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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:
«Український уряд 

докладе всіх зусиль, 
щоб 2019-й був 

роком зростання, 
стабільності та успіхів 

у галузях, важливих 
для життя наших 

громадян».

Цукру вистачить  
на всі потреби 

СОЛОДКЕ ЖИТТЯ. Вітчизняні цукрові заводи завершили сезон 
цукроваріння, який стартував 30 серпня 2018 року, і виробили за йо-
го підсумками 1,82 мільйона тонн цукру. «У сезон працювали 42 цу-
крових заводи, які переробили 13,6 мільйона тонн цукрових буря-
ків, що майже на 10% менше, ніж торік. Через скорочення посівних 
площ і кількості сировини ми й отримали на 15% менше цукру», — 
цитує УНІАН повідомлення прес-служби Асоціації цукровиробників 
України «Укрцукор». 

Ще однією причиною скорочення виробництва цукру цього сезо-
ну стала низька якість сировини. Так, в асоціації нагадали, що торік 
аграріям вдалося отримати рекордну врожайність цукрових буряків, 
при цьому їхня цукристість була низькою — лише 16,47%.

Попри це, обсягу вистачить для забезпечення внутрішньої потре-
би України й реалізації зовнішньоекономічних контрактів. Найбіль-
ше цукру в цьому сезоні виробили Вінницька область — 424 тися-
чі тонн, Тернопільська — 227 тисяч тонн і Полтавська — 222,5 тися-
чі тонн готової продукції.

33,29 млн тонн
енергетичного й коксівного вугілля 

видобуто в Україні торік, що на 0,9% 
більше, ніж у 2017 році 

ЗНО-2019. Учора  розпочалася реєстрація для участі  
в зовнішньому незалежному оцінюванні. Вона триватиме  
до 25 березня

Новий старт  
по перепустку до вишу

 Прем’єр-міністр про неповернення до прірви  
минулих періодів і впевнений погляд  
в осяжне майбутнє 
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Українці надто добре 
усвідомили гіркі уроки 
ворожої пропаганди, брехні  
й популізму. Тому кремлівська 
локшина на нас більше не діє

ПРОТИДІЯ

Указ Президента України «Про 
внесення змін до Положення про 
проходження громадянами України 
військової служби у Державній 
спеціальній службі транспорту»
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Тест на дотримання закону
СПРАВИ РЕЛІГІЙНІ. У Міністерстві культури розтлумачили нормативні зміни для уникнення 
спекуляцій та перекручування фактів щодо переходу парафій до Православної церкви України 

Оксана МАЛОЛЄТКОВА, 
«Урядовий кур’єр»

Віряни в Україні обізнані з важ-
ливими подіями, які остан-

нім часом відбулися в церковно-
му житті. Так, торік 15 грудня бу-

ло створено Православну церкву 
України, 5—6 січня 2019-го відбу-
лося підписання та отримання То-
моса про автокефалію ПЦУ. Але 
святкові події відгриміли, й на 
зміну їм прийшли справи буден-
ніші, як-от державна реєстрація 

помісної церкви. 30 січня було за-
реєстровано її Статут і релігійну 
організацію Київська митрополія 
Української православної церкви 
(Православної церкви України).

«Тобто і Статут (внутрішній до-
кумент організації) держава ви-

знала. І організація отримала ста-
тус юридичної особи і тепер має 
повноваження представляти 
церкву в правових відносинах з 
дeржавою, міжнародними органі-
заціями, православними цeрквами. 
Вона вибудовуватиме систeму ко-

мунікацій всeрeдині православно-
го сeрeдовища та з усіма структу-
рами, причетними до її появи», — 
роз’яснює директор департамен-
ту у справах релігій та націо- 
нальностей Міністерства 
культури Андрій Юраш. 3

2

Ф
от

о 
У

Н
ІА

Н



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua2 

НОВИНИ ТА КОМЕНТАРІ

Кремлівська локшина на нас більше не впливає
ПРОТИДІЯ. Українці надто добре усвідомили гіркі уроки ворожої пропаганди,  
брехні й популізму 

Михайло ЮРЧЕНКО 
для «Урядового кур’єра» 

Упродовж усіх президентських 
перегонів тему миру експлу-

атують усі кандидати на найви-
щу посаду в державі. Сперечати-
ся із цим складно. Але умови його 
досягнення можуть бути різними. 
Капітуляція і втрата державності, 
як 100 років тому сталося з УНР, 
чи мир із дотриманням національ-
них інтересів. Стоячи на колінах, 
миру не випросити. Тим більше в 
такого агресивного сусіда, як Ро-
сія та її очільник. 

«Йому не потрібен Крим, йому 
не потрібен Донбас. Йому потріб-
на вся Україна — повернення в ро-
сійське ярмо. Йому потрібна лікві-
дація нашої церкви. Йому потрібна 
федералізація України, щоб у Мо-
скві вирішували, куди йти Украї-
ні, українській державі і народові, 
— вкотре намагався відкрити  очі 
наївній частині нашого суспіль-
ства Президент Петро Порошен-
ко в ефірі одного з телеканалів. — 
Нам потрібен мир, холодний, але 
мир. Мир на українських умовах, 
коли російські війська мають піти 
з нашої землі, коли Україна змо-
же реалізувати прагнення укра-
їнського народу на членство в ЄС 
та НАТО, і Україну в цьому праг-
ненні підтримає весь світ. Мир на 
українських умовах з урахуван-
ням українських національних ін-
тересів, включно з інтересами на-
ціональної безпеки, точно буде. З 
нами правда, з нами весь світ і з на-
ми Господь».

Іншого нам просто не дано. Або 
ми втратимо все і знову стане-
мо задвірками російської імпе-
рії, тільки цього разу на геть без-
правній основі, або остаточно по-
рвемо ці кайдани, вирвавшись 
на європейський шлях розви-
тку. «Українці навчилися зніма-
ти локшину російської пропаган-
ди з власних вух і більше ніколи 
на неї не купляться. Дуже дорогу 
ціну заплачено за те, щоб Украї-
на мала можливості свого розви-
тку. Ми дуже добре вивчили уро-
ки 2014 року», — наголосив Пре-
зидент.

Європейський вектор 
— найнадійніший

Саме тому глава держави за-
кликав народних депутатів про-
голосувати за внесення змін до 
Конституції, які закріплять не-
зворотність європейського та єв-
роатлантичного напрямку розви-
тку України. «Я закликаю в чет-
вер, коли ви будете голосувати, 
згадати військову систему роз-
пізнавання «свій—чужий». Про-
хання: голосування за ЄС і НА-
ТО, за зміни до Конституції — 
це наш український розпізнавач 
«свій—чужий», українець або 
росіянин. Усе просто. І далі бу-
де легше», — сформулював ідею 
Петро Порошенко. І після цього 
повернення до російського ярма 
вже не буде.

Впевненості додають попередні 
голосування за надважливі дер-
жавницькі документи, коли Вер-
ховна Рада знаходила шлях до 
об’єднання. Бо українці не хочуть 
допустити повторення того, чим 
обернулася в нашій історії відсут-
ність єдності: голодомори, більшо-
вицька окупація, сталінські конц-
табори, знищення поколінь, депор-
тація кримських татар. 

Натомість європейський вектор 
відкриває перед нами всі позитив-
ні аспекти цивілізованого майбут-
нього. Україна і Північноатлантич-
ний альянс обопільно зацікавлені в 
поглибленні та розширенні парт-
нерства. Зараз ми маємо потуж-
ну світову коаліцію, санкції пра-
цюють проти Російської Федера-
ції тощо. «І не лише воїни на фрон-
ті, які боронять українську землю, 
а є величезний внесок українських 
дипломатів, які тримають про-
українську коаліцію у світі. Це те, 
чого Путін не міг уявити», — цитує 
слова Петра Порошенка департа-
мент прес-служби АП.

Це саме стосується і співпра-
ці з ЄС, який  слугує стандартом, 
що визначає рівень життя людей. 
Україна рухається до членства в 
ЄС та НАТО, забезпечуючи роз-
виток економіки та підвищення со-
ціальних стандартів. На жаль, по-
ки що Президенту довелося ви-
знати, що рівень добробуту укра-
їнців залишається низьким: «Ко-
ли я стверджую, що бідність для 
України небезпека аж ніяк не мен-
ша, ніж зовнішня агресія — це аб-
солютна правда».

Причин тут кілька, зокрема й 
наслідки війни з Росією, як гаря-

чої, так і торговельно-економіч-
ної. «На що розраховували ро-
сіяни? — слушно запитує Пре-
зидент. — На зупинку виробни-
цтва і на те, що мільйони укра-
їнців, опинившись на вулиці, до-
поможуть росіянам змінити в 
Україні владу». Натомість вдало-
ся знайти адекватну відповідь на 
ці виклики у вигляді поглибленої 
та всеохоплюючої зони вільної 
торгівлі, і українські товари ви-
йшли на найбільший ринок у сві-
ті — ринок Євросоюзу. Так само 
Україна розв’язала питання з по-
ставками природного газу з Єв-
ропи, коли Росія припинила по-
стачати газ. 

«Ми не просто вижили, а ми 
відновили виробництво, орієн-
туючись на європейські і світо-
ві ринки. І сьогодні створили по-
тужний фундамент для того, щоб 
забезпечити добробут громадян, 
— переконаний  глава держави. 
— Цифри макроекономіки яскра-
во демонструють — найгірше вже 
позаду. У нас найвищі за останні 
сім років темпи зростання економі-
ки, найнижча за п’ять років інфля-
ція. Відновлені до довоєнного рів-
ня золотовалютні резерви, зростає 
кількість підприємств».

Відсіч на всіх рівнях 
Тому захист нашого вибору від-

бувається не лише на лінії зіткнен-
ня на Донбасі, а й у виборчих кампа-
ніях. Бо Росія намагатиметься вико-
ристати їх для досягнення своїх ві-
домих цілей.

«Ціна, якщо буде прийнято рі-
шення російським президентом пе-
рейти в активний наступ, буде зна-
чно вища, ніж у 2014 році, — прова-
див далі Президент. — Путіну наба-
гато дешевше підірвати стабільність 
України зсередини і забезпечити 
свій вплив на волевиявлення укра-
їнських громадян. Через механізми 
медійної підтримки, і через механіз-
ми фінансового втручання, і через 
організаційні заходи, через п’яту 
колону, і на церкву у Росії були свої 
плани. Ми не дамо цього зробити!»

Тому він запевнив, що віддасть 
прикордонникам наказ не пускати 
спостерігачів від Росії на президент-
ські вибори 2019 року. 

Запевнив Петро Порошенко і 
в щоденній роботі над звільнен-
ням українців, яких тримають в 
ув’язненні на окупованих терито-
ріях Донбасу і в Криму, та україн-
ських політв’язнів у Росії: «Ми точ-
но переможемо, і вони будуть удо-
ма, бо для Путіна стає дедалі мен-
ше сенсу. Для нього це вже як валі-
за без ручки. Він не знає, що з цим 
робити і як зберегти обличчя. Ми 
допоможемо повернути хлопців  
додому».

Так само Україна й надалі об-
стоюватиме право вільного прохо-
ду своїх суден Керченською про-
токою. «Я не казатиму, коли, бо пі-
дуть лише добровольці. Припус-
каю, що там будуть і журналісти, 
експерти ОБСЄ, і дуже просить-
ся перший віце-спікер Верховної 
Ради Ірина Геращенко. Ми точно  
підемо, ми будемо обстоювати сво-
боду мореплавства, і правда з нами». 

Україна ніколи не визнає факт 
окупації Керченської протоки та 
Азовського моря. «Ми стовідсот-
ково вимагатимемо забезпечен-
ня вільного користування відповід-
но до двосторонніх угод, Конвенції 
ООН щодо свободи мореплавства», 
— підкреслив глава держави.

Виступ чинного Президента був змістовним, конкретним і справив позитивне враження на суспільство  
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Парламент консолідується  
заради визначальних рішень
НОВИЙ СТАРТ. На депутатів чекають понад три тисячі законопроектів, кодексів,  
законів і постанов 

Любов ДМИТРЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

Учора розпочала робо-
ту десята сесія Верхо-

вної Ради восьмого скли-
кання, яку відкрив Голова 
Верховної Ради Андрій Па-
рубій. Крім депутатів у се-
сійній залі були присутні 
Прем’єр-міністр Володимир 
Гройсман та члени уряду, 
керівники центральних ор-
ганів виконавчої влади, ке-
рівники судової гілки влади, 
представники громадських 
організацій та дипломатич-
ні представники іноземних 
держав. Після оголошення 
спікером про відкриття сесії 
в залі прозвучав Гімн Укра-
їни, а далі Голова ВР оголо-
сив про відкриття ранково-

го засідання парламенту, 
взявши слово для короткого 
виступу з трибуни.

Він зазначив, що апарат 
ВР підготував проект по-
рядку денного десятої сесії 
на базі пропозицій, пода-
них комітетами парламен-
ту, і в ньому перелік з по-
над 2,8 тисячі питань, які, 
разом з альтернативними 
законопроектами, містять 
понад три тисячі законо-
проектів, кодексів, законів 
і постанов. 

«На жаль, і досі шість ко-
мітетів Верховної Ради ще 
не затвердили на своїх засі-
даннях пропозиції до поряд-
ку денного. Вони попроси-
ли дати їм можливість в се-
реду на плановому засідан-
ні комітетів затвердити свої 

пропозиції», — констатував 
Андрій Парубій.

Цього року в Україні про-
йдуть одразу дві вибор-
чі кампанії — президент-
ська та парламентська, але 
ці процеси не мають впли-
вати на роботу органів вла-
ди і здатність ухвалювати 
важливі рішення. На цьо-
му, своєю чергою,  наголосив 
Прем’єр-міністр Володимир 
Гройсман. Він подякував 
парламентаріям за плідну 
співпрацю на минулих се-
сіях і ухвалення важливих 
для країни рішень. «Але ви-
бори виборами, а життя по-
требує конкретних рішень і 
консолідованої позиції вла-
ди», — наполягає Прем’єр.

Він наголосив, що визна-
чено низку спільних пріори-

тетів уряду і парламенту, які 
окреслив голова Верховної 
Ради Андрій Парубій у сво-
єму виступі після відкриття 
сесії. «Це питання безпеки й 
оборони, а також розвитку 
національної економіки. Нам 
потрібно закріпити й продо-
вжити процес децентраліза-
ції країни. Я вірю в те, що в 
2019 році ми зможемо поста-
вити інтереси держави вище 
за будь-які політичні інтере-
си. Переконаний у тому, що 
ми зможемо зробити важли-
ві кроки й спростувати твер-
дження про те, що у вибор-
чий рік парламент не пра-
цює. Насправді цей парла-
мент у важкі моменти ухва-
лював відповідальні і важ-
ливі рішення», — наголосив 
Прем’єр.

Володимир Гройсман 
звернув увагу на те, що са-
ме такі рішення стоять на 
порядку денному вже цьо-
го тижня, повідомляє депар-
тамент інформації та кому-
нікацій з громадськістю Се-
кретаріату Кабміну. «Впев-
нений, що парламент докла-
де потрібних зусиль, щоб їх 
було ухвалено. А уряд і я як 
Прем’єр-міністр будемо до-
кладати зусиль, щоб 2019 
рік став роком зростання, 
стабільності та успіхів у тих 
галузях, які є важливими 
для життя наших громадян. 
Ми вийшли з прірви і нікому 
не можемо дати право по-
вернути нас туди та втрати-
ти можливості, які відкри-
ваються перед Україною. А 
отже, ми маємо використати 

цю можливість для подаль-
шого зростання», — поста-
вив завдання глава уряду.

Він висловив переко-
нання, що Верховна Рада 7 
лютого підтримає внесен-
ня змін до Конституції що-
до курсу України на на-
буття повноправного член-
ства в Європейському Сою-
зі та в Організації Північно-
атлантичного договору. «На-
ше майбутнє і сьогодніш-
ній день — у Європейському 
Союзі і великій євроатлан-
тичній сім’ї. Я глибоко пере-
конаний, що в четвер пар-
ламент консолідується, щоб 
ухвалити зміни до Консти-
туції, які будуть історични-
ми і визначальними для на-
шої держави», — наголосив 
глава уряду. 
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НОВИНИ ТА КОМЕНТАРІ

Тест на дотримання закону
(Закінчення.  

Початок на стор. 1)

Новації  
не зі стелі

Він також вважає за по-
трібне розтлумачити не-
щодавно ухвалені законо-
давчі ініціативи, які сто-
суються церковної сфери. 
«Потрібен системний ко-
ментар, адже, на жаль, за-
цікавлені особи й групи по-
чали ці рішення упередже-
но тлумачити, факти ви-
ривати з контексту, нор-
ми свідомо перекручувати. 
Зокрема йдеться про змі-
ни до Закону «Про внесен-
ня змін до Закону України 
«Про свободу совісті та ре-
лігійні організації», ухва-
лений 17 січня цього ро-
ку. Документ набув чин-
ності кілька днів тому й ви-
значає, як релігійна грома-
да можe змінити своє під-
порядкування релігійним 
центрам. Цю норму зако-
нодавець взяв не зі стелі, 
а безпосередньо з рішення 
Європейського суду з прав 
людини від 14 червня 2007 

року у справі «Свято-Ми-
хайлівська парафія про-
ти України». ЄСПЛ визна-
чив, що членство в релі-
гійній громаді ґрунтуєть-
ся на принципах вільно-
го волeвиявлeння й на ви-
могах статуту громади», — 
зазначив Андрій Юраш. 

Суть справи поля-
гає в тому, що 24 груд-
ня 1999-го громада, ба-
зуючись на українсько-
му законодавстві, виріши-
ла вийти зі складу Укра-
їнської православної церк-
ви Московського патріар-
хату. Вжe 1 січня 2000 ро-
ку майже 200 осіб від іме-
ні центру УПЦ МП захопи-
ли храм, унeможлививши 
рeалізацію рішeння грома-
ди ввійти до Української 
православної церкви Київ-
ського патріархату. 

«ЄСПЛ вирішив, що 
українська держава на той 
час не забeзпeчила пра-
во громади на вільну зміну 
підпорядкування. Але нині 
ухвалені зміни до україн-
ського законодавства від-
повідають духу й вимо-
гам європейського. Меха-
нізм реалізації прав на змі-

ну підпорядкування такий: 
загальні збори склика-
ють члени громади (всі во-
ни наділені таким правом), 
а не, наприклад, настоятелі 
храмів. Якщо статутом та-
ке право обмежено, то прі-
оритет має закон. Рішен-
ня про зміну підпорядку-
вання ухвалюється двома 
трeтинами голосів від кіль-
кості, необхідної для ви-
знання загальних зборів 
повноважними. До прикла-
ду, якщо в громаді 100 чле-
нів, існує норма 50% плюс 1 
голос, то це означає, що 51 
особа повноважна розпо-
чати збори, і рішення збо-
рів буде легітимним, якщо 
його підтримали 34 учас-
ники. Інший приклад: як-
що 100 членів і для повно-
важності треба дві трети-
ни, то розпочати збори мо-
жуть 67 осіб, і від цього дві 
трeтини — 45 осіб — треба 
для легітимності рішення», 
— уточнює Андрій Юраш. 

Та частина громади, яка 
нe згодна з рішенням біль-
шості про зміну підпоряд-
кування, можe утворити 
нову релігійну громаду та 

укласти свою угоду на ко-
ристування майном або 
стати частиною іншої гро-
мади, що діє поруч і відпо-
відає уявлeнням про підпо-
рядкування. «Закон також 
уніфікує реєстрацію релі-
гійних громад, аби в різних 
регіонах вимагали однакові 
документи. А ще закон до-
повнено нормою, суть якої 
в тому, що від початку (про 
це повідомляють відповідні 
департаменти у релігійних 
справах в адміністраціях) і 
до завершення процeдури 
зміни підлеглості забо-
роняються дії, наслід-
ком яких можe стати від-
чуження майна релігійної 
громади, зокрема продаж, 
обмін, застава, безоплат-
на пeрeдача у власність та 
управління інших. Це уне-
можливить такі випадки 
(раніше вони були непоо-
динокі), коли хтось свідомо, 
внісши зміни у відповідний 
державний реєстр, зали-
шав громаду без майна», — 
підкреслює Андрій Юраш. 

Також 17 січня змінами 
до Закону «Про держав-
ну реєстрацію юридичних 
осіб, фізичних осіб-під-

приємців та громадських 
формувань» спрощено 
процедуру реєстрації ре-
лігійних громад. Йдеться 
про реєстрацію за прин-
ципом єдиного вікна, ко-
ли подання документів до 
органу влади, що реалі-
зує політику у сфері ре-
лігії, автоматично озна-
чає і реєстрацію стату-
ту, і внeсeння до держав-
ного реєстру. «З 2004 ро-
ку реєстрація відбувала-
ся в два етапи: спочатку 
реєстрація статуту, а то-
ді внeсeння даних до реє-
стру на основі зареєстро-
ваного статуту. Це потре-
бувало додаткових витрат 
часу і коштів. Але за 2—3 
тижні почне діяти єдине 
вікно. Все відбуватиметь-
ся динамічно, адже нара-
зі вже є понад 200 звер-
нень від релігійних гро-
мад, які потребують пере-
реєстрації через зміну під-
порядкованості. А за дани-
ми держадміністрацій ще 
втричі більше готуються 
до цього», — каже Андрій 
Юраш. І додає: всі законо-
давчі зміни свідчать, що 

дeржава намагається як-
найповніше розв’язувати 
ті проблеми релігійних 
громад, які існували рока-
ми та на які вказували са-
мі громади. 

З доброї волі  
чи з примусу?

Фахівець наголосив 
на важливості ухвален-
ня змін до Закону «Про 
свободу совісті та релі-
гійні організації». «Стат-
тю 12 доповнено нормою, 
яка зобов’язує релігійні 
організації (об’єднання), 
які входять до структури 
або є частиною релігійної 
організації (об’єднання), 
керівний центр якої 
розташовуєть ся за межа-
ми України в державі, яка 
законом визнана такою, 
що здійснила військову 
агресію проти України та 
тимчасово окупувала час-
тину її території, внести 
зміни до свого статуту та 
зареєструвати їх. Така ре-
лігійна організація має у 
своїй назві вказати свою 
підлеглість, можна з до-
даванням слів «в Україні». 

Перелік тих, хто підпадає 
під дію закону, у вільному 
доступі — на сайті Мініс-
терства культури», — за-
значає Андрій Юраш. 

Начальник відділу мо-
ніторингу діяльності та 
реєстрації статутів релі-
гійних організацій Мініс-
терства культури Іван Па-
паяні нагадує, що в стату-
тах релігійних організацій 
Московського патріарха-
ту записано, що вони діють 
відповідно до українсько-
го законодавства. «Тому 
мають привести свої на-
зви у відповідність з ухва-
леними нормами. Для ре-
лігійних громад термін — 
9 місяців, для інших ре-
лігійних організацій та 
об’єднань — 4 місяці», — 
уточнює він. 

«Це буде своєрідним тес-
том на те, наскільки керів-
ництво УПЦ МП конструк-
тивне й незацікавлене у сві-
домому провокуванні кон-
фліктності в суспільстві. Від 
дій керівництва церкви за-
лежатиме і те, як україн-
ська держава реагувати-
ме на абсолютне виконан-

ня норм закону чи на свідо-
мий непослух закону. Якщо 
зміни у визначений термін 
не буде внесено, то статути 
втратять чинність у тій час-
тині, яка визначає назву ор-
ганізації, що відкриває мож-
ливості для держави обра-
ти назву. Тож, якщо частина 
організацій відмовиться, то 
ухвалюватимуть рішення, 
наприклад, на рівні урядо-
вих розпоряджень, зважаю-
чи на невиконання норм за-
кону», — резюмує Андрій 
Юраш. 

І насамкінець. Міністер-
ство культури оприлюдни-
ло дані соціологічного дослі-
дження, які засвідчують, як 
суспільство позиціонує се-
бе щодо ситуації в релігій-
ному середовищі. Так, май-
же 71% опитаних віднесли 
себе до православних. Аб-
солютна більшість із них — 
44% — прихильники Поміс-
ної Української православ-
ної церкви. І втричі менше 
— 15,2% — відносять себе 
до УПЦ МП. Решта не ви-
значилася. Тобто три чет-
вертих бачать себе саме в 
помісній церкві. Що не мо-
же не втішати. 

ПРОШУ СЛОВА!

Награлися  
в любителів 
природи? 

Оксана МАЛОЛЄТКОВА, 
«Урядовий кур’єр»

Хорошу звичку важко культивувати, але дуже легко вбити. 
В даному разі це стосується сортування твердих побутових 

відходів. Щоправда, повним сортуванням у селищі міського ти-
пу, де живу, і не пахло, але перший його паросток таки може 
загнутися. 

Трохи історії. У нашому дворі півтора року тому біля сміт-
тєвих баків поставили спеціальний контейнер на пластикові 
пляшки. Думаєте, всі почали кидати туди таку тару, оцінивши 
недвозначний крок місцевої влади? Ні. У сміттєвих баках валя-
лося набагато більше пластикових пляшок, ніж у спеціальному. 
Згодом останній раптом зник, позбавивши навіть ту не дуже 
велику групу свідомих громадян можливості показувати при-
клад мінімальної турботи про довкілля. Але трохи більш як пів-
року тому з’явився новий контейнер, облаштований так, щоб 
можна було викидати туди не лише використані різноманітні 
пластикові пляшки, а й одноразові пакети, тюбики з-під косме-
тики, каністри й алюмінієві банки.   

Спочатку спецконтейнер тривалий час був заповнений навіть 
не на половину. А тим часом щодня сміттєвоз вивозив на звали-
ще вміст звичайних сміттєвих баків, де пластику, поліетилену, 
бляшанок аж кишіло. У декого виникали думки, що, можливо, 
люди краще пристали б на таке сортувальне нововведення від 
влади, якби, наприклад, їх «простимулювали» реальними штра-
фами, як це прийнято у розвинених країнах. Дехто переконував, 
що люди охочіше сортували б сміття, якби знали, скільки та куди 
місцева влада витрачає живі гроші, які отримує, здаючи відходи 
на переробку. Були й прихильники того, що з часом односельці 
самі заразяться позитивним прикладом меншості. 

Штрафи не з’явилися, інформації про витрачання відповід-
них коштів не оприлюднили, а ось позитивний приклад таки 
став заразним. Не минало й тижня, як спецконтейнер наповню-
вався відповідними побутовими відходами. Тож поменшало їх у 
звичайних сміттєвих баках. Можна було констатувати: хороша 
звичка прижилася. І тут з’явилось оте неочікуване але. Доне-
давна відсортовані, як і решту відходів, вивозили вчасно. Але 
за відсортовані потім наче забули — переповненим контейнер 
простояв тижні три. За цей 
час люди, сподіваючись, що 
ось-ось пластик таки забе-
руть на переробку, складали 
пакети з відповідними відхо-
дами по обидва боки контей-
нера, а потім почали закида-
ти їх і на його дах. 

Та сніг засипав пакети, а 
комунальники спорожнюва-
ли тільки звичайні сміттєві ба-
ки, куди потрапляло дедалі 
більше пластику. Коли ж ді-
йшли руки до спецконтейне-
ра? Можливо, так збіглося чи 
всесвітня павутина таки зро-
била своє діло. Але після то-
го як я вранці перед роботою 
викидала сміття, звернувши 
увагу, що в баках уже більше 
пластику, ніж інших відходів, у 
групі нашої громади в соцме-
режі запитала, чи знає хтось, 
чому не вивозять відсортоване сміття, йдучи додому ввечері 
помітила: спецконтейнер уже був напівпорожнім. 

Думаю, що таки зробили свою справу ті, хто вподобав пу-
блікацію, а також написав кілька в’їдливих коментарів, навіщо 
взагалі було ставити контейнер, аби потім забути про нього. 
Зокрема писали, що в законі передбачено, а інструкції до ви-
конання не приліплено. Зауважу, що в нашому селищі чимало 
багатоповерхівок, тож таких спецконтейнерів п’ять. Кожен на 
2—4 чотири-, п’ятиповерхових будинки на 3—4 під’їзди. Отже, 
можна уявити, скільки не вдоволених роботою комунальників.   

До речі, наше комунальне підприємство громадського сер-
вісу також підписане на групу в соцмережі й завжди миттє-
во реагує на закиди у свій бік. Наприклад, запитали мешкан-
ці, чому не вивозять два дні поспіль звичайне сміття, — сервіс 
зреагував одразу, повідомивши про поломку машини. І через 
день вивезення відновили. Та хоч реакції комунального підпри-
ємства на дописи про пластик протягом дня не було, у випад-
ковість наявності ввечері напівпорожнього контейнера не ду-
же віриться. Очевидно, вирішили нишком почати виправляти 
свою помилку. 

Головне, аби вона не повторювалася, адже щоразу потро-
ху розріджуватиме групу прихильників сортування сміття. Це 
вже перевірено. У нашому селищі таку хорошу звичку довело-
ся плекати півтора року, але кількатижневого випробування на 
міцність вона не пройшла. Добре, що є ті, в яких хата зовсім не 
скраю і які готові вказувати владі на її огріхи. І таких має ста-
вати більше. 

Хорошу звичку — 
сортувати сміття — 
довелося  плекати 
півтора року, але 
кількатижневого 
випробування  
на міцність вона  
не пройшла. Добре,  
що є ті, в кого хата 
зовсім не скраю і хто 
готовий вказувати 
владі на її огріхи.
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ПОДІЇ ТА КОМЕНТАРІ
ДОКУМЕНТИ

  ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до розділу X  

«Перехідні положення» Земельного кодексу 
України щодо продовження заборони відчуження 

сільськогосподарських земель
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. У пунктах 14 та 15 розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу Укра-

їни (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27) цифри «2019» заміни-
ти цифрами «2020».

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України до 1 березня 2019 року розробити і внести на роз-

гляд Верховної Ради України проект Закону України про обіг земель сільськогоспо-
дарського призначення.

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ 
20 грудня 2018 року 
№ 2666-VIII

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про зміни у персональному складі Міжвідомчої 

комісії з політики військово-технічного 
співробітництва та експортного контролю

1. На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 6 серпня 2015 року 
№ 467 «Про персональний склад Міжвідомчої комісії з політики військово-техніч-
ного співробітництва та експортного контролю» (зі змінами, внесеними Указами від 
23 листопада 2015 року № 655, від 14 грудня 2016 року № 554 та від 6 березня 2018 
року № 56):

1) увести до персонального складу Міжвідомчої комісії з політики військово-тех-
нічного  співробітництва та експортного контролю (далі — Комісія) таких осіб:

КРИВІЦЬКИЙ Віктор Броніславович — виконуючий обов’язки заступника Голови 
Державної фіскальної служби України;

ОМЕЛЬЧЕНКО Сергій Григорович — перший заступник генерального директора 
Державного концерну «Укроборонпром» (за згодою);

ПАВЛЕНКО Ростислав Миколайович — директор Національного інституту стра-
тегічних досліджень;

2) вивести з персонального складу Комісії В. Горбуліна, М. Продана та О. Сте-
ценка.

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

м. Київ
4 лютого 2019 року
№28/2019

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 30 січня 2019 р. № 51 
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету  
Міністрів України від 29 червня 2004 р. № 812

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 2004 р. № 812 «Дея-

кі питання оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами в умо-
вах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану» (Офіційний вісник 
України, 2004 р., № 26, ст. 1696; 2006 р., № 22, ст. 1609, № 50, ст. 3324; 2013 р.,  
№ 92, ст. 3400; 2014 р., № 59, ст. 1617; 2016 р., № 56, ст. 1942) зміни, що додаються.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 30 січня 2019 р. № 51
ЗМІНИ, 

що вносяться до постанови Кабінету  
Міністрів України від 29 червня 2004 р. № 812

1. У постанові:
1) пункт 2 виключити;
2) доповнити постанову пунктом 21 такого змісту:
«21. Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації:
утворити Національний центр оперативно-технічного управління мережами теле-

комунікацій та здійснити організаційні заходи з його матеріально-технічного забез-
печення в межах бюджетних призначень, передбачених на зазначену мету;

затвердити в місячний строк положення про Національний центр оперативно-тех-
нічного управління мережами телекомунікацій.».

2. У Порядку оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами в 
умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану, затвердженому за-
значеною постановою:

1) абзац другий пункту 4 викласти в такій редакції:
«Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомуніка-

цій (далі — Національний центр);»;
2) пункт 7 доповнити абзацом такого змісту:
«Національний центр створюється за рішенням Адміністрації Держспецзв’язку.».

Новий старт  
по перепустку до вишу

Оксана ГОЛОВКО, 
«Урядовий кур’єр»

Цьогоріч, за даними 
Українського центру 

оцінювання якості освіти,  
очікують близько 332 ти-
сяч учасників тестування, 
які 2019-го завершують  
здобуття повної загальної 
середньої освіти. Це і ви-
пускники шкіл, і учні (слу-
хачі, студенти) закладів 
професійної (професійно-
технічної), вищої освіти. У 
тестуванні зможуть також 
узяти участь випускники 
закладів загальної та ви-
щої освіти минулих років.

Абітурієнти матимуть 
змогу скласти тестуван-
ня щонайбільше з чотирьох 
навчальних предметів. За-
галом ЗНО відбуватиметь-
ся з 11 навчальних предме-
тів. На запит учасників за-
вдання сертифікаційних ро-
біт із шістьох навчальних 
предметів перекладатимуть 
кримськотатарською, мол-
довською, польською, росій-
ською, румунською та угор-
ською мовами.

Про те, як зареєструва-
тися, та про новації для тих, 
хто стартує по перепустку 
до вишу, розповімо, посила-
ючись на офіційну інформа-
цію УЦОЯО, поширену на 
його  сайті.

Реєструйтеся 
уважно

Випускники шкіл, студен-
ти професійно-технічних за-
кладів і коледжів реєстру-
ватимуться на проходження 
ЗНО у своєму закладі освіти.

Скориставшись сервісом 
«Зареєструватися», розмі-
щеним на веб-сайті Україн-
ського центру, потрібно ство-
рити реєстраційну картку, 
підготувати дві фотокарт-
ки розміром 3x4 см, що від-
повідають досягнутому ві-
ку, зробити копію паспор-
та (сторінки з фотокарткою, 
прізвищем, ім’ям та по бать-
кові). Звертаємо увагу, що в 
паспортах нового зразка (ID-
картка) немає серії докумен-
та. Під час заповнення реє-
страційної форми поле «се-
рія» залишайте порожнім.

Після цього необхідно 
сформувати комплект ре-

єстраційних документів та 
подати його особі, відпові-
дальній за реєстрацію в за-
кладі освіти, в якому навча-
ється учень/студент.

Щодо випускників мину-
лих років, то вони зможуть 
зареєструватися самостій-
но і надіслати комплект ре-
єстраційних документів до 
відповідного регіонального 
центру.

Із 2019 року процедура ре-
єстрації учасників та поря-
док визначення результатів 
ЗНО дещо зміняться порів-
няно з попередніми роками.

Згідно зі змінами, зафік-
сованими  в наказі Мініс-
терства освіти і науки від 
07.12.2018 № 1353 «Про вне-
сення змін до деяких норма-
тивно-правових актів що-
до зовнішнього незалежно-
го оцінювання», для участі в 
додатковій сесії зовнішньо-
го незалежного оцінювання 
в основний період реєстра-
ції (цьогоріч — з 5 лютого до 
25 березня) зможуть подава-
ти документи особи, які про-
живають на тимчасово оку-
пованій території або в на-
селених пунктах, на тери-
торії яких органи держав-
ної влади тимчасово не здій-
снюють свої повноважен-
ня, або розташованих на лі-
нії зіткнення, або пересели-
лися з них; у додатковий пе-
ріод реєстрації (цьогоріч — з 
3 до 20 травня) зможуть по-
давати документи особи, які 
брали участь у здійсненні за-
ходів із забезпечення наці-
ональної безпеки і оборони, 
відсічі і стримування зброй-
ної агресії Російської Феде-
рації у Донецькій та Луган-
ській областях та не встигли 
зареєструватися для участі 
в зовнішньому незалежному 
оцінюванні в основний період 
реєстрації.

Підтвердженням факту 
реєстрації для участі в зо-
внішньому оцінюванні є сер-
тифікат, який буде надісла-
но в індивідуальному кон-
верті разом із реєстрацій-
ним повідомленням учасни-
ка зовнішнього незалежного 
оцінювання та інформацій-
ним бюлетенем «Зовнішнє 
незалежне оцінювання. 2019 
рік».  Індивідуальні конверти 
особам, які проходять ДПА у 
формі ЗНО, надсилають за 

адресою навчального закла-
ду, іншим особам — за адре-
сою, вказаною в реєстрацій-
ній картці.

На сайті Українського 
центру для кожного учас-
ника ЗНО буде створена ін-
формаційна сторінка, доступ 
до якої здійснюється за но-
мером сертифіката та пін-
кодом, указаним у ньому.

До 30 квітня 2019 року за-
реєстровані учасники змо-
жуть завантажити зі своїх 
інформаційних сторінок за-
прошення-перепустки, де 
буде зазначено час і місце 
проведення тестувань.

Спеціальні умови 
Для учасників з особли-

вими освітніми потребами 
Український та регіональ-
ні центри оцінювання якості 
освіти створюють більш як 
20 різних додаткових (спеці-
альних) умов.

Так, наприклад, для ді-
тей із вадами опорно-ру-
хового апарату підбирають 
пункти тестування із пан-
дусом або ж такі, де мож-
на проїхати на інвалідному 
візку і є відповідна туалет-
на кімната.

Дітям із порушенням слу-
ху дозволяється мати слу-
ховий апарат, якщо ж зовсім 
не чує і володіє мовою жес-
тів, то в аудиторії працюва-
тиме сурдоперекладач.

Для дітей із порушенням 
зору є кілька варіантів: до-
даткове освітлення, вико-
ристання лупи як механіч-
ного апарата, тестовий зо-
шит шрифтом «16» або над-
рукований рельєфно-крап-
ковим шрифтом Брайля. Зо-
шит  шрифтом «16» і шриф-
том Брайля може бути за-
безпечений тільки під час 
додаткової сесії. Цьогоріч 
шрифтом Брайля будуть зо-
шити з української мови та 
літератури, математики, іс-
торії України й біології.

Для створення таких умов 
учасник має надати відпо-
відний медичний висновок.

Відповідно до Умов при-
йому на навчання до закла-
дів вищої освіти України, 
2019 року для вступу до за-
кладів вищої освіти зарахо-
вуватимуть результати зо-
внішнього незалежного оці-

нювання 2017, 2018 та 2019 
років. З англійської, іспан-
ської, німецької та фран-
цузької мов прийматимуть 
результати 2018 та 2019 ро-
ків.

Реєстрація осіб для учас-
ті у зовнішньому незалеж-
ному оцінюванні тривати-
ме з 5 лютого до 25 берез-
ня 2019 року. Керівники за-
кладів освіти зможуть заре-
єструвати учнів (слухачів, 
студентів) для проходження 
ДПА у формі ЗНО до 18 бе-
резня 2019 року.

Основна сесія зовнішньо-
го незалежного оцінюван-
ня почнеться 21 травня тес-
туванням з математики і за-
вершиться 13 червня тес-
туванням з хімії. Тестуван-
ня з української мови і літе-
ратури відбудеться 23 трав-
ня, з іспанської, німецької, 
французької мов — 27 трав-
ня, з англійської мови — 28 
травня, з фізики — 30 трав-
ня, з історії України — 4 
червня, з біології — 6 червня, 
з географії — 11 червня.

ДПА у  формі 
ЗНО

Для випускників закла-
дів загальної середньої осві-
ти 2019 року результати зо-
внішнього незалежного оці-
нювання з трьох предметів 
будуть зараховані як оцін-
ки за державну підсумкову 
атестацію за шкалою 1—12 
балів. Першим обов’язковим 
предметом ДПА є україн-
ська мова і література (час-
тина з української мови). 
Другим — за вибором ви-
пускника: математика або 
історія України (період ХХ 
— початок ХХІ століття). 
Третій предмет випускники 
обирають самостійно із за-
пропонованого вище пере-
ліку.

Також 2019 року дер-
жавну підсумкову атес-
тацію з української мови 
і літератури, математики 
або історії України у фор-
мі зовнішнього незалеж-
ного оцінювання проходи-
тимуть учні (слухачі, сту-
денти) закладів професій-
ної (професійно-технічної), 
вищої освіти, які 2019 ро-
ку здобудуть повну загаль-
ну середню освіту.
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ЦВК ІНФОРМУЄ

Центральна виборча комісія повідомляє про відкриття накопичувально-
го рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України.

Реквізити накопичувального рахунку: 
Отримувач: виборчий фонд Зеленського Володимира Олександровича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2851406992.
Банк отримувача: АТ «КБ «ГЛОБУС», м. Київ.
Код банку отримувача (МФО): 380526.
Рахунок отримувача: 26406001084812.

Центральна виборча комісія повідомляє про відкриття накопичуваль-
ного рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України.

Реквізити накопичувального рахунку: 
Отримувач: виборчий фонд Богословської Інни Германівни.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2213201824.
Банк отримувача: АТ «КІБ», м. Київ.
Код банку отримувача (МФО): 322540.
Рахунок отримувача: 26404001028669.

Центральна виборча комісія повідомляє про відкриття накопичуваль-
ного рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України.

Реквізити накопичувального рахунку: 
Отримувач: виборчий фонд Киви Іллі Володимировича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2827713757.
Банк отримувача: СТОЛИЧНА ФІЛІЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ.
Код банку отримувача (МФО): 380269.
Рахунок отримувача: 26405056201923.
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Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

ПІДТРИМУЄ ГРОМАД А. 
На Луганщині районний 
краєзнавчий музей вті-
лює проект «Біловодськ 
— столиця кінних заводів 
України», який фінансує 
Агентство США з міжна-
родного розвитку (USAID). 

Унікальністю культурної 
спадщини Біловодщина зобо-
в’я зана одним із найстарі-
ших у Європі державних кін-
них заводів, яких тут було аж 
три, і кожен має понад двох-
сотрічну історію. Аби увічни-
ти цю пам’ять, місцеві музей-
ні працівники виграли тільки 
минулого року чотири гранти 
різних міжнародних організа-
цій. Проект передбачає ство-
рення не лише нової експози-
ції, а навіть музею просто не-
ба, де охочі зможуть замо-
вити кінні екскурсії та інше. 
І таку роботу всіляко підтри-
мує керівництво об’єднаної 
територіально ї громад и, яку 
с творили півтора року тому.

«Н ині наш краєзнавчий му-
зей подав заявку на участь у 
міжнародних проектах та до 
Українського фонду культури. 
Загальний обсяг фінансуван-
ня — понад 5 мільйонів гри-
вень. Залучення цих коштів 
дасть можливість розбуду-
вати інфраструктуру об’єктів 
культурної спадщини, створи-
ти новий неповторний імідж 
Біловодщини. Навіть зможе-
мо започаткувати проведен-
ня на базі іподрому Деркуль-
ського кінного заводу Все-

українського кінноспортивно-
го фольклорно-етнографічно-
го фестивалю «Золота підко-
ва», — розповідає директор 
музею Геннадій Верескун. 

За його словами, одним із 
найважливіших завдань сьо-
годення Біловодської ОТГ є 

створення на базі краєзнав-
чого музею центру культур-
ної спадщини. Він об’єднає 
всі музейні кімнати кінних за-
водів як філії районного му-
зею та всі державні заповід-
ники, розташовані на терито-
рії громади. 

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
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Oбласть Нiч День

Київська -2 -7 +2 -3
Житомирська -1 -6 +2 -3
Чернігівська -2 -7 +2 -3
Сумська -2 -7 +2 -3
Закарпатська -2 -7 +2 +7
Рівненська -1 -6 0 +5
Львівська 0 -5 +2 +7
Івано-Франківська -2 -7 0 +5
Волинська 0 -5 +2 +7
Хмельницька -2 -7 +2 -3
Чернівецька -2 -7 +2 -3
Тернопільська -2 -7 0 +5
Вінницька -2 -7 +2 -3

Oбласть Нiч День

Черкаська -2 -7 +2 -3
Кіровоградська -2 -7 +2 -3
Полтавська -2 -7 +2 -3
Дніпропетровська -2 -7 +2 -3
Одеська +2 -3 -2 +3
Миколаївська -1 -6 -2 +3
Херсонська -1 -6 -2 +3
Запорізька -1 -6 -2 +3
Харківська -2 -7 +2 -3
Донецька -2 -7 +2 -3
Луганська -2 -7 +2 -3
Крим +2 -3 0 +5
Київ -2 -4 -1 +1

Укргiдрометцентр

Львівщина відзначила 
90-річчя створення ОУН 

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

ЮВІЛЕЙ. Із цієї нагоди відбулися урочистості в обласному цен-
трі. Голова облдержадміністрації Олег Синютка зазначив, що га-
личани особливо відповідальні за традиції українських воїнів, 
бо основоположники ОУН мають коріння тут, на Львівщині. Єв-
ген Коновалець родом із Зашкова, Андрій Мельник — з Волі-Яку-
бової, на Прикарпатті народжений Степан Бандера та інші герої. 
У найважчі часи патріоти, люди твердої волі, вірили, що Украї-
на була, є і буде. Із вітальним словом виступив голова Організа-
ції українських націоналістів Богдан Червак. «Ми спадкоємці не 
лише слави героїв, а їхньої справи. Запевняємо, що йдемо шля-
хом попередників і обов’язково переможемо», — підкреслив він. 

Під час урочистостей музичні твори запропонувала державна 
заслужена хорова капела України «Трембіта» й інші виконавці. 

Ювілею ОУН в області присвятили флешмоб «Слова незлам-
них». У сесійних залах органів місцевого самоврядування учні 
загальноосвітніх навчальних закладів, студенти й активна мо-
лодь цитували відомих діячів ОУН. Опісля заспівали гімн Органі-
зації українських націоналістів «Зродились ми великої години».

Тим часом Державний архів Львівської області підготував он-
лайн-виставку документів, що зберігаються тут. Основу експозиції, 
за інформацією прес-служби облдержадміністрації, становлять ві-
дозви «До українського народу» та Декларація проводу Організа-
ції українських націоналістів за 1945 рік, де сформульовано осно-
вні засади діяльності ОУН. Представили світлини, на яких зобра-
жено членів ОУН, подбали й про короткі біографічні довідки до них. 
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На Миколаївщині жінка народила в дорозі 
Олена ІВАШКО, 

«Урядовий кур’єр»

ОСОБЛИВИЙ ВИПАДОК. 
До оперативної диспетчер-
ської Миколаївського центру 
екстреної медичної допомоги 
та медицини катастроф зате-
лефонував чоловік, який пові-
домив, що його 21-річна дру-
жина відчула, що почалися 
пологи. Родина живе в одно-

му із сіл Казанківського райо-
ну і прийняла рішення само-
стійно добиратися до лікарні 
на власному автомобілі. Але 
попри те що це вже другі по-
логи, не розрахували часу. 
Перейми почалися в дорозі, 
дитина народжувалася в ма-
шині. Черговий лікар центру 
швидко прийняла рішення на 
місце події направити бригаду 
швидкої з Казанки. 

Тим часом чоловік чітко ви-
конував вказівки лікаря теле-
фоном, і вже за декілька хви-
лин жінка народила хлопчика. 
Батько потребував психоло-
гічної допомоги. 

Через 15 хвилин після викли-
ку на місце прибули медики, 
які оглянули породіллю й ди-
тину, констатувавши, що стан 
здоров’я обох задовільний, і 
транспортували їх до лікарні. 

Тепер щаслива мати і немовля 
перебувають у пологовому від-
діленні Новобузької ЦРЛ. 

В управлінні охорони здоро-
в’я Миколаївської облдержад-
міністрації зазначають, що 
лише завдяки професіоналіз-
му та злагодженості роботи 
медиків усіх рівнів, сучасному 
обладнанню оперативної дис-
петчерської та оновленому 
автопарку не сталося лиха. 

Лісівники Сумщини: хто найкращий?
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

ПІДСУМКИ. Під час пер-
шого в цьому році засідання 
колегії Сумського обласного 
управління лісового та мис-
ливського господарства ви-
значено підприємства-пере-
можці за підсумками роботи 
у 2018-му.

Перше місце посів колектив 
Тростянецького лісгоспу, ди-
ректором якого є Віктор Зуб-
ко. Вручаючи вимпел пере-

можця, начальник Сумсько-
го ОУЛМГ Віктор Чигринець 
наголосив, що у тростянець-
кому підприємстві — єдиний 
серед споріднених підрозді-
лів управління рекреацій-
ний комплекс «Лісовичок» та 
один із трьох розсадників де-
коративних порід рослин.

Тут постійно оновлюють 
фонд основних засобів, висо-
ка культура виробництва, най-
кращі показники за залучени-
ми капітальними інвестиція-
ми, податковими платежами 

до бюджету, рівнем заробіт-
ної плати. Торік оптимізували 
адміністративно-господарську 
мережу та відкрили Офіс ліс-
ництв, установили сучасний 
лісонасіннєвий комплекс.

Друге і третє місця посіли 
Кролевецьке лісомисливське 
господарство та Роменський 
лісгосп, на чолі яких відповідно 
Олександр Посошенко й Олег 
Салов. Кролевецькі лісівники 
активно впроваджують сучас-
ні технології та модернізують 
виробництво. Зокрема розши-

рили сушильне господарство, 
сертифікували ліси за міжна-
родними стандартами. 

А їхні роменські колеги до 
трійки призерів потрапили 
вперше за останні два деся-
тиліття. Торік тут здійснили 
справжній прорив на осно-
вних напрямах господарської 
діяльності, активно впрова-
джуючи передовий досвід 
з використанням сучасних 
практик і механізмів, що й да-
ло можливість посісти почес-
ну третю сходинку.

Іванка МІЩЕНКО 
кур’єра»

Унікальністю культурної 
спадщини Біловодщина зобо-

зана одним із найстарі-
ших у Європі державних кін-
них заводів, яких тут було аж 

Біловодськ — столиця 
кінних заводів України

Манеж для тренування коней Деркульського 
конезаводу — історична спадщина

Галичани почуваються особливо відповідальними 
за традиції українських воїнів, 
бо основоположники ОУН мають 
коріння зі Львівщини


