цінностей: профе-
сіоналізму, практично зорієнто-
ваної наукової діяльності, спів-
праці й партнерських стосун-
ків. Сам освітній процес тут дав-
но комп’ютеризовано, навчальні 
кабінети оснащені мультимедій-
ним устаткуванням та плазмови-
ми телевізорами, значно оновле-
но бібліотечний фонд, навчаль-
но-методичне забезпечення, об-
ладнано навчальну лабораторію 
«Нова українська школа».

З Кобзарем у серці
«Реалізовуючи українську на-

ціональну ідею, — каже Ольга 

Володимирівна, — педагогічний 
колектив обрав компетентніс-
но орієнтований підхід в органі-
зації національно-патріотичного 
виховання особистості студен-
та, становлення її як патріота, 
гідного громадянина незалежної 
Української держави».

Закладу недарма присвоє-
но ім’я великого сина україн-
ського народу Тараса Шевчен-
ка. З його іменем, світобачен-
ням пов’язують єдину освіт-
ньо-культурну просвітитель-
ську систему. До неї традицій-
но входить проведення заходів, 
які підвереджують духовне єд-
нання колективу з поетом, зо-
крема науково-практичні кон-
ференції, регіональні фестивалі 
та конкурси. Серед них міжви-
шівська студентська науково-
практична конференція «Шев-
ченко — художник, поет, мис-
литель», у якій беруть участь 
вищі педагогічні навчальні за-
клади І—ІІ рівнів акредитації 
південного та центрального ре-
гіонів України.

У навчальному корпусі коле-
джу створено Шевченківську 
палітру оформлення рекреацій. 
Силами студентів на території 
посаджено дендрологічний парк 
імені Великого Кобзаря.

Яскравим святом у навчально-
му закладі став Шевченківський 
тиждень, у межах якого прово-
дять конкурси читців-деклама-
торів, інсценізують твори Кобза-
ря, дають звітні концерти твор-
чі колективи, знані в Умані та за 
її межами.

Вінцем такої роботи стає за-
вершальний гала-концерт у 
міському Будинку культури, 
який коледж проводить до дня 
народження Т. Шевченка сила-
ми своїх народних аматорських 
творчих колективів, серед яких 
чимало переможців всеукраїн-
ських та міжнародних фестива-
лів і конкурсів. Творчі колективи 
коледжу «Мозаїка», «Два кольо-
ри», «Штурм», «Заремба», ака-
демічний та народний хори, ан-
самбль народного танцю «Вер-
биченька» удостоєні звання на-
родних самодіяльних творчих 
колективів професійних спілок 
Черкаської області.

У навчальному закладі кіль-
ка років поспіль проводять об-
ласні конкурси «Барви слова», 
«Веселкова палітра», «Струни 
серця», міжвишівську науково-
практичну конференцію нау-
ковців, аспірантів, педагогічних 
працівників та студентів «Інно-
ваційна діяльність педагога в су-
часному освітньому просторі».

Педагогічний колектив нала-
годив цілеспрямовану співпрацю 
з вищими навчальними заклада-
ми І—ІV рівнів акредитації, тут 
реалізовують ступеневу осві-
ту. В підсумку розроблено інте-
гровані програми з навчальних 
дисциплін, впровадження яких в 
освітній процес забезпечило на-
ступність професійної підготов-
ки студентів та їхню адаптацію 
до умов навчання в університе-
тах. Коледж тісно співпрацює з 
відділами освіти, загальноосвіт-
німи школами, закладами до-
шкільної та позашкільної осві-
ти кількох областей. У навчаль-
ному закладі, де здобувають ви-
щу освіту 886 студентів денної й 
заочної форм навчання, цікаво й 
престижно навчатися. Його сту-
денти — щорічні переможці ІІІ 
етапу Міжнародного конкурсу 
з української мови імені Петра 
Яцика та Міжнародного мовно-
літературного конкурсу учнів-
ської та студентської молоді іме-
ні Тараса Шевченка.

Заклад без перебільшення 
став визнаним центром націо-
нально-патріотичного вихован-
ня та української культури Ума-
ні. Як один із найстаріших ви-
щих навчальних закладів Укра-
їни коледж має високий рейтинг 
серед молоді. Він став перлиною 
старої Умані й на якісно новому 
рівні примножує властиві лише 
йому навчальні, наукові, куль-
турно-мистецькі та спортивні 
традиції.

Педагоги та студенти творять 
українську національну ідею: 
конкретними здобутками буду-
ють таку Україну, про яку мрі-
яли наші попередники, — міцну, 
успішну, процвітаючу.

У МОН озвучили умови вступу-2019 до ліцеїв і коледжів
Марія ЛАГІДНА 

для «Урядового кур’єра»

УСЕ ЗА ПРАВИЛАМИ. При-
йом документів на молодшо-
го спеціаліста в 2019 році по-
чнеться 1 липня, вступники на 
базі 11 класів подаватимуть 
заяви в електронній формі, а 
на базі 9 — у паперовій.

Такі правила затверджені 
Умовами прийому на навчан-
ня для здобуття освітньо-ква-
ліфікаційного рівня молодшо-
го спеціаліста в 2019 році, що 
були опубліковані та офіційно 

набули чинності 27 листопада 
2018 року, повідомляє прес-
служба Міністерства освіти та 
науки.

«На денну форму навчан-
ня на основі 9 класів прийом 
заяв та документів тривати-
ме з 1 до 13 липня. Після цьо-
го — з 14 до 21 липня — про-
водитимуться вступні іспити, 
творчі конкурси та співбесіди. 
Варто зазначити, що 2019-
го для зазначеної категорії 
вступників вперше творчі кон-
курси можуть проводитись 
у два тури, кожен з яких мо-

же оцінюватись окремо. Спи-
сок вступників, що отримають 
рекомендації до зарахуван-
ня, оприлюднять до 12-ї годи-
ни 23 липня, а саме зараху-
вання відбуватиметься до 29 
липня — за державним чи ре-
гіональним замовленням, до 
1 серпня — за кошти фізич-
них або юридичних осіб. На 
контракт також можливе бу-
де додаткове зарахування до 
30 серпня», — йдеться у пові-
домленні.

Зазначається, що вступ-
ники мають подати паперову 

заяву до приймальної комісії, 
додавши до неї необхідні до-
кументи. Їх перелік визнача-
ється Умовами прийому, а та-
кож Правилами прийому кон-
кретного закладу освіти.

Вступники на базі 11 кла-
сів з 1 липня зможуть заре-
єструвати свій електронний 
кабінет та підвантажити в 
нього необхідні документи. 
10 липня буде відкрита мож-
ливість подання електрон-
них заяв. Їх прийом трива-
тиме до 22 липня — для тих, 
хто вступає на основі співбе-

сіди, вступних іспитів, твор-
чих конкурсів, до 29 липня 
– для тих, хто вступає лише 
за сертифікатами ЗНО. З 23 
до 28 липня проходитимуть 
вступні іспити, а 23—25 лип-
ня — співбесіди.

Однією з новацій буде те, 
що для вступників на бюджет-
ні місця творчі конкурси про-
водитимуть до початку при-
йняття заяв — з 1 до 10 лип-
ня. Щоб дати конкурсів не збі-
галися в різних закладах осві-
ти, вони повинні будуть зазда-
легідь затверджувати графік 

та погоджувати його з МОН. 
З 11 до 22 липня можуть про-
водитись додаткові сесії твор-
чих конкурсів для вступників 
на контракт.

Вступникам на базі 11 кла-
сів варто звернути увагу, що 
2019-го для вступу прийма-
тимуться сертифікати ЗНО 
2017, 2018 та 2019 років з 
усіх предметів, крім англій-
ської, французької, німецької 
та іспанської мов. З іноземних 
мов можна подавати сертифі-
кати лише 2018, 2019 років у 
будь-якій комбінації.

Студенти люблять заняття, які веде Ольга Володимирівна, — 
тут вони почуваються невимушено, не бояться поставити 
викладачеві будь-яке запитання
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 30 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч День

Київська -10 -15 -3 -8
Житомирська -10 -15 -3 -8
Чернігівська -11 -16 -3 -8
Сумська -12 -17 -4 -9
Закарпатська -9 -14 -1 -6
Рівненська -10 -15 -3 -8
Львівська -12 -17 -5 -10
Івано-Франківська -13 -18 -7 -12
Волинська -10 -15 -3 -8
Хмельницька -10 -15 -5 -10
Чернівецька -14 -19 -6 -11
Тернопільська -11 -16 -4 -9
Вінницька -12 -17 -4 -9

Oбласть Нiч День

Черкаська -11 -16 -3 -8
Кіровоградська -10 -15 -2 -7
Полтавська -10 -15 -3 -8
Дніпропетровська -9 -14 -2 -7
Одеська -5 -10 -1 -6
Миколаївська -5 -10 -1 -6
Херсонська -4 -9 0 -5
Запорізька -6 -11 -1 -6
Харківська -11 -16 -4 -9
Донецька -9 -14 -1 -6
Луганська -10 -15 -3 -8
Крим -1 -6 0 +5
Київ -11 -13 -5 -7

Укргiдрометцентр
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У зв’язку з передплатною кампанією на наступний рік 
наші читачі дедалі частіше запитують: яким буде «Урядовий 
кур’єр» 2019-го? Це буде газета чи офіційний бюлетень? 
Відповідаємо: «Урядовий кур’єр» у 2019 році й у майбут-
ньому виходитиме як газета, а не як офіційний бюлетень.

Підстава для цього — Закон України «Про внесення змін 
до деяких законів України щодо забезпечення офіційної пу-
блікації законів України та інших нормативно-правових актів», 
який набув чинності 21 жовтня цього року. Тож наше видання буде і надалі 
щоденним загальнодержавним друкованим засобом масової інформації.

«УРЯДОВИЙ КУР’ЄР» ЗАЛИШАЄТЬСЯ ГАЗЕТОЮ

Вуличне мистецтво проти насильства
Іванка МІЩЕНКО 

для «Урядового кур’єра»

СТРИТ-АРТ. Ще один му-
рал «Життя без насильства» 
створено на стіні Рубіжнен-
ської загальноосвітньої шко-
ли №9 на Луганщині.

Ескіз для нанесення на сті-
ну обрано з числа перемож-
ців конкурсу малюнка, про-
веденого серед учнів школи 
в межах щорічної Всеукраїн-
ської акції «16 днів проти на-
сильства». 

Як повідомляє прес-
служба обласного департа-
менту соціального захисту 
населення, протягом дев’яти 
місяців 2018 року на Луган-
щині зафіксовано понад 
2,3 тисячі офіційних звер-
нень щодо вчинення домаш-
нього насильства. В умовах 
конфлікту, який, на жаль, 
триває в області, тематика 

насильства не втрачає акту-
альності й навіть загострю-
ється.

«Закликаємо всіх бути не 
байдужими до чужої біди й не 
замовчувати фактів насиль-
ства, якщо вам відомо про 
такі», — каже заступник Ру-
біжненського міського голови 
Любов Сидоренкова.

Наприкінці урочистостей із 
нагоди відкриття нового неве-
личкого осередку вуличного 
мистецтва усі охочі долучили-
ся до завершення створення 
муралу й залишили свій по-
маранчевий відбиток на сті-
ні на знак підтримки ідеї не-
насильства. Адже саме по-
маранчевий в усьому світі ви-
знано кольором несприйняття 
цього явища. 

Перший мурал на тему 
«Життя без насильства» у Лу-
ганській області постав у Сє-
веродонецьку в 2016 році. 

Мурал у Рубіжному, присвячений запобіганню 
та протидії насиллю

Броня на кінчиках пальців
Олена ІВАШКО, 

«Урядовий кур’єр»

СВІТ ЗАХОПЛЕНЬ. У ми-
колаївській Центральній місь-
кій бібліотеці ім. М.Л. Кропив-
ницького відкрилась унікаль-
на виставка моделей військо-
вої техніки місцевого моде-
ліста Олександра Блохіна. Ця 
виставка продовжує цикл зу-
стрічей «Світ уподобань ми-
колаївців», які знайомлять із 
незвичайними колекціями, 
приватними архівами й зі-
браннями містян.

Історією розвитку, експлу-
атації та застосування вій-
ськової техніки та її моделю-
ванням Олександр Блохін за-
хоплюється з дитинства. Сис-
тематизовано — з 1965 року. 
У 1977-му він закінчив Одесь-
кий інститут інженерного мор-
ського флоту за спеціальніс-
тю «Економіка, планування й 
організація роботи морського 
транспорту». З 1977 до 1989-
го працював у морському тор-
говельному порту Феодосії, 
згодом — у миколаївському. 

«2018-го виповнилося 50 
років відтоді, як з’явилася 

перша модель, — розповів 
Олександр Блохін. — Навіть 
найпростіша робота мені до-
рога. Адже працюючи, знахо-
джу і вивчаю багато інформа-
ції. Найцінніша для мене мо-
дель — лінкор «Бісмарк». Усе 
зроблено з пластмаси, що да-
ло змогу детально відтвори-
ти, яким саме був корабель, 
коли вийшов 21 травня 1941 
року в перший та останній 
рейс. А з бронетанкової тех-
ніки всі моделі гарні. Є 
«Пам’ять Азова» — 
напівброненосний 
фрегат, який по-
будовано 1886 
року. Це мо-
дель перехідно-
го періоду від ві-
трильного фло-
ту до парово-
го. Усе зроблено 
вручну, підвод-

на частина обшита мідними 
листками, всього їх 3700». 

Найбільше авторові до 
вподоби бронетанкова тех-
ніка різних армій світу, а та-
кож цікавить історія флоту з 
давніх часів до сучасності. 
Він створює численні моде-
лі суден і військових кораблів 
у різних масштабах: 1:72, 
1:150, 1:200, 1:350, 1:700. 
Б еручись до справи, вивчає 
фахову літературу, креслен-

ня, фото- і кінохроні-
ку, спогади учасни-

ків подій, а також 
застосовує влас-
ний досвід вій-
ськової служби 
та роботи в пор-

тах. Олександр 
Блохін прагне 
найправдивіше 
показати процес 

створення, експлуатації, удо-
сконалення, тактики застосу-
вання військової техніки. Са-
ме тому його роботи високо 
поціновані й перебувають у 
музеях багатьох міст не ли-
ше в Україні та в приватних 
колекціях.

Нині в колекції майстра по-
над 300 одиниць бронетех-
ніки, відтвореної в масшта-
бі 1:35. На виставці показа-
но 150 макетів танків, само-
хідних артилерійських уста-
новок, бронетранспортерів, 
військових автомобілів, кора-
блів. Це техніка, яку виробля-
ли у США, Німеччині, колиш-
ньому Радянському Союзі.

Цікавиться Олександр Пе-
трович і сучасною бронетех-
нікою. Нині в роботі україн-
ський танк «Оплот». Планує 
виготовити важкий лінійний 
крейсер «Кронштадт», який 
треба буде створювати з ну-
ля. Необхідні креслення автор 
уже підготував.

Відкриття виставки привер-
нуло увагу молоді, колег-мо-
делістів, відомих у місті істо-
риків, краєзнавців, суднобу-
дівників.Олександр Блохін розповідає про своє захоплення

Один з експонатів виставки 
відтворює реальність: 
піхотний танк «Черчиль VIII», 
Англія, 1941, 1:35

Школярі в Золотоноші 
мінятимуть учительку

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

ПЕДАГОГІЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ. Дві школи міста Золото-
ноші на Черкащині вирішили обмінюватися вчителями. Незвич-
ний експеримент ініціювала вчителька початкових класів гімна-
зії імені С. Скляренка Оксана Стець. Проект здійснюють у межах 
співпраці гімназії та Спеціалізованої школи інформаційних техно-
логій №2. Щоб зацікавити школярів, за основу взяли одне з укра-
їнських телевізійних шоу. Так виник проект «Міняю вчительку».

— Здається, — поділилася враженнями від обміну Оксана 
Стець, — що це мої учні. Відмінність у тому, що у моєму класі 
більше хлопців, а тут — дівчат. Можливо, тому, що я мама двох 
дівчаток, легше було знайти спільну мову з учнями. 

Хоч і сама запропонувала проект, хвилювалася, як сприй-
муть її школярі. З новою вчителькою діти провели п’ять уроків. 
На думку директора школи №2 Олени Вертипорох, проект «Мі-
няю вчительку» допоможе обом школам не тільки обмінятися 
досвідом, а й побачити свої помилки та переваги.

— Як довго триватиме проект, і самі ще не знаємо. Та хоті-
лося б продовження. Обговоримо й вирішимо спільно з колек-
тивом гімназії. Подивимося, що з цього вийде, — коментують в 
обох навчальних закладах. 

Тим часом учні гімназії прийняли чужу вчительку як свою. Педа-
гог початкових класів другої школи Яна Талан зауважила, що во-
ни були активними, творчими, відгукувалися на всі запропонова-
ні завдання. Як вважає директор гімназії Любов Денисюк, проект 
«Міняю вчительку» сприятиме відходу від застарілої системи так 
званих відкритих уроків, упровадженню новацій в освітній процес. 

— Нова українська школа дає свободу і вчителеві, й дирек-
торові. Проте й потребує відповідальності. За експерименти та-
кож. Вона дає право обирати. Якщо експеримент буде до впо-
доби іншим учителям, то, впевнена, вони його підхоплять. 
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