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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:
«Ми фактично 
запроваджуємо 

економічний безвіз.  
Наші товари  

й економіки більше 
інтегруватимуться. ЗВТ 

поширюватиметься 
й на послуги. Буде 
забезпечуватися 

спільне інвестування».

10 відсотків за викриття 
злочинних схем

ПРОТИДІЯ. Викривачів масштабних корупційних схем заохочу-
ватимуть не тільки матеріальною винагородою — держава гаран-
туватиме захист від переслідування, відновлення порушених тру-
дових та інших прав, конфіденційність повідомлень про корупцію, 
а також встановлення відповідальності в разі переслідування ви-
кривачів. Про це розповів заступник керівника Офісу Президента 
Руслан Рябошапка, повідомляє Укрінформ.

Проєкти законів, що готують нині, регламентують способи й по-
рядок повідомлення про корупційні або пов’язані з корупцією пра-
вопорушення, процедури розгляду таких повідомлень, права й га-
рантії захисту викривачів, їхніх близьких та інших осіб, які сприяли 
розкриттю викривачем інформації, включно з правом викривача 
отримувати дані про стан розгляду наданої інформації, правом на 
безоплатну правову допомогу, конфіденційність, а також на ма-
теріальну винагороду у межах 10% суми відшкодованих державі 
збитків або розміру неправомірної вигоди (хабара). Відповідні за-
конопроєкти Президент внесе як невідкладні для позачергового 
розгляду Верховною Радою.

1–2 тис. грн
премії з нагоди 28-ї річниці 

Незалежності України отримають 
військовослужбовці ЗСУ залежно  

від категорії 

ПАТРІОТИЗМ. Командир патрульного катера «Слов’янськ» 
Дамір Аулін розповідає про навчання у США, полонених 
побратимів і доленосний вчинок навесні 2014 року

Прем’єр-міністр про величезні перспективи 
запровадження зони вільної торгівлі  
з Державою Ізраїль
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На нараді в Президента 
досягнуто домовленостей 
про здійснення трьох кроків 
для зниження вартості 
електроенергії на ринку

ТАРИФИ

Постанова Кабінету 
Міністрів України 
«Про внесення змін до 
Державного стандарту 
початкової освіти»
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Захист країни — незмінна мета
РЕФОРМА ЗСУ. Радикально змінено систему підготовки українських військ, армія планово 
переходить на професійну основу

Відділ новин  
«Урядового кур’єра»

Останніми роками українську 
армію істотно реформовано. За-

конодавчо затверджено вдвічі біль-
шу порівняно з 2014 роком чисель-

ність Збройних сил — до 250 тисяч 
осіб. Відчутно нарощено їхній бойо-
вий склад і вдосконалено структу-
ру. З урахуванням бойового досві-
ду й стандартів НАТО радикально 
змінено систему підготовки укра-
їнських військ. Відбувається онов-

лення форм і змісту бойової підго-
товки. Програми навчання військо-
вослужбовців розробляють з ура-
хуванням бойового досвіду. На цьо-
му наголосив міністр оборони Сте-
пан Полторак під час засідання Ко-
мітету реформ Міноборони та ЗСУ.

Армія планово переходить на про-
фесійну основу. Відповідно до Кон-
цепції розвитку професійного сер-
жантського й старшинського скла-
ду здійснюється комплектуван-
ня військ підготовленим і вмотиво-
ваним особовим складом, посилено 

кадровий потенціал. Запроваджено 
Концепцію військової кадрової по-
літики на період до 2020 року, якою 
визначено нову філософію прохо-
дження військової служби — 
від прийняття на службу до 
звільнення в запас. 2
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«Через роки після виходу 
з Криму усвідомили, 
що стали справжніми 
патріотами»
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НОВИНИ ТА КОМЕНТАРІ

Наслідування тоталітаризму  
згубне для людства
ПАМ’ЯТЬ. Неможливо зрозуміти, неможливо забути й пробачити, неможливо допустити 
знову — цього вчать уроки спільної історії України та Ізраїлю  

Відділ новин 
«Урядового кур’єра» 

Опісля офіційних церемоній, 
переговорів і підписання до-

кументів у межах офіційного ві-
зиту в Україну Прем’єр-міністра 
Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу по-
важний гість разом із Президен-
том Володимиром Зеленським 
вшанував пам’ять жертв трагедії 
Бабиного Яру.

«Зараз є тільки дві емоції — 
глибокий сум і біль, від якого роз-
ривається серце. Сьогодні ми зга-
дуємо події 1941 року й пережи-
ваємо цю моторошну й трагіч-
ну сторінку спільного минулого 
українського та єврейського на-
родів», — сказав Володимир Зе-
ленський.

Попередження  
з минулого

78 років тому німецькі окупа-
ційні війська почали масові роз-
стріли в урочищі Бабин Яр. Ці 
жахливі події можна описати 
трьома «неможливо»: неможли-
во зрозуміти, неможливо забути 
й пробачити, неможливо допусти-
ти знову.

Незрозумілим залишається не-
людське прагнення винищува-
ти людей за етнічною, національ-
ною чи політичною ознаками — 
незалежно від статі й віку. «Пе-
ред очима — страшна нескінчен-
на черга людей, які не розуміли, 
що їх ведуть на смерть. Переваж-
на частина вбитих була саме єв-
рейської національності», — із су-
мом констатував глава держави.

Розстрілявши всіх євреїв, яких 
могли знайти, нацисти почали 
розправлятися з іншими — по-

лоненими, ромами та українця-
ми, які боролися за свою держа-
ву. «Тоталітарний радянський 
режим наклав табу на такі теми, 
як Голокост, Бабин Яр, Голодо-
мор, довго замовчуючи справжні 
масштаби цих злочинів. За різни-
ми даними, у період нацистської 
окупації в Бабиному Яру розстрі-
ляли від 70 до 200 тисяч людей. І 
це не просто статистика», — під-
креслив Володимир Зеленський.

Український народ завжди 
пам’ятатиме ці злочини проти 
людства й не забуде, до чого при-
зводить ксенофобія і расизм. Пре-
зидент відзначив повагу й пам’ять 
про Праведників народів світу 
— сміливих людей, які не стоя-
ли осторонь і, ризикуючи влас-
ним життям, рятували євреїв. 
Глава держави нагадав, що Ізра-

їльський центр пам’яті Голокос-
ту «Яд Вашем» удостоїв високо-
го звання «Праведник народів сві-
ту» понад дві з половиною тисячі 
українців. Наша держава посідає 
четверте місце у світі за кількіс-
тю людей, які отримали це звання.

«Пам’ять має слугувати попе-
редженням про те, що ідеологія 
нетерпимості й насильства відби-
рає найдорожче та найцінніше — 
людське життя. І в Бабиному Яру 
ми закликаємо міжнародне спів-
товариство об’єднати зусилля, 
щоб не допустити будь-яких про-
явів антисемітизму та нетерпи-
мості на расовому чи національ-
ному підґрунті. Україна разом з 
усім цивілізованим світом демон-
струє єдність і стоїть на сторожі 
гуманізму, толерантності, свобо-
ди й демократії. Заради третьо-

го «неможливо» — неможливо до-
пустити знову», — резюмував Во-
лодимир Зеленський.

Беньямін Нетаньягу висловив 
вдячність Президентові та уря-
ду України за збереження пам’яті 
жертв Голокосту, закликавши 
й надалі вшановувати пам’ять 
жертв Голокосту у Бабиному Яру, 
не забувати про трагедію, аби во-
на не повторилася.

Володимир Зеленський і Бенья-
мін Нетаньягу пройшли алеєю до 
пам’ятного знаку «Менора» на те-
риторії Національного історико-
меморіального заповідника «Ба-
бин Яр». Біля меморіалу встанов-
лено вінки від Президента Укра-
їни та Прем’єр-міністра Держави 
Ізраїль.

Не очікуючи на ЗВТ
Другий день візиту ізраїльсько-

го Прем’єра було присвячено ді-
ловим зустрічам, зокрема з укра-
їнським колегою Володимиром 
Гройсманом і представниками 
віт чизняних компаній, які працю-
ють у галузі високих технологій.

Україна потужний партнер 
Держави Ізраїль, і український 
уряд готовий всебічно сприяти 
реалізації ізраїльських проєктів 
у нашій державі, запевнив гостя 
Володимир Гройсман. Ізраїль ін-
вестував в економіку України по-
над 50 мільйонів доларів, а Угода 
про вільну торгівлю між нашими 
країнами відкриє нові можливос-
ті для ефективної реалізації на-
явного потенціалу в галузі торго-
вельного та інвестиційного співро-
бітництва, особливо в напрямі IT 
й новітніх технологій. «Ми розра-
ховуємо, що ізраїльська сторона 
докладе зусиль для завершення 

своїх внутрішньодержавних про-
цедур, необхідних для того, щоб 
угода набула чинності», — споді-
вається Володимир Гройсман.

Водночас ділові кола України 
та Ізраїлю мають усі можливості, 
не чекаючи остаточної ратифіка-
ції Угоди про зону вільної торгів-
лі між нашими державами, істот-
но нарощувати товарообіг, ділові 
стосунки, розвивати перспектив-
ні сектори — агровиробництво, 
машинобудування, інновації. У 
цьому Володимир Гройсман за-
певнив під час зустрічі з керівни-
ками українських компаній.

Візит пана Нетаньягу історич-
ний для України. «І я радий, що 
саме наші уряди мали можли-
вість фіналізувати й завершити 
перемовини щодо Угоди про зо-
ну вільної торгівлі. Ми зняли ві-
зові бар’єри для наших громадян. 
А тепер започатковуємо еконо-
мічний безвіз, причому говоримо 
про розширення ЗВТ на послу-
ги, механізми спільного інвесту-
вання тощо, — цитує слова Воло-
димира Гройсмана департамент 
інформації та комунікацій з гро-
мадськістю Секретаріату Кабіне-
ту Міністрів. — Саме тому я вже 
зараз закликаю наших бізнесме-
нів збільшувати товарообіг. Наша 
синергія — в агросекторі, маши-
нобудуванні, інноваціях. Ми мо-
жемо, використовуючи наші та-
ланти й досвід, бути сильнішими 
разом».

Відтак глава уряду Ізраїлю на-
голосив, що така співпраця за-
вжди передбачає здобутки для 
обох держав. Причому як у діло-
вому сенсі, так і в адміністратив-
ному, адже вільна взаємна тор-
гівля зменшує бар’єри і в сегменті 
державного регулювання.

Бабин Яр — священне місце для наших народів 
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Захист країни — незмінна мета
(Закінчення.  

Початок на стор. 1)

Реалізується нова модель 
кар’єрної перспективи офі-
церів на основі здобуття вій-
ськової освіти з одночасним 
вивченням іноземної мови, 
зокрема за кордоном, пові-
домляє пресслужба Мінобо-
рони.

За рейтинговим принци-
пом атестують військово-
службовців і формують ре-
зерв кандидатів для про-
сування по службі, до яко-
го включено понад 15 тисяч 
офіцерів. Також формуєть-
ся принципово новий сер-
жантський і старшинський 
корпус.

Підвищено рівень мотива-
ції особового складу до вій-
ськової служби. Грошове 
забезпечення, порівняно з 
2014 роком, зросло в серед-
ньому в 3—4 рази. Так, гро-
шове забезпечення коман-
дира бригади зросло із 6,6 до 
25,4 тисячі гривень, коман-
дира роти — з 5,1 до 15,8 ти-
сячі, стрільця — з 2,7 до 10,2 
тисячі гривень.

«З травня 2019 року 
збільшено щомісячні ви-
плати за участь в операції 
Об’єднаних сил. На першій 
лінії на глибину ротних опо-

рних пунктів — до 17 тисяч 
гривень та до 6,5 тисячі в ін-
ших районах», — наголосив 
міністр.

Надійний тил
Удосконалюється і со-

ціальний захист військо-
вослужбовців та членів їх-
ніх родин. Зокрема запро-
ваджено грошову компен-
сацію за піднаймання жит-
лового приміщення контр-
актникам рядового, сер-
жантського і старшинсько-
го складу. Ухвалено програ-
му будівництва житла для 
військовослужбовців, спро-
щено процедуру його отри-
мання. Протягом 2014—2018 
років вони отримали по-
над п’ять тисяч квартир. А 
грошову компенсацію за не 
отримане житло видано по-
над двом тисячам осіб. Вво-
дять в експлуатацію казар-
ми поліпшеного плануван-
ня, в яких до кінця року по-
селять 23 тисячі військово-
службовців.

Реалізують і масштабні 
інфраструктурні проєкти. 
Відновлено 134 об’єкти вій-
ськової інфраструктури: 23 
їдальні, 60 об’єктів на вось-
ми навчальних центрах і по-
лігонах, 37 об’єктів на семи 

арсеналах, базах і складах, 
14 комплексів аеродромних 
споруд і злітно-посадкових 
смуг. Будують чотири вій-
ськові містечка в Миколаїв-
ській, Одеській, Львівській 
та Дніпропетровській облас-
тях.

«Протягом 2014—2019 
років Збройним силам по-
ставлено понад 11,9 тися-
чі основних зразків озбро-
єння і військової техні-
ки та близько 1,4 мільйо-
на одиниць засобів уражен-
ня. Прийнято на озброєн-
ня 120 зразків, відновлено 
справність понад 12 тисяч 
одиниць ОВТ, — зазначив 
Степан Полторак. — Осво-
юється виробництво ракет 
і боєприпасів на національ-
них підприємствах, затвер-
джено Програму ракето-
будування. Завершується 
випробування реактивно-
го комплексу «Вільха», по-
силено засоби ППО, зокре-
ма зенітно-ракетного при-
криття, впроваджують но-
ву систему логістики».

Від іноземних партнерів, 
передусім від США, отри-
мано матеріально-техніч-
ної допомоги на суму понад 
360 мільйонів доларів. Та-
кож Міноборони набуло по-
вноважень щодо закупівлі 

озброєнь за імпортом в іно-
земних партнерів.

Здійснено перехід 73 вій-
ськових частин на нову сис-
тему продовольчого забез-
печення із застосуванням 
каталогу продуктів харчу-
вання. Міністр оборони під-
креслив, що ці пріорите-
ти повинні залишитися і на 
перспективу.

Кваліфікована 
медична 
допомога

Урядовець наголосив на 
позитивних зрушеннях у 
системі медичного забезпе-
чення українського війська: 
«Зменшилася етапність у 
наданні кваліфікованої ме-
дичної допомоги, її набли-
жено до переднього краю. 
Це дало змогу знизити ле-
тальність на етапах медич-
ної евакуації та у лікуваль-
них закладах».

Нині сформовано єдиний 
орган медичного забезпе-
чення — Головне військо-
во-медичне управління, від-
крито реабілітаційний центр 
для військовослужбовців і 
створено три нові медичні 
заклади рівня «відділення/
центр».

«Розгорнуто шість про-
фільних реабілітаційних 
відділень на 490 ліжок. Об-
сяг реабілітаційної бази до-
ведено майже до 1,5 тисячі 
ліжок», — повідомив Степан 
Полторак, додавши що нині 
забезпеченість лікарськими 
засобами й індивідуальними 
аптечками доведено до вста-
новлених норм, а підрозділи 
ЗС України, які виконують 
завдання у зоні проведення 
операції Об’єднаних сил, за-
безпечено ними на 100%.

За підсумками засідання 
Комітету реформ Міноборо-
ни, рішенням міністра Між-
відомчій робочій групі з пи-
тань проведення оборонно-
го огляду доручено забез-
печити організоване прове-
дення оборонного огляду на 
засадах спроможностей із 
використанням можливос-
тей Спільної робочої гру-
пи Україна — НАТО з пи-
тань воєнної реформи висо-
кого рівня.

Зокрема до 30 вересня 
2019 року потрібно подати 
до РНБО висновки з оціню-
вання безпекового середо-
вища на середньострокову 
перспективу, інформацію 
про досягнення стратегіч-
них цілей за результатами 
реформування, оцінку ста-

ну ЗСУ. Заступникам міні-
стра доручено забезпечити 
безпосередні закупівлі про-
фільним міністерством про-
дукції (робіт, послуг) обо-
ронного призначення за ім-
портом та впровадження 
інфраструктурних проєктів. 
Керівному складу оборон-
ного відомства слід буде за-
безпечити ефективну вза-
ємодію з МЗС, Мінінформ-
політики, Міністерством з 
питань тимчасово окупова-
них територій та внутріш-
ньо переміщених осіб, Мі-
ністерством у справах вете-
ранів, Службою зовнішньої 
розвідки та Службою без-
пеки для захисту національ-
них інтересів.

Міністр доручив Гене-
ральному штабу ЗСУ до 20 
червня 2020 року трансфор-
мувати систему мораль-
но-психологічного забезпе-
чення Збройних сил Украї-
ни відповідно до принципів 
НАТО.

Підбиваючи підсумки, 
Степан Полторак підкрес-
лив, що головним завданням 
для Міноборони, Збройних 
сил, а також для сил безпе-
ки і оборони загалом було і 
залишається завдання за-
хищати територіальну ці-
лісність країни.



21 серпня 2019 року, середа, № 159 www.ukurier.gov.ua 3

новини та коментарі
Ринок електроенергії: запитань більше,  
ніж відповідей

Відділ новин 
«Урядового кур’єра» 

ТАРИФИ. Нараду з пред
ставниками Кабінету Міністрів 
і профільних відомств щодо си
туації на ринку електроенергії 
провів Президент Володимир 
Зеленський. Він нагадав, що з 
1 липня в Україні почала діяти 
нова модель ринку електричної 
енергії, внаслідок чого відчутно 
зросли тарифи для непобуто
вих споживачів.

Тож він поставив чітку ме
ту перед учасниками зібрання: 
«Закінчити нараду маємо фор
мулюванням конкретних рішень 
— як знизити ціни на електрое
нергію щонайменше на 15—20 
відсотків», — наголосив Прези
дент.

Під час зустрічі обговорю
вали зокрема вплив подорож
чання електроенергії на ціни 
з водопостачання та опален
ня для населення, тарифи для 
промисловості, а також меха
нізми регулювання вартості 
електричної енергії з урахуван
ням монопольного становища 
на ринку окремих виробників.

За результатами наради 
представник Президента в Ка
бінеті Міністрів Андрій Герус на 
брифінгу повідомив, що досяг
нуто домовленостей про здій
снення трьох кроків, необхідних 
для зниження вартості електро
енергії, повідомили в Офісі Пре
зидента.

Насамперед Кабінет Міні
стрів має затвердити постано
ву про покладення спеціальних 
обов’язків на компанії Укргідро
енерго та Енергоатом. «Ми очі
куємо, що ця постанова дасть 
змогу знизити тариф Укренер
го більш ніж утричі. Зараз це 

32 копійки за кіловатгодину, а 
очікується 8—9 копійок, — ска
зав Андрій Герус. І нагадав: — 
Щодо тарифу на електроенер
гію, який встановила компанія 
«Укренерго», тривали дискусії 
через те, що він включав опла
ту зеленого тарифу».

«Цей тариф значно зріс, і йо
го оскаржували в судах. То
му коли буде нова постанова 
ПСО (покладення спеціальних 
обов’язків) і новий тариф Укре
нерго, це може дати зниження 
тарифу для кінцевих спожива
чів на близько 11 відсотків, а та
кож усуне мотивацію оскаржу
вати цей тариф у суді», — наго
лосив представник Президента 
в уряді.

Ще одним чинником, який 
сприятиме здешевленню елек
троенергії, має стати зміна price 
cap (граничного обмеження ці
ни електроенергії) на внутріш
ньодобовому ринку.

«Є сенс трохи підвищи
ти нічну вартість з точки зо

ру цінового обмеження, мож
ливо, приблизно на 10 від
сотків. А денну ціну знизи
ти, оскільки вона значно ви
ща, ніж в усіх країнах Євро
пи. Денний price cap можна 
зменшити на 20 відсотків. Та
ким чином, це може дати до
даткове зниження кінцево
го тарифу для споживача ще 
на 9 відсотків», — вважає Ан
дрій Герус.

Якщо втілити в життя ці 
три заходи, можна отрима
ти близько 20 відсотків змен
шення тарифу для всіх спо
живачів — великих, серед
ніх і малого бізнесу, для бю
джетних установ і організа
цій, дитсадків і шкіл.

Представник Президента у 
Кабміні констатував незадо
вільну підготовку до опалю
вального сезону — кількість 
вугілля на складах на 40% 
менша, ніж торішні запаси.

«У нас була складна диску
сія з компаніями теплової ге

нерації, зокрема з великими, 
і наголошували, що не мож
на використовувати запаси 
вугілля на складах як спосіб 
шантажу заради отримання 
високих тарифів. Ми хочемо, 
щоб це не повторювалося і 
компанії тримали достатні 
обсяги вугілля на складах», 
— наголосив Андрій Герус.

За його словами, очікува
ти повноцінну реалізацію та
ких рішень і відповідного зни
ження ціни на 20% дешевше 
варто не тепер, а лише у ве
ресні — жовтні, повідомляє 
УНІАН. «Якщо говоримо про 
постанову Кабінету Міністрів, 
то працюватимемо над тим, 
щоб її ухвалили на наступно
му засіданні уряду. Якщо ми 
говоримо про граничні ціни і 
тариф Укренерго, то аналізу
ватимемо, коли та як можна 
швидше реалізувати таке рі
шення, — або 1 вересня, або 
1 жовтня», — підбив підсумок 
роботи Андрій Герус.

Пересувна майстерня з переробки пластмаси 
подорожує Луганщиною

Іванка МІЩЕНКО  
для «Урядового кур’єра»

ТЕХНОЛОГІЇ. Майстерню 
з переробки пластику в Сє
веродонецьку створила мо
лодь під керівництвом Дави
да Пагави в межах грантово
го проєкту «Молода енергія 
громад», який фінансує уряд 
Німеччини. Купили обладнан
ня для дроблення пластику, 
переплавлення його в листи, 
а також верстат, який ство
рює із пластика об’єкти різ
ної форми. Найчастіше пе
реплавляють пластикові кри
шечки. Кажуть, що з переро
бленого пластика можна ро
бити багато чого корисного 
— ліхтарі, світильники, вази й 
навіть прикраси. Але головне, 

що таким чином можна й по
трібно сприяти очищенню на
шого довкілля. 

«Це і екологічна користь, і 
економія. Якщо ми навчимо
ся переробляти пластик, щоб 

він зберігав свою структуру, 
то вироби неможливо буде 
відрізнити від нових, які про
дають у магазині», — вважає 
Давид Пагава.

Він і його однодумці хочуть, 
щоб подібні майстерні були в 
кожному місті. Тому й вируши
ли в тривалу поїздку облас
тю. Уже відвідали кілька се
лищ у прифронтовому Попас
нянському районі — Новоіва
нівку та Врубівку, де людей ду
же зацікавила можливість пе
ретворювати старі пластмасо
ві кришечки на нові яскраві ре
чі для дому. 

Інформація про нововве
дення сєверодончан швидко 
поширюється, і їм пропонують 
старі пластикові кришки на
віть із Запоріжжя.
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Прошу слова!

Курйозний 
кешбек з 
Батьківщини

Любомира КОВАЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Днями повернулася з відпустки. Була вона цього разу більш ніж 
насичена країнами та враженнями від них. І враження ці були 

теж дуже різноманітними: приємними, повчальними й навіть кур
йозними.

В Італії першим відвідала невеличке містечко у передмісті Тури
на Канавезе. Місцина дуже мила: охайна, затишна, зелена, з не
величким озером. Якось одразу відчуваєш: ти за кордоном. Годи
нами із задоволенням гуляла вузенькими гарненькими вуличками, 
зупинялася оглянути пам’ятки історії та культури, до яких місцеві 
жителі ставляться дуже поважно та дбайливо. Машинами тут ко
ристуються нечасто, надаючи перевагу пересуванню на велосипе
дах, самокатах або пішки, аби не псувати красу природи.

А прогулянки на свіжому повітрі, як відомо, сприяють появі апе
титу. Тож за деякий час стала шукати крамничку, де б придбати чо
гось попоїсти, й бажано не за всі гроші світу. Місцеві люб’язно під
казали таку неподалік озера. Виявилася вона такою самою, як і 
містечко, — невеличкою та гарненькою.

Та найприємнішим сюрпризом стало те, що, побачивши мою 
футболку із логотипом «Ukrаine. NOW», яку свідомо взяла у закор
донну подорож, одна з продавчинь заговорила до мене спочатку 
російською, а потім українською. З’ясувалося, що вона наша ко
лишня співвітчизниця, переїхала до Італії наприкінці 1990х з Оде
си. Тож, звісно, не обійшлося без розмов про політику, російську 
агресію щодо України, ставлення міжнародної спільноти до цього 
питання тощо. Жінка зізналася, що до 2014го раз на кілька років 
їздила в Україну навідувати рідних. Після того не була ще жодно
го разу, хоч періодично збирається, але поки що відкладає поїздку. 
Люб’язно розповіла мені про історію Канавезе, а далі й про асор
тимент крамнички. 

Працювала вона там не одна. Була ще одна продавчиня, місце
ва, яка на звернення до неї українською одразу показала, що мо
ви не розуміє, отже конструктивного діалогу з нею не вийде. Та ще 
й чомусь поглядала на мене якось суворо, зпід лоба, не поділяючи 
радості колеги від зустрічі з колишніми співвітчизниками.

«Але ж чого бути такою суворою? Не любить туристів? Та при
наймні я покупець, який не просить знижку і робить виторг магази
ну. Тож можна було б хоч трохи усміхнутися, чому ні?» — не розумі
ла я. Але запитати так і не наважилася. 

Обрала необхідний товар і пішла до каси. І саме в той момент 
мою привітну нову знайому покликав інший покупець. Тож розра
ховувала мене не вона, а саме її сувора місцева колега, з якою 
враз відбулася разюча метаморфоза: вона за секунду також ста
ла дуже милою, привітною та усміхненою. Хіба що спілкувалися ми 
з нею ламаною англійською або жестами. Вона активно намага
лася рекламувати мені товар з тих, які, на її думку, я безпідставно 
оминула увагою, і таки вмовила придбати ще тістечко і десерт, які 
я спершу купувати не збиралася. Усе гарненько запакувала і шви
денько мене розрахувала, насипавши в долоню цілу купу метале
вих монет.

Перераховувати отриману решту я не стала. Бо й руки були зай
няті пакетами з продуктами, і монет було дуже багато. Та й не спа
ло мені на думку, що у крамничці, де так неочікуваноприємно зу
стріла колишню співвітчизницю, до мене можуть поставитися по
гано або нечесно. Тому з усмішкою попрощавшись з обома жінка
ми, задоволена, продовжила подорож затишним італійським міс
течком.

Мабуть, й надалі згадувала б цей випадок лише як приємний, 
аби не вирішила за кілька годин придбати в іншій крамничці пля
шечку холодної води. Бо італійська спека — то, скажу вам, зовсім 
не забавка. У них навіть узимку температура не падає нижче за 
+10 градусів. А влітку вдень до +40 — явище буденне. І від того пи
ти хочеться постійно. Саме тоді з великим подивом знайшла у сво
єму гаманці… монетку 2 гривні, якої там не мало бути. Адже всі 
гривні, які привезла із собою з України, ще певний час тому пере
клала в інше місце, аби не поплутати.

«Та навіть із тих, що в мене були, там лишалися тільки паперові. 
Звідки ж ця монетка взялася?» — довго не могла втямити. Та вре
шті мені розвиднілося: мабуть, зустріч з українськими туристами 
була у цих продавчинь не першою. І замість євро, розрахувалися з 
ними наші спритні співвітчизники металевими гривнями. Тоді недо
гледіли продавчині. А як побачили, що люди з тієї самої країни за
вітали до них знову, та ще й сповнені вражень, зробили такий собі 
кешбек: замість 2 євро дали мені монету 2 гривні. І цього разу вже 
недогледіла я, отримавши урок вартістю 54 гривні (2 євро за сучас
ним курсом — 56 гривень, мінус 2 гривні, що мені повернули). От
же, спочатку трохи засмутилася, а потім… розсміялася й наказала 
собі зробити висновок: гроші не люблять забагато емоцій. Слід бу
ти дуже уважною і спокійною завжди, коли ними оперуєш.

Урок пішов мені на користь. Надалі поводилася лише так, ре
тельно переглядаючи та обраховуючи гроші, які отримувала на ре
шту в інших крамничках. Тож більше грошових курйозів зі мною не 
траплялося. Отриману ж у Канавезе монетку спочатку планувала 
просто витратити на покупки після повернення до Києва. Та врешті 
залишила її на згадку. Про те, що слід бути уважною, і про гарне 
італійське містечко, де живуть люди зі своєрідними почуттями гу
мору і справедливості.  

Не можна використовувати малі запаси вугілля на складах як спосіб шантажу заради 
отримання високих тарифів

Під час поїздок Луганщиною молодь із Сєверодонецька 
не лише розповідає про можливості переробки старої 
пластмаси, а й пропонує одноліткам і самим щось зробити 
на їхньому обладнанні

Довкілля й досі потерпає від сміття
Відділ новин 

«Урядового кур’єра» 

ЕКОЛОГІЯ. Запроваджен
ня енергетичної утилізації сміт
тя дало б змогу Україні щоріч
но заміщати 1 мільярд кубоме
трів газу за допомогою генера
ції з відходів електричної й те
плової енергії. Натомість поки 
що майже все сміття вивозять 
на полігони твердих побутових 
відходів.

«На сьогодні Україна генерує 
щороку 10 мільйонів тонн відхо

дів. Якщо будувати такі заводи, 
як у Данії чи Польщі, вони нази
ваються wastetoenergy plants 
(дослівно — «енергетична ути
лізація сміття»), то ми може
мо під час виробництва тепло
вої та електричної енергії в ек
віваленті замістити до мільяр
да кубів газу щорічно», — такі 
дані навів на пресконференції 
голова Державного агентства 
з енергоефективності та енер
гозбереження Сергій Савчук.

Наразі в Україні 93% твер
дих побутових відходів виво

зять на звалище, а наприклад 
у Швеції на полігони вивозять 
лише 1%. Решті знаходять гос
подарське застосування в різ
них галузях. 

Для досягнення такого рівня 
необхідно зробити утилізацію 
сміття економічно вигідною. 
Створити гарантії та стимули, 
закріпити законодавчо техно
логічні вимоги до таких пере
робних підприємств і встано
вити чіткі правила для тарифо
утворення на послуги з енер
гетичної утилізації. Також слід 

налагодити системи узгоджен
ня поводження з відходами на 
муніципальному рівні, повідо
мляє УНІАН.

«Ми маємо реалізувати за
конодавчі норми, а саме — 
роздільне збирання. Далі час
тина сміття має йти на такий 
завод. Потім — реалізація вто
ринної сировини та захоро
нення залишків. Якщо запро
вадимо цю модель, то ми та
кож будемо мати такі заводи», 
— сподівається голова Держ
енергоефективності.
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ПОДІЇ ТА КОМЕНТАРІ
ДОКУМЕНТИ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 14 серпня 2019 р. № 635-р 
Київ

Про затвердження плану заходів з підготовки  
та відзначення 28-ї річниці незалежності України
1. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення 28-ї річниці незалежності Укра-

їни, що додається.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Київській 

міській держадміністраціям забезпечити виконання затвердженого цим розпорядженням 
плану заходів за рахунок і в межах видатків державного та місцевих бюджетів, а також за 
рахунок інших, не заборонених законодавством джерел фінансування.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 14 серпня 2019 р. № 635-р

ПЛАН 
заходів з підготовки та відзначення 28-ї річниці незалежності України

1. Забезпечити проведення до Дня Державного Прапора України в м. Києві, інших насе-
лених пунктах, закордонних дипломатичних установах України:

офіційної церемонії урочистого підняття Державного Прапора України, урочистого куль-
турно-мистецького заходу «День прапора» на Софіївській площі в м. Києві.

Мінкультури, обласні та Київська міська 
держадміністрації, Міноборони, МЗС.
23 серпня 2019 р.;

інформаційно-освітніх та патріотично-виховних заходів, спрямованих на поширення 
знань про події та персоналії багатовікової історії українського державотворення, вихован-
ня поваги до державних символів України.

Мінкультури, Мінмолодьспорт, МЗС, 
Український інститут національної
пам’яті, обласні та Київська міська 
держадміністрації, заклади освіти (за згодою).
Серпень — вересень 2019 року.

2. Забезпечити проведення з нагоди Дня незалежності України:
урочистих заходів у м. Києві, інших населених пунктах за участю представників органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, народних депутатів України, представ-
ників іноземних держав, міжнародних організацій, релігійних організацій, громадськості.

Обласні та Київська міська 
держадміністрації, Мінкультури, МЗС.
24 серпня 2019 р.;

церемоній покладання в м. Києві та інших населених пунктах квітів до пам’ятників і 
пам’ятних знаків, місць поховань видатних діячів українського державотворення, борців за не-
залежність України, загиблих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної опе-
рації, операції об’єднаних сил, заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсі-
чі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

Обласні та Київська міська держадміністрації.
24 серпня 2019 р.;

тематичних міжнародних наукових, науково-практичних конференцій, засідань за кру-
глим столом, фотодокументальних виставок, присвячених 28-й річниці проголошення в 
1991 році незалежності України, подіям та персоналіям багатовікової історії українського 
державотворення.

Національна академія наук (за згодою), 
Український інститут національної пам’яті, 
Укрдержархів, обласні та Київська міська 
держадміністрації.
Серпень — вересень 2019 року.

3. Сприяти реалізації ініціатив громадськості, спрямованих на зміцнення національної 
єдності, консолідацію суспільства у справі розбудови держави, розвиток міжрегіональних 
зв’язків, поширення інформації та знань про Україну, утвердження її позитивного іміджу у світі.

Обласні та Київська міська 
держадміністрації, МІП, МЗС.
Серпень — вересень 2019 року.

4. Сприяти проведенню в м. Львові національного телепроекту «Українська пісня/
Ukrainian Song Project».

Львівська обласна держадміністрація, 
Мінкультури.
Серпень 2019 року.

5. Організувати широке висвітлення заходів з підготовки та відзначення Дня Державно-
го Прапора України та 28-ї річниці незалежності України, трансляцію циклів тематичних те-
ле- та радіопередач, художніх і документальних фільмів.

МІП, Держкомтелерадіо, обласні 
та Київська міська держадміністрації.
Серпень 2019 року.

6. Звернутися до релігійних організацій із пропозицією провести 24 серпня 2019 р. мо-
лебні за Україну.

Мінкультури.
Серпень 2019 року.

7. Забезпечити проведення закордонними дипломатичними установами України за 
участю представників української громадськості за кордоном заходів з відзначення Дня 
Державного Прапора України та 28-ї річниці незалежності України.

МЗС.
Серпень — вересень 2019 року.

8. Забезпечити розроблення та реалізацію регіональних планів заходів з підготовки та 
відзначення Дня Державного Прапора України, 28-ї річниці незалежності України.

Обласні та Київська міська держадміністрації.
Серпень 2019 року.

9. Вжити в межах компетенції заходів до забезпечення порядку, безпеки та прав грома-
дян під час проведення заходів з відзначення Дня Державного Прапора України та 28-ї річ-
ниці незалежності України.

МВС, СБУ (за згодою), обласні та Київська 
міська держадміністрації.
23—24 серпня 2019 р.

25-річний Дамір Аулін 
— один із тих самих 

курсантів Севастопольсько-
го військово-морського ін-
ституту ім. Нахімова, які 21 
березня 2014 року, під час 
розпалу окупації півострова 
Росією, відмовилися мовчки 
спостерігати за підняттям 
на плацу російського прапо-
ра. Вони зіпсували окупан-
там свято, хором заспівав-
ши гімн України. Тоді про 
них довідалася вся країна.

Минуло понад п’ять років, 
діти виросли. Торік Укрін-
форм уже знайомив чита-
чів із цим молодим поколін-
ням, новою елітою Військо-
во-Морських сил Зброй-
них сил України. Тоді ав-
тор цих рядків поспілку-
вався на борту малого бро-
ньованого артилерійсько-
го катера «Кременчук» із 
його командиром Олексан-
дром Регулою після успіш-
ної операції з переходу ко-
раблів «Донбас» і «Корець» 
із Одеси до Маріуполя Кер-
ченською протокою. Олек-
сандр Регула розповів про 
деталі операції і заявив, що 
не дасть росіянам зробити 
Азовське море своїм «вну-
трішнім озером».

Це інтерв’ю тоді спричи-
нило неабияку реакцію в 
Росії, де коментатори нав-
випередки почали оббрі-
хувати молодого команди-
ра. «Байки лейтенанта Ре-
гули» — так називалася од-
на з пропагандистських ста-
тей... Реакція росіян зовсім 
не дивна. Певно, ніщо не 
дратує їх так сильно, як іс-
торії молодих, мотивованих, 
успішних українських вій-
ськових моряків, які, вий-
шовши з Криму, почали ро-
бити стрімку кар’єру у ВМС 
ЗС України.

Зі старшим лейтенан-
том Ауліним знайомимо-
ся на борту українсько-
го патрульного катера ти-
пу Island американського 
виробництва. Торік США 
передали Україні два та-
ких катери, які пізніше бу-
ло названо іменами визво-
лених українських міст: 
«Слов’янськ» і «Старо-
більськ». Нині 36 військово-
службовців ВМС ЗС Украї-
ни, екіпажі двох катерів, за-
вершують насичений деся-
титижневий курс навчання 
у США, де переймають най-
кращі практики американ-
ських військових моряків.

— Як вам спілкування з 
американцями?

— Американці дуже при-
вітні! Ми також були при-
ємно здивовані теплим при-
йомом української діаспо-
ри в аеропорту. До слова, 
під час нашого перебуван-
ня тут періодично зустрі-
чаємося з американськи-

ми українцями. Наприклад, 
коли ходимо до церкви. На-
ші друзі-американці вияв-
ляють неабияку зацікавле-
ність Україною. Користує-
мося цим, аби доносити до 
них свою позицію щодо різ-
номанітних подій.

Не всі американці знали, 
наприклад, що Крим істо-
рично належав Україні. Не 
всі знали, яка нині ситуація 
в нас. Дехто думав, що по-
дії в Криму були свідомим 
вибором «кримського наро-
ду» (хоча там взагалі укра-
їнці): мовляв, вони захотіли 
приєднатися до Росії. Не всі 
знали, що відбувається нині 
в зоні ООС.

Це дуже важливо: спіл-
куючись, ми доносимо до 
них правдиву інформацію, 
яку і вони, своєю чергою, по-
ширюють далі.

— Розкажіть про особли-
вості цього катера, чим він 
відрізняється від інших ко-
раблів, які нині є у складі 
ВМС України?

— Кораблі всі однако-
ві: мають двигуни, вали, 

редуктори, корпус. Усе, в 
принципі, однакове. Але є й 
деякі відмінності, малень-
кі деталі, які ми повинні тут 
вивчити, навчитися пра-
вильно обслуговувати цю 
техніку й правильно вміти 
нею керувати.

Відмінностей у матері-
альній частині не дуже ба-
гато. А ось у процедурах, 
підготовці й виконанні за-
вдань є істотна різниця. На-
приклад, у нас є «контроль-
ний аркуш», а в американ-
ців — checklist («контроль-
ний аркуш» англійською). 
Ми намагаємося засвоїти 
навички оперування цими 
«чеклістами».

Вчимося, як правильно 
підготувати катер до вихо-
ду в море, правильно від-
швартуватися та пришвар-
туватися, як відігравати на-
вчальні тривоги — пожежу 
чи затоплення. Загалом по-
вністю діяти за процедура-
ми США та НАТО. Нині на-
магаємося здобути якомога 
більше знань та правильно 
їх застосовувати.

— Як проходить підго-
товка військовослужбов-
ців?

— Підготовка проходить 
на дуже високому рівні, від-
повідно до стандартів НАТО.  
Наприклад, навіть сьогод-
ні, перед виходом у море, ін-

структори проводили так 
званий навігаційний бри-
фінг: це коли оцінюють не-
безпеку, обстановку, мате-
ріальну частину. За резуль-
татами брифінгу виставля-
ють оцінки. Якщо підсум-
ковий показник не дозволяє 
вийти, катер не виходить 
у море. Це дуже важливий 
аспект. Гадаю, нам варто та-
кож запозичити таку прак-
тику: брифінг перед почат-
ком навчання чи перед без-
посереднім виходом у море, 
як це роблять наші колеги.

Якщо особовий склад чи 
матеріальна частина не по-
вністю підготовлені, погодні 
умови не дають змоги або з 
якихось інших причин мож-
на скасувати або перенести 
вихід, не ризикувати особо-
вим складом чи матеріаль-
ною частиною.

— Коли ви дізналися, що 
побратими потрапили в по-
лон, про що думали? Може-
те пригадати той день?

— Того дня я був черго-
вим по дивізіону. Спершу, 
коли почув, що сталося, не 

міг у це повірити. Думав, це 
чийсь злий жарт. Нас при-
вели в бойову готовність. 
Було важко усвідомити од-
разу, як це могло трапити-
ся… Про це важко говорити. 
Бо коли ти щодня спілку-
єшся з людиною, ви разом 
від підйому прапора до йо-
го спуску, разом зі всіма по-
братимами проводите час, і 
трапляється таке...

Спочатку ми не знали, що 
їх взяли в полон. Спершу 
почули, що їх почали роз-
стрілювати — з артилерій-
ських установок, гелікопте-
рів. Ми дуже переживали за 
їхнє здоров’я.

А вже звістка про те, що 
вони в полоні, викликала в 
нас і шок, і агресію, і бажан-
ня діяти. Ми були готові ви-
йти і допомогти їм, якби на-
дійшов такий наказ.

— Якби вони могли вас 
зараз почути, що ви їм ска-
зали б?

— Щоб вони трималися. 
Вся Україна, весь світ чекає 
на їхнє повернення. Ми не 
зрікаємося своїх. Не зріка-
ємося моряків, які нині вій-
ськовополонені в Росії. Ми 
їх чекаємо й робитимемо все 
від нас залежне, все, на що 
здатні, аби їх якнайшвидше 
звільнили з полону.

Ми сподіваємося, що Ро-
сійська Федерація припи-

нить свою агресивну полі-
тику проти українського на-
роду, проти України як дер-
жави загалом. Сподіваємо-
ся, що вона виконає вимоги 
Міжнародного трибуналу з 
морського права та відпус-
тить наших військових мо-
ряків.

— Навесні 2014 року ви 
були серед тих курсан-
тів Севастопольського вій-
ськово-морського інституту  
ім. Нахімова, які не стали 
мовчки спостерігати за пі-
дійманням російського пра-
пора і заспівали гімн Укра-
їни в обличчя окупантам. 
Могли уявити, що за п’ять 
років будете тут, у Балти-
морі, на посаді командира 
«Айленда»?

— Щиро кажучи, я не 
міг такого уявити. Але ко-
жен повинен ставити пе-
ред собою мету. Поставив-
ши, треба до неї йти. Я со-
бі поставив за мету стати 
командиром щонайменше 
трьох кораблів. Нині вже 
командую другим катером 
(до того Аулін був коман-
диром малого броньованого 
артилерійського катера. — 
Ред.). Я чітко знаю, до якої 
мети прямую, та йду до 
неї, але не збираюся зупи-
нятися на цьому та продо-
вжу свою військову служ-
бу і надалі.

— Ви ніколи не шкоду-
вали про вибір, який зроби-
ли тоді, навесні 2014 року? 
На відміну від ваших крим-
ських колег, які залишили-
ся на півострові, перейшли 
на бік Росії?

— Не було жодного ра-
зу, коли б я шкодував про 
те, що ми зробили, коли ви-
йшли з Криму. Тоді ми ще 
не розуміли, але усвідом-
лення прийшло через роки 
— ми стали справжніми па-
тріотами України. Ми гото-
ві її захищати та віддати за 
неї тіло і душу.

Не можу зрозуміти тих, 
хто залишився в Криму, то-
му що в мене є товариші, та-
кож місцеві, з Криму, які 
все життя там прожили, але 
нині вони перебувають на 
материковій Україні. Вчи-
нок, який зробили ті, хто пе-
рейшов на інший бік, — не-
гідний. Він не гідний ані офі-
цера, ані патріота своєї кра-
їни.

У майбутньому планую 
продовжити службу в на-
шій державі у Військово-
Морських силах, і якщо це 
буде потрібно Україні — на-
віть їх очолити.

Георгій ТИХИЙ,  
Балтимор — Нью-Йорк, 

Укрінформ

(Надруковано  
зі скороченнями)

ВІДОМОСТІ 
про народного депутата України, обраного  

на позачергових виборах народних депутатів України  
21 липня 2019 року в одномандатному  

виборчому окрузі № 210
Приходько Борис Вікторович, 1973 року народження, 

освіта вища, радник, ТОВ «Кредитна установа «Кредит-Ко-
мерц», проживає в місті Києві, безпартійний, самовисуван-
ня, обраний в одномандатному виборчому окрузі № 210.

ЦВК ІНФОРМУЄ

ГРАФІК 
проведення прямої телефонної лінії Кабінету Міністрів 

України за участю керівників центральних органів 
виконавчої влади на серпень — вересень 2019 року

23 серпня  Міністерство фінансів України
27 серпня  Міністерство юстиції України
30 серпня  Міністерство у справах ветеранів України
3 вересня  Міністерство соціальної політики України
6 вересня   Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів  

та захисту споживачів
10 вересня  Національна поліція України
13 вересня  Державна міграційна служба України
17 вересня  Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру
20 вересня  Пенсійний фонд України
24 вересня  Державна фіскальна служба України
27 вересня  Державна служба України з питань праці
Примітка.  Пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів працює за номером  

254-05-65. Час проведення брифінгу з 13.40 до 14.00,  
прямої телефонної лінії — з 14.00 до 16.00.  
Місце проведення: м. Київ, вул. Інститутська, 7  
(другий поверх, кім. 206).

Командир патрульного катера типу Island Р-190 
«Слов’янськ» Дамір АУЛІН: 

«Через роки після виходу 
з Криму усвідомили, 

що стали справжніми 
патріотами»

Торік США передали Україні два катери 
класу Island, які пізніше було названо 
іменами визволених українських міст: 
«Слов’янськ» і «Старобільськ».
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агроперспектива

Пасічники гуртуються в кооперативи
СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЄКТ. «Контінентал» — перша в Україні компанія, яка розгорнула  
активну співпрацю з бджолярами

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

Нині за підтримки компанії 
«Контінентал» вже створи-

ли 11 бджолярських кооперати-
вів у Тернопільській, Івано-Фран-
ківській і Хмельницькій областях. 
На виробничому кластері «Кар-
пати», який обробляє землі в кіль-
кох районах Тернопілля та При-
карпаття, діє чотири пасічницьких 
об’єднання, серед яких і «Бджоли-
ний край». Цей кооператив вважа-
ють одним з найкращих. Працює 
він у Підгаєцькому районі.

Медові турботи
Ігор Буцик, керівник «Бджоли-

ного краю», зумів уже об’єднати 
у спільні пасічницькі лави 23 од-
нодумці. Це переважно молоді 
бджолярі з райцентру та навко-
лишніх сіл. Аби стати членом ко-
оперативу, не існує особливих пе-
ресторог. Головне — потрібно ма-
ти прагнення займатися пасіч-
ницькою справою та подбати про 
власні бджолосім’ї й, звісно ж, до-
помагати одне одному, адже це чи 
не аксіома кооперації. 

Ігор — із пасічницького роду. 
Ще до Другої світової війни його 
прадід у рідній Яблунівці тримав 
чи не пів сотні бджолосімей. За ра-
дянських часів і створення колгос-
пу майже всю пасіку забрали. Ни-
ні на пам’ять від прадіда в Ігоря за-
лишилася стара дубова медогонка, 
матриця для виготовлення вощи-
ни й дев’ять вуликів. Він має намір 
створити невеликий музей, а та-
кож відкрити центр з надання па-
січницьких послуг.

Ігор — дипломований пасічник, 
навчався в Гадяцькому аграрному 
училищі на Полтавщині. Утримує 
70 бджолосімей, 30 з яких вивіз на 
кочівлю. Компанія «Контінентал» 
засіяла цьогоріч великі площі со-
няшником. А це прекрасна медо-
дайна культура. Тож члени коопе-
ративу не могли не скористатися 
можливістю транспортувати влас-
ні вулики в поле, де зростає соняч-
на квітка. Прикметно, що, за сло-
вами менеджера зі зв’язків з гро-
мадськістю виробничого класте-
ра «Карпати» Ігоря Метенька, для 
бджолярських кооперативів «Кон-
тінентал» розробив програму з ви-
готовлення причепів, а також мо-
дулів для них, аби пасіки були мо-
більними. На одну платформу за-
вантажують 20 корпусних десяти-
рамкових вуликів, і їх можна до-
правити за кілька метрів до медо-
носних рослин. Ці причепи та мо-
дулі компанія надала в користу-
вання кооперативам безплатно. 
Адже до складу таких об’єднань 

входять майже 80 відсотків пайо-
виків «Контіненталу».

Наразі підгаєцькі кооперативни-
ки мають 1500 бджолосімей. Звіс-
но, хочуть навіть подвоїти цю кіль-
кість. Тривалі дощові весняні дні 
не дали змоги пасічникам «Бджо-
линого краю» зібрати багато меду з 
цвітіння ріпаку, садів, різнотрав’я. 
Потішив хіба що соняшник, який 
добре медоносив. Кожного тижня 
викачували з вуликів солодку про-
дукцію. Бджолам, завдяки органі-
зованій кочівлі, було близько носи-
ти нектар із соняшникових план-
тацій. За час цвітіння цієї сільсько-
господарської культури в серед-
ньому кожна бджолосім’я могла 
принести 20—30 кілограмів меду.

Кооператив наголос робить не 
лише на викачуванні меду, а й на 
виготовленні солодкої продук-
ції. Вже тепер продають різні сор-
ти меду, бджолину пергу, пропо-
ліс, пилок у меді, забрус, крем-
меди, творять смакову компози-
цію із двох видів меду в одній бан-
ці. З-поміж іншого пропонують 
покупцям «Медовий айсберг» — 
стільниковий мед, залитий медом, 
мікс — горішки й сухофрукти в 
меді, а також наливки, медовий 
квас тощо. Ігор Буцик особисто за-
ймається розведенням маток, а от-
же, збирає маточне молочко.

Які шанси «Бджолиного краю» 
вийти зі своїм товарним асорти-
ментом на європейські ринки? Ігор 
Буцик певен, що це має бути пере-
дусім екологічна продукція, а об-
ладнання медівень мусить відпо-
відати всім санітарним нормам. У 
цьому напрямі кооператив енер-
гійно рухається. Вже подбали про 

посуд і медогонки, що виготовле-
ні з нержавіючої сталі. Торік отри-
мали підтримку з обласної скарб-
ниці, завдяки якій вдалося оно-
вити обладнання, а саме придба-
ти 12 нержавіючих медогонок, од-
ну пилкосушарку, п’ять воското-
пок сонячних та одну парову, аби 
переробляти віск. З районного бю-
джету цьогоріч для «Бджолино-
го краю» надали 62 тисячі гривень, 
які витратять, звісно ж, на купівлю 
нового обладнання. 

Нещодавно у кооперативі зу-
стрічали гостей із Бельгії. «З ними 
спілкувалися, показували свої па-
сіки, гості залишилися задоволені. 

Сподіваємося на співпрацю з ни-
ми», — зазначає Ігор Буцик.

Дбаючи про нові 
робочі місця на селі

Аби підвищити рівень самозай-
нятості сільських жителів і дохо-
ду сімей своїх пайовиків, створю-
вати нові робочі місця, «Контінен-
тал» взявся активно допомагати у 
заснуванні сільськогосподарських 
обслуговувальних кооперативів. І 
восени 2015-го компанія виріши-
ла підтримати такий перший пі-
лотний проєкт. Наступного року 
допомогла ще десятьом. Нині вже 

24 обслуговувальних об’єднання 
перебувають у сфері підтрим-
ки. Саме підтримати жителів се-
ла в їхніх добрих починаннях, а не 
нав’язувати жодних власних на-
прямів, бажань. Адже, як наго-
лошує директорка департамен-
ту комунікацій та соціальних про-
єктів «Контіненталу» Нонна Шмі-
дік, компанія на цьому не заробляє 
жодної копійки. Це проєкт без-
посередньо для громади, щоб во-
на розвивалася, щоб її представ-
ники залишалися вдома, біля сво-
єї родини, працювали на рідній 
землі. Бджолярські кооперативи 
об’єдналися в асоціацію й створю-
ють велику товарну партію, яку 
можна експортувати. «Компанія 
має кращі врожаї, а її партнери 
(пасічники) — мед», — зауважує 
пані Нонна. — Гуртом ми сильніші, 
допомагаємо одне одному й вод-
ночас разом творимо дуже добру 
справу».

Загалом співпраця з бджоляра-
ми, на думку генерального дирек-
тора «Контіненталу» Георга фон 
Нолкена, — найуспішніша коопе-
ративна програма. Для пасічни-
ків вона створила унікальну інтер-
активну мапу, на якій відображає 
наявні посівні площі всіх медодай-
них культур «Контіненталу» із за-
значенням їхнього сорту, прогно-
зованого періоду цвітіння, інфор-
мацію щодо планових робіт з об-
прискування, необхідної кількос-
ті бджолосімей для якісного запи-
лення, а також контакти відпові-
дальних агрономів компанії та ін-
ших даних. Ця система автома-
тично під’єднана до нової розроб-
ки компанії — планшета агронома, 
який працює наживо. Налагоди-
ли також виробництво модульних 
систем для кочівлі пасік. Організу-
вали й групу з тридцяти осіб, яка 
здобувала знання з пасічництва 
в Гадяцькому аграрному учили-
щі на Полтавщині. Більша частина 
курсантів була пайовиками ком-
панії, а також учасниками бойових 
дій. Їхнє навчання оплатив «Кон-
тінентал» і подарував їм по п’ять 
багатокорпусних вуликів, щоб во-
ни могли розпочати власну медо-
ву справу. Аби кооператив розпо-
чав діяти, компанія надає 100 ти-
сяч гривень безповоротної фінан-
сової допомоги. Бджолярі цю суму 
можуть використати на закупівлю 
медогонок, платформ для переве-
зення-вивезення бджіл чи облад-
нання, яке використовують усі па-
січники.

Георг фон Нолкен запевнив, що 
кооперативну програму «Конті-
нентал» енергійно впроваджува-
тиме й у подальшому, бо вважає 
її важливою та потрібною спра-
вою.

Підмога хліборобу: державна програма набирає обертів
Володимир КОЛЮБАКІН,  

«Урядовий кур’єр»

АГРАРНА ПОЛІТИКА. Один 
із важливих напрямів надання 
державної допомоги сільгосп-
виробникам — бюджетна ком-
пенсація вартості придбаної 
ними сільгосптехніки. Аграрії 
із самого початку підтримува-
ли цю новацію, проте наріка-
ли, що перелік техніки, вар-
тість якої компенсується, був 
замалим і в нього не входили 
важливі позиції. 

Тож днями, враховуючи 
думку хліборобів, комісія з 
формування переліку вітчиз-

няної техніки та обладнання 
для агропромислового комп-
лексу при Мінекономрозвит-
ку розширила перелік україн-
ської сільгосптехніки, вартість 
якої компенсують із держав-
ного бюджету. Для цього комі-
сія проаналізувала стан і під-
сумки виконання програми за 
шість місяців (із грудня 2018-
го до травня 2019 року) і роз-
глянула нові заявки від вироб-
ників сільгосптехніки та об-
ладнання. 

Після опрацювання заявок і 
перевірки заявників на відпо-
відність техніки та обладнан-
ня критеріям участі у програ-

мі комісія оновила перелік ви-
робників, техніки та обладнан-
ня на 2019 рік. Головний кри-
терій внесення сільгосптехніки 
до переліку — як і раніше, сту-
пінь локалізації її виробництва 
на території України до 60%.

«Нашим основним зав-
данням під час запроваджен-
ня програми було підтрима-
ти українського виробника. 
На початку програми крите-
рії участі в ній змогли викона-
ти лише 40 підприємств — ви-
робників сільгосптехніки, в ній 
було менш як 800 наймену-
вань техніки і обладнання. А 
тепер документи надходять з 

майже 200 підприємств, в 16 
разів збільшився список тех-
ніки, в який тепер входять по-
над 12,5 тисячі най менувань. 
Це попри те, що вимоги до ло-
калізації зокрема для склад-
ної самохідної сільськогоспо-
дарської техніки зросли з 35% 
до 55%. Це свідчить про ефек-
тивність програми для сти-
мулювання виробництва са-
ме української сільгосптехні-
ки, — зазначив голова комісії, 
перший віцепрем’єр-міністр — 
міністр економічного розвитку 
і торгівлі Степан Кубів. — За-
вдяки програмі активно ство-
рюють додаткові робочі міс-

ця, зростають надход ження 
до бюджетів усіх рівнів. У 2018 
році було створено додатко-
вих 5 тисяч робочих місць, а 
бюд жети всіх рівнів отрима-
ли 1,6 мільярда гривень. Про-
те важливо уважно стежити за 
дотриманням критеріїв участі 
у програмі, яка має стимулю-
вати створення робочих місць 
і сприяти виробництву україн-
ської продукції». 

Про те, що програма та-
ки набирає обертів, свідчать 
факти. За звітний період (із 
грудня 2018-го по травень 
2019 року) 2372 українським 
аграріям спрямовано 261,1 

мільйона гривень часткової 
компенсації вартості за купів-
лю 3993 одиниці української 
сільськогосподарської техні-
ки та обладнання. Серед най-
більших отримувачів компен-
сації від держави сільгоспви-
робники Він ницької області — 
29,1 мільйона гривень, Одесь-
кої (20,2 мільйона), Сумської 
(18,6 мільйона), Кіровоград-
ської (18,2 мільйона) та Мико-
лаївської (17,6 мільйона) об-
ластей, повідомляє пресслуж-
ба Мін економрозвитку. Озна-
йомитися з оновленим пере-
ліком можна за посиланням 
http://bit.ly/2IceBH5
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Генеральний директор компанії «Контінентал» Георг фон Нолкен (крайній праворуч) серед представників 
виробничого кластера «Карпати» і сільськогосподарського обслуговувального кооперативу «Бджолиний край»

Пасічник Ігор Буцик оглядає стільникову рамку
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«Сіверське перевесло» відкриває культурні 
багатства Сумщини»

Нещодавно підбито підсум-
ки всеукраїнського конкурсу 

«Малі міста — великі враження», 
в якому одним із переможців став 
проєкт «Сіверське перевесло», роз-
роблений Сумським обласним нау-
ково-методичним центром культу-
ри і мистецтв  у партнерстві з Бере-
зівською сільською радою Глухів-
ського району.  «Урядовий кур’єр» 
поспілкувався з директором Сум-
ського обласного науково-методич-
ного центру культури і мистецтва 
Євгенією БИСТРИЦЬКОЮ.

УК Чому саме Березівську гро-
маду ви обрали як партнера для 
участі у цьому конкурсі?

— Таких підстав три. Саму  ідею 
масштабного заходу у форма-
ті «етно» зумовлено створенням 
у центральній садибі села Слоут 
етноцентру Березівської грома-
ди. Він складається з народознав-
чої світлиці, господарського двору, 
танцювального майданчика, обла-
штованих місць відпочинку, квіт-
ників, артоб’єктів в етностилі. Це 
знаковий захід не тільки для гро-
мади і Глухівського району, а й для 
Сумщини загалом. Березівці вия-
вили чудову ініціативу, а ми з ра-
дістю підтримали її, підготувавши 
заявку на участь у конкурсі. 

Березівську громаду очолює 
енергійна, ініціативна і працьо-

вита людина — Надія  Артемен-
ко. Директор Березівського цен-
тру культури і дозвілля Володи-
мир Цюкало — ентузіаст наро-
дознавчих і фольклорних почи-
нань. Їх не треба було перекону-
вати у важливості ініціативи, бо 
вони самі її започаткували.

Територія сучасного Глухів-
ського району надзвичайно бага-
та на  культурну спадщину та ет-
нічні надбання. У нашому розпо-
рядженні є історичні документи, 
які свідчать про активну діяль-
ність хорів, фольклорних гуртів 
ще у ХVІІ—ХІХ століттях. Чого 
тільки варта діяльність україн-
ської фольклористки, етнографа 
Пелагеї Литвинової-Бартош, яка 
народилася поблизу села Зем-
лянка, що нині входить до скла-
ду Березівської ОТГ! Вона тут 
жила і працювала у другій поло-
вині ХІХ століття, залишила уні-
кальну спадщину, яку неодмінно 
слід вивчити і систематизувати. 
Тут благодатний ґрунт, на основі 
якого необхідно і надалі підтри-
мувати й розвивати місцеві тра-
диції. 

На жаль, проблематично зна-
йти будь-яку інформацію, зо-
крема про новостворений етно-

центр. І це наша спільна пробле-
ма. А ще ми прагнемо створи-
ти культурну інфраструктуру, 
яка у перспективі стане центром 
розвитку туризму.

УК Наскільки актуальний про-
єкт?
— Березівська громада потре-
бує яскравого культурного за-
ходу,  здатного об’єднати людей 
навколо якоїсь ідеї. Таким стане 
«Сіверське перевесло». У ньому 
зливаються воєдино національ-
но-патріотичні, культурно-про-
світницькі, розважальні програ-
ми у форматі «етно».  

УК Які саме заходи планують 
проводити?
— Їх багато, і вони дуже різнома-
нітні. Березівська громада вже 

напрацювала значний досвід. Це 
обласний конкурс автентичного 
співу «Пісенне перевесло», май-
стер-класи з автентичного спі-
ву від носіїв традиційної пісен-
ної культури, містечко ремесел 
(ярмарок і майстер-класи з ви-
тинанки, виготовлення народних 
оберегів, гончарства, ковальства, 
ляльки-мотанки, лозоплетіння, 
ткацтва тощо), флешмоб — ро-
зучування та масове виконання 
традиційних побутових танців 
Сумщини, спортивно-ігрове дій-
ство «Сіверська  ватага» (бойо-
вий гопак, майстер-клас з техні-
ки володіння козацькою зброєю, 
дитячий етноігровий майданчик, 
народні ігрища), показ-дефіле 
старовинних строїв Сумщини, 
презентація нових артоб’єктів, 
які неодмінно з’являтимуться.

УК А яка доля інших проєктів, 
поданих на конкурс, що не пе-
ремогли?
— Упевнена, що проєкт «Малі 
міста — великі враження» має 
добре майбутнє, а всі автори 
зможуть удосконалити запро-
поновані ініціативи. А це мис-
тецький форум «Бортнянський 
& Ко», створення туристич-
но-етнографічного комплексу 
«Охтирська слобода», «Вели-
кобобрицькі пишноти»,  істори-
ко-культурний інтерактивний 
фестиваль «Сторінками історії 
середньовіччя». Сумщина має 
потенціал долучити туристів до 
культурного багатства народу. 

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
 «Урядовий кур’єр»

ДОВІДКА «УК»

«Малі міста — великі вра-
ження» — конкурс культурно-
мистецьких проєктів громад 
з населенням менш як 50 ти-
сяч, спрямований на розвиток 
культурно-економічного по-
тенціалу територій через під-
тримку стартапів, які пов’язані 
з культурною спадщиною гро-
мад. Фінансують за кошти 
грантової програми уряду, 
Український центр культурних 
досліджень та Асоціація міст 
України. Торік перемогли вісім 
проєктів, цього року — 74.  На 
їх втілення цього року уряд на-
дав 50 мільйонів гривень.

ДОСЬЄ «УК»

Директор Сумського  
обласного науково-методичного  

центру культури і мистецтв  
Євгенія БИСТРИЦЬКА

Перша станція з приймання 
вторсировини запрацювала 
у Харкові

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ. По-
при важливість та актуальність пробле-
ми, до комплексного її розв’язання у 
країні поки що не дійшли руки. Завдяки 
реалізації проєкту Silpo Recycling станції 
з приймання вторсировини було відкри-
ті у Києві, Запоріжжі та Дніпрі, однак уні-
фікованим підходом це назвати не мож-
на. Для Харкова це завдання було над-
то важким, однак нині його вдалося  зру-
шити з місця. Міська влада поступово 
привчає харків’ян до розділення твердих 
побутових відходів.

Відкриття першої в мегаполісі станції з 
приймання вторсировини Silpo Recycling 
стало першою підвалиною у реаліза-
ції міської програми поводження з ТПВ. 
Перед офіційним відкриттям станції ке-
рівник ГО «Харків Еко Сіті» Кирило Чі-
кірякін зазначив, що в Харкові вже чи-
мало жителів сортують відходи: «Але ще 
більше в нас людей, які хочуть сортува-
ти сміття, але не мають змогу. І станція 
Silpo Recycling розв’язує цю проблему. 
Поки що станція одна, але намагатиме-
мося відкрити їх більше».

У Харкові невдовзі з’являться автома-
ти для утилізації пластикової тари, в об-

мін на яку людина зможе поповнювати 
картку на проїзд у громадському тран-
спорті. А деякі супермаркети починають 
програми з приймання вторсировини і 
нараховують за це бали, які можна вико-
ристовувати для покупок. 

«Ми вже думаємо над тим, які фор-
ми сортування ТПВ будуть прийнят-
ні для Харкова. Є обґрунтовані побою-
вання, що після сортування сміття дея-
кі люди спустошуватимуть ці контейне-
ри. Треба придумати, як цього уникну-
ти», — зазначив міський голова Генна-
дій Кернес.

Десятки харків’ян почали здавати 
вторсировину на нововідкритій стан-
ції. Усі вони отримали бонуси у вигля-
ді балів програми «Власний рахунок» 
на карту від «Сільпо». Наприклад, за 
кілограм скла можна отримати 150 ба-
лів, паперу — 250, пластика — 500, ме-
талу — 700 балів. Далі бонуси перево-
дяться у гривні, які можна витратити на 
покупки. На станції приймають такі ви-
ди сировини: пластик (пляшки, стрейч-
плівку, поліетиленові пакети, упаковку 
з маркуванням HDPE), папір (картон, 
журнали, газети, паперові упаковки, 
TetraPak), скло (скляні пляшки, банки 
для консервації, пляшечки з дитячого 
харчування) і метал (алюмінієві банки).

У канаві — п’яні діти
Віктор ШПАК, 

«Урядовий кур’єр»

ЗЛОЧИН. Невелике село Ста-
ра Олександрівка Пулинського 
району на Житомирщині, де жи-
вуть працелюбні й щирі люди, 
несподівано опинилось у центрі 
гучного скандалу. Нічної пори ви-
падковий автомобіліст, який про-
їздив сільською вулицею, поба-
чив покинутий велосипед і дитячі 
ноги, що стирчали із придорож-
ньої канави. Найспокійніше було 
б вдати, що нічого не бачиш, од-
нак водій вчинив по совісті. Ціл-
ком імовірно, що його небайду-
жість врятувала дітям життя.

Викликані на місце події по-
ліція і швидка допомога встано-
вили, що двоє хлопчаків п’яні до 
непритомності. У районній лікар-
ні поспіхом провели реанімацій-
ні заходи, вдалося дізнатись іме-
на пацієнтів, їхній вік і місце про-
живання. Поліцейські, які завіта-
ли до оселі горе-матері, застали 
її у стані алкогольного сп’яніння і 
твердій переконаності, що її діти 
не повернулися на ніч додому, бо 
залишилися спати у бабусі-одно-
сельчанки.

Правоохоронці з’ясували пере-
біг подій, що передували надзви-
чайній пригоді. Виявилося, що 

гурт на чолі з кількома 14-річни-
ми підлітками грався на майдан-
чику в центрі села. Комусь спа-
ло на думку купити самогон і від-
почити за прикладом старших. 
Однак дорослі односельці ніко-
му з компанії горілки не продали. 
Тоді по спиртне послали одно-
го з майбутніх потерпілих, який, 
за свідченнями учасників події, 
вже не раз купував спиртне ма-
тері. Задум вдався, і хоч семи- й 
дев’ятирічному братикам діста-
лося лише по дві стопки, цього 
вистачило для важкого алкоголь-
ного отруєння.

У підсумку восьмий день на-
родження молодший із потерпі-
лих зустрів на лікарняному ліж-
ку, а комісія, члени якої вирішу-
вали майбутню долю дітей, про-
голосувала за їх вилучення із 
проблемної родини на рік без 
позбавлення горе-батьків бать-
ківських прав. За словами одно-
сельців, глава родини нині на за-
робітках в анексованому Криму, 
бо вдома немає роботи, а матері 
через горілку нема часу ні догля-
дати за синами, ні вести власне 
господарство, в якому букваль-
но за тиждень до надзвичайної 
події згорів сарай, а корову час-
тенько доводиться доїти сусі-
дам.

Правоохоронці вже притягли 
до адміністративної відповідаль-
ності батьків усіх дітей, що взяли 
участь у дорослому святкуванні. 
Однак штраф 51 гривня — біль-
ше символічне покарання, ніж ді-
євий метод застереження і впли-
ву, бо хоч погано стало двом най-
меншим учасникам пиятики, її 
ініціаторами були старші за віком 
підлітки.

Найважча відповідальність за-
грожує дорослому односельце-
ві, який продав самогон. Йому ін-
кримінують ст. 304 Кримінально-
го кодексу України («Втягнення 
неповнолітніх у злочинну діяль-
ність»), якою передбачено пока-
рання від 4 до 10 років позбав-
лення волі.

Насправді у цій конкретній си-
туації найбільша провина саме 
на горе-матері, бо у невелико-
му селі, де всі добре знають од-
не одного, ніхто не продав би ді-
тям самогону і нічого не трапило-
ся б, якби походи малого хлоп-
чика по спиртне для рідної нень-
ки не стали тут буденністю. У та-
кій ситуації вилучення дітей з ро-
дини на рік — вимушений захід, 
що має або поставити батьків на 
правильну дорогу, або остаточно 
підтвердити їхню нездатність гід-
но виховувати кровинок.

Фрагменти майбутнього «Сіверського перевесла»
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Євгенія БИСТРИЦЬКА. Народилася 1976 року в Сумах. Закінчила Сум-
ський державний педагогічний університет та Національну академію керів-
них кадрів культури. Працювала заступником директора з виховної робо-
ти приватної гімназії «Казка», очолювала благодійний фонд «Перлина». Із 
2015 року — директор Сумського обласного науково-методичного центру 
культури і мистецтв. Лауреат премії Кабінету Міністрів України «За внесок 
молоді у розбудову держави».
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В Ужгороді щедро частували медом
Василь БЕДЗІР,  

«Урядовий кур’єр»

НАРОДНЕ СВЯТО. В Ужго-
роді щедро і весело відзнача-
ли добрий врожай меду. Два 
десятки бджолярів презенту-
вали свою продукцію в про-
холодних залах відреставро-
ваного історико-культурного 
комплексу «Совине гніздо».

У серпні настає період зби-
рання меду, що його принесли 
бджоли до вуликів. І хоча цьо-
го року його не так уже й ба-
гато, адже погода не завжди 
сприяла, однак свята ніхто не 
скасовував. Голова Асоціації 
пасічників Закарпаття Воло-
димир Лях висловив сподіван-
ня, що наступний рік перекриє 
за врожайністю нинішній. До 
того ж тоді фестиваль-ярма-
рок «Медовий Спас» відзнача-
тимуть уже вдесяте.

За традицією, на Спас уже 
дозволяли і мед їсти, і час-
тувати ним. Із цим на всі сто 
відсотків впоралися господа-
рі свята — бджолярі, які при-
везли солодку янтарну про-
дукцію. Окрім них, прийшли 

і понад сорок виробників аг-
ропродукції, які частува-
ли сиром і бринзою, ковба-
сами і салом, домашнім ви-
ном. Яскравими кольорами 
приваблювали гостей свої-
ми виробами народні уміль-

ці, які приїхали з-поза меж 
Закарпаття.

Допитливих глядачів зби-
рав майданчик, на якому 
можна було спостерігати, як 
народжується мед, адже сю-
ди привезли вулик із бджо-
лами. У сквері, названому на 
честь Героїв Майдану, харчо-
вики пропонували різнома-
нітні страви, якими славиться 
закарпатська кухня. Тут мож-
на було дізнатися все про їх 
приготування. 

Розважали гостей фести-
валю-ярмарку самодіяльні 
колективи і виконавці народ-
них мелодій Ужгородсько-
го міського центру дозвіл-
ля. Особливо відзначився на-
родний вокальний ансамбль 
із солісткою Анастасією Ви-
шневською. Жодна ложка 
дьогтю святкового меду не 
зіпсувала!

Олена ІВАШКО,  
«Урядовий кур’єр»

АМБІТНИЙ ПРОЄКТ. Ми-
колаївський науковець Та-
рас Кремінь вважає, що ми-
колаївці мають долучитися 
до відзначення події світово-
го масштабу — 200-річчя від-
криття Антарктиди. Про це 
він заявив «УК». Адже Ми-
колаїв з його великим науко-
вим потенціалом та історич-
ним минулим безпосередньо 
пов’язаний з експедицією під 
командуванням Беллінсгаузе-

на та відкриттям ним Антарк-
тиди, яке сталося 28 січня 
1820 року. Так, у липні цього 
року з Естонії в антарктичну 
експедицію вирушив вітриль-
ник Admiral Bellingshausen, 
який має пройти шляхом Бел-
лінсгаузена. 

Тарас Кремінь перекона-
ний, що Миколаїв може стати 
містом, до якого під час екс-
педиції зайде вітрильник. Є 
кілька причин для цього. По-
перше, Беллінсгаузен слу-
жив під командуванням адмі-
рала Лазарєва, який був вій-

ськовим губернатором Ми-
колаєва та Севастополя. По-
друге, Беллінсгаузен та пер-
ший директор Миколаївської 
астрономічної обсерваторії 
Карл Кнорре — уродженці ни-
нішньої Естонії, тож просте-
жується зв’язок між Микола-
євом та естонськими міста-
ми. До того ж команди моря-
ків для антарктичної експеди-
ції початку ХІХ століття част-
ково набирали в Миколає-
ві. За ініціативи Тараса Кре-
меня моряки естонського ві-
трильника, який прибуде до 

Антарктики в січні—лютому 
2020 року, мають зупинитися 
на українській полярній стан-
ції «Академік Вернадський», 
яка тісно співпрацює з Мико-
лаївським національним уні-
верситетом кораблебудуван-
ня та Миколаївською астроно-
мічною обсерваторією. Амбіт-
ний проєкт, ініціатором якого 
виступив миколаївський нау-
ковець, підтримують Посоль-
ство Естонії в Україні, Націо-
нальний антарктичний центр 
України та його директор Єв-
ген Дикий.  
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 22 СЕРПНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +12 +17 +23 +28 Черкаська +13 +18 +27 +32

Житомирська +12 +17 +22 +27 Кіровоградська +15 +20 +29 +34
Чернігівська +10 +15 +24 +29 Полтавська +14 +19 +28 +33
Сумська +11 +16 +25 +30 Дніпропетровська +15 +20 +30 +35
Закарпатська +13 +18 +28 +33 Одеська +18 +23 +29 +34
Рівненська +12 +17 +22 +27 Миколаївська +16 +21 +30 +35
Львівська +10 +15 +21 +26 Херсонська +18 +23 +30 +35
Івано-Франківська +11 +16 +22 +27 Запорізька +17 +22 +31 +36
Волинська +11 +16 +21 +26 Харківська +15 +20 +29 +34
Хмельницька +12 +17 +23 +28 Донецька +17 +22 +30 +35
Чернівецька +12 +17 +23 +28 Луганська +16 +21 +31 +36
Тернопільська +11 +16 +22 +27 Крим +18 +23 +31 +36
Вінницька +13 +18 +24 +29 Київ +15 +17  +24 +26

Укргiдрометцентр

Ширяєве розкриває 
історичні таємниці

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

МИНУВШИНА. Три роки тому колектив Державного історико-
культурного заповідника в місті Путивль на Сумщині уклав договір 
з Інститутом археології НАН України на проведення археологічних 
розкопок поблизу села Ширяєве під Путивлем. Там одна з найвідо-
міших пам’яток регіону — городище ранньої залізної доби.

Нині столичні археологи, які втретє приїжджають до цього на-
селеного пункту, активно ведуть розкопки. Їхні зусилля увінчу-
ються цікавими знахідками і відкриттями. Один з головних підсум-
ків: учасники експедиції розкопали залишки п’яти наземних спо-
руд — своєрідні завали глиняної обмазки різних історичних пері-
одів. Серед знахідок глиняні прясельця, хлібці, грузила для ткаць-
кого виробництва, керамічні вироби тощо. Щоправда, як визна-
ють науковці, зовсім мало металевих предметів, що свідчить про 
те, що свого часу тут уже побували чорні археологи. Частину зна-
йденого, насамперед кілька уцілілих горщиків, передадуть в екс-
позицію місцевого краєзнавчого музею. До слова, цього літа тут 
проходили польову практику студенти першого курсу історично-
го факультету Сумського державного педагогічного університету  
ім. А. Макаренка, які допомагали столичним фахівцям.
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На святі можна частуватися медом за «дякую»

На Тернопіллі американці навчали молодь 
англійської мови

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

ДОБРА СПРАВА. Три тиж-
ні в Музейно-меморіальному 
комплексі ім. Патріарха Йоси-
фа Сліпого у селі Заздрість на 
Тернопільщині діяла літня шко-
ла англійської мови. Вона пра-
цювала вже вп’яте. Це добро-
чинний проєкт. Організаторами 

і спонсорами виступили україн-
ці-католики зі США. 

Ця ініціатива зародилася 
2015 року. І тоді й почалися за-
няття для дітей із родин, бать-
ки яких стали в обороні рід-
ної землі на сході країни, а та-
кож   переселенців, дітей-сиріт, 
з багатодітних і малозабезпече-
них родин. Цього літа у проєк-
ті знову взяли участь курсанти 

Одеського військово-морсько-
го ліцею, який до анексії Криму 
працював у Севастополі. 

Понад 30 юнаків і дівчат з 
різних областей України ста-
ли цього літа учнями школи. 
За словами її директора Іри-
ни Іванкович, молодь вивча-
ла англійську на п’ятьох рів-
нях: базовому, початковому, 
середньому, вищому й най-

вищому. Викладачі-волонтери 
зі США, Канади і студенти, які 
навчалися у США за програ-
мою FLEX, вели заняття із гра-
матики, розмовної мови, чи-
тання, розуміння на слух, май-
стерності писання, адаптова-
ної літератури. 

Цікавість та захоплення ви-
кликали в учнів школи екс-
курсії. 

Чи відкриємо знову Антарктиду?

Городище під Путивлем на Сумщині 
здивувало археологів глиняними знахідками, 
зокрема цілими горщиками
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