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Первинна ланка 
трансформується першою
МЕДИЧНА РЕФОРМА. У Харківській області підписано  
майже 200 тисяч декларацій між пацієнтами та лікарями

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

Дід, змайструвавши во-
за, запросив і мене, ма-

лого, на випробування. За-
пряжена домашнім Гнід-
ком підвода після вйокан-
ня і деякого тріску руши-
ла із двору. Віз колихав-
ся на вибоїнах і добряче 
скрипів. Ніби відповідаючи 

на моє німе запитання, дід 
промовив: «То нічого, що 
скрипить, це лише попер-
вах, а потім усе притреть-
ся, щось підправимо, й бу-
де найкращим у селі. Голо-
вне, щоб у дорозі не пере-
хняблювався і тримав ко-
лію».

Ця історія пригадалася, 
коли готував матеріал про 
перебіг медичної рефор-

ми на Харківщині. Чи асо-
ціативно, чи просто безвід-
носно.

Першопрохідцями в ре-
формуванні охорони здо-
ров’я регіону стали жите-
лі та медичні працівники 
міста Чугуїв. Саме воно 
стало пілотним у реаліза-
ції засад медичної рефор-
ми. Два роки тому тут за-
початкували проект, від-

повідно до якого автоно-
мію отримав центр пер-
винної медико-санітар-
ної допомоги, а також бу-
ло створено півдесятка 
амбулаторій, які вперше 
розпочали роботу на до-
говірних засадах із цен-
тром та отримува-
ли через нього фі-
нансування з держ-
бюджету.

Президент про зміну формату АТО на Операцію 
об’єднаних сил для захисту територіальної  
цілісності й суверенітету нашої країни

Уряд визначив 
відповідальних за дороги

ПОВНОВАЖЕННЯ. Європейську систему управління дорож-
ньою галуззю — з чітко окресленими вимогами до проведення ро-
біт, визначенням відповідальності, формуванням дорожнього бю-
джету й системи контролю використання коштів — запроваджує 
Кабінет Міністрів. Зокрема, вперше визначено чітку відповідаль-
ність за утримання доріг і план будівництва на п’ять років. Повне ж 
відновлення цього господарства Прем’єр-міністр Володимир Грой-
сман прогнозує за 5—10 років. 

Цього року розподіл відповідальності такий: 123 000 км доріг міс-
цевого значення — відтепер пряма відповідальність обласних дер-
жадміністрацій. За 46 985 км доріг державного значення відповідає 
Укравтодор. А за 250 000 км доріг у населених пунктах  відповіда-
ють органи місцевої влади, передусім муніципалітети.

Істотно зросли обсяги ремонту за останні чотири роки, повідо-
мляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Се-
кретаріату КМУ.  Раніше вони були безсистемними, а тепер їх про-
водять переважно за маршрутним принципом, що дає додатковий 
стимул економічному розвитку цілих регіонів.

ЦИТАТА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:

ЦИФРА ДНЯ

1,1 млрд грн
аліментів стягнули державні  

виконавці з початку року. З них 355 млн —
завдяки новим законодавчим обмеженням  

«АТО закінчилася,  
а протистояння агресії, 

відсіч російському 
агресору завершиться 

тоді, коли буде звільнено 
останній клаптик 
української землі».

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман: 

Я нікому не дам використовувати 
адмінресурс у виборчих кампаніях

Ексклюзивне інтерв’ю 
глави уряду агентству 

«Інтерфакс-Україна»

— Чи задоволені ви тим, 
що зроблено за два роки 
прем’єрства, чи, можливо, 
є якісь речі, які поки що 
не вдалися?

— Бути задоволеним 
означає, що потрібно йти 
на пенсію. Я думаю, що 
принаймні ці два роки я 
не сидів на місці і нама-
гався максимально іден-
тифікувати ті проблеми, 
які є, і визначити підхо-
ди, як їх можна вирішити. 
І ми розпочали вирішува-

ти ті проблеми, які не ви-
рішувалися роками. Я вва-
жаю, що останні чотири 
роки, з яких два роки мого 
прем’єрства, є достатньо 
складними з огляду на той 
багаж нерозв’язаних про-
блем, який був до 2014 ро-
ку, який і спричинив слаб-
кість самої України.

Два роки були склад-
ні, але є відчуття того, що 
певний етап завершився 
і ми переходимо на новий 
етап вирішення глобаль-
них проблем. Хоча, вод-
ночас, я думаю, що за цих 
два роки нам вдалося від-
крити можливості для ба-

гатьох змін. І найголовні-
ший виклик, на мій по-
гляд, сьогодні — це рефор-
ма національної економіки. 
Більш швидкий ріст еко-
номіки, який потягне за 
собою і більш швидке вирі-
шення багатьох і багатьох 
проблем, які на сьогодні є.

Тому говорити можна 
про єдине: енергія і запал 
є, і будемо йти далі для то-
го, щоб робити правильні 
речі для країни. Я думаю, 
що найголовніше — так ді-
яти, щоб у людей зника-
ла зневіра в сьогодення і в 
майбутнє України. Я бачу, 
що у нас є колосальні мож-

ливості при правильно-
му врядуванні і об’єднанні 
всіх заради ідеї сильної 
України.

Що стосується недоліків 
чи самокритичних речей, 
то я все ж таки вважаю, що 
необхідно швидше прийма-
ти рішення і впроваджу-
вати їх. Час має критичне 
значення. Тут не все від ме-
не залежить, від Прем’єр-
міністра чи від уряду. Але 
те, що нам вдалося роз-
почати шлях до створен-
ня якісної освіти, охорони 
здоров’я, відновлення соці-
альної справедливості що-
до пенсій — хтось задово-

лений, а хтось ні, але все ж 
таки ми відкрили можли-
вості до цього.

Величезним викликом 
залишається у нас питан-
ня державного боргу.

— До речі, уряду вдало-
ся вперше минулого ро-
ку зменшити державний 
борг до ВВП з 80,9% до 
71,8%. Але попереду бор-
говий пік 2019—2020 ро-
ків. Яким ви бачите шля-
хи його проходження?

— Якщо подивитися на 
економіку, маємо 3% рос-
ту, економіка добре на це 
реагує, але цього недо-
статньо. Треба 5-7 і біль-

ше відсотків. Я хочу на-
гадати, що Леонід Дани-
лович Кучма (президент 
України в 1994—2005 ро-
ках — ІФ) передав країну 
з ростом 12,4% (ВВП — ІФ) 
і з боргом 14 млрд дол. По-
тім, я вважаю, що непро-
фесійність і популізм уря-
ду в різні часи призвели до 
серйозної слабкості 
країни і найголовні-
ше — нарощування 
боргів.
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(Закінчення.  
Початок на стор. 1)

За 2007—2014 роки 47 млрд дол. 
взяли кредитів, а ми сьогодні їх 
обслуговуємо, 130 млрд грн тре-
ба заробити, щоб віддати. Це важ-
ливо усвідомлювати, це дуже сер-
йозний тягар, який був і в попере-
дніх періодах. Але Арсенію Яце-
нюку (Прем’єр-міністру України 
в 2014—2016 роках — ІФ) вдалося 
у 2015 році провести реструкту-
ризацію. Але все ж таки наванта-
ження залишається великим.

І тут потрібно продовжувати 
співпрацю з нашими міжнарод-
ними партнерами. Робити запо-
зичення, перезапозичення і ду-
же чітко управляти цим боргом, 
бо він є величезним тиском на 
національну економіку і стримує 
нас щодо розвитку.
— У вас є розуміння, що без 
МВФ та іншого міжнародного 
фінансування нам буде чи не-
можливо, чи дуже важко про-
йти цей борговий пік?
— Це не те що моє розуміння — це 
факт. Це очевидний факт. Для то-
го, щоб нам обслуговувати борги, 
треба, щоб наша економіка біль-
ше зростала, нам потрібні інвес-
тиції, щоб ми більше отримували 
надходжень до бюджетів. А з ін-
шого боку, ми маємо чітко управ-
ляти державним боргом, його об-
слуговувати, виконуючи свої 
зобов’язання, і тут нам потрібна 
зовнішня підтримка.

Тому що за наступні чотири ро-
ки ми маємо погасити 27 млрд дол. 
Це колосальні кошти.

Чи можемо ми самостійно 
управляти таким боргом без зо-
внішньої підтримки? Поки що ні. 
Буде ріст економіки більший — 
зможемо мати більше можли-
востей. Але нам все-таки потріб-
на зовнішня підтримка. А якщо 
хтось із політиків говорить, що 
вона не потрібна, я завжди гово-
рю: «Так, не я брав цей борг», але 
сьогодні ми маємо його обслуго-
вувати, і ми думаємо, яким чи-
ном його реструктурувати, ро-
бити перезапозичення, щоб по-
низити ставки обслуговування.

Тим із політиків, хто говорить, 
що це не проблема, я хочу сказа-
ти, що з такими людьми небезпеч-
но мати справу, бо у них відсут-
ній державний погляд і вони мо-
жуть завести країну до економіч-
ної трагедії. Тому, хочемо не хоче-
мо, треба співпрацювати.
— Тобто ви як Прем’єр не пого-
дитеся зараз на запозичення під 
8, 9, 10%? Кажуть, це можливо 
зараз для України.
— Чим дешевше, тим краще. Я 
не можу вам сказати про вар-
тість. Запозичення беруться на 
ринку, а там є свої котирування.
— Але очевидно, що після чер-
гового траншу МВФ для Украї-
ни ставка суттєво знизиться.
— Звісно.
— Наскільки приватизація мо-
же допомогти з реформами? За 
останні два роки підготовка бу-
ла, але результатів не було.
— Ви праві, у нас не було яскра-
вих результатів у приватизації. 
Але якщо ми запитаємо сьогод-
ні українських громадян, як во-
ни ставляться до приватизації, 
то всі скажуть, що погано. Тому 
що в 1990-х роках, коли робили 
приватизацію, фактично держа-
ву просто пограбували, за ко-
пійки скупили те, що коштува-
ло мільярди. І тому люди за цим 
прикладом сприймають прива-
тизацію погано, і це справедливо.

Зараз ми маємо 3,5 тис. держав-
них компаній, на кожній із яких є 
якийсь директор, головний інже-
нер, бухгалтер. І у мене запитан-
ня: в чиїх інтересах працюють ці 
підприємства? Я вам скажу: в ін-

тересах директора, бухгалтера і 
оточення тих, хто там працює, їх 
«керівництва» в міністерстві чи 
ще десь. Як правило, ці підпри-
ємства не модернізовані, керів-
ництво до них ставиться, як тим-
часові правителі, технологічного 
прориву там немає, вони в стагна-
ції і приносять державі збитки.

Я вважаю, що збитки і корупцію 
потрібно замінити доходами. Що 
треба зробити? Нові інвестиції. І 
тому було дуже важливо почати 
робити новий закон про привати-
зацію. І ми зробили класний за-
кон: публічно, прозоро, електрон-
ні торги. Тепер ніхто нікого не об-
манить. А це дає нам можливість 
чесно залучити інвестиції.

Закон прийнято, він вступив у 
дію з 1 березня, і я думаю, що до 
кінця травня ми запустимо цю ро-
боту досить серйозно і системно.

— Думаєте, що з цим не буде 
жодних проблем?
— Не всім це вигідно. Ті, хто «оку-
чує» ці підприємства, будуть нас 
блокувати, будуть стримувати, 
будуть штучно вигадувати пе-
решкоди, як зробили з Одеським 
припортовим заводом. Накрутили 
там якихось боргів, потім визнали 
борги в судах — це окреме для до-
слідження правоохоронними ор-
ганами питання, потім завищили 
ціну продажу, потім завели уряд у 
глухий кут у цьому питанні.

Я вважаю, що протидія буде, 
але наша позиція буде чесною і 
прозорою.
— «Криворіжсталь-2» може 
бути?
— У нас не так багато активів на 
кшталт «Криворіжсталі-2», але 
важливо, щоб вони почали пра-
цювати на економіку держави. 
Тому я думаю, що головне — це 
забезпечити конкурентність і 
прозорість процесу.
— Найближчим часом можна 
очікувати перелік підприємств?
— Мала приватизація розпо-
чнеться буквально, я думаю, з 
червня.
— А великі? Наприклад, «Центр-
енерго»?

— «Центренерго» уже готуєть-
ся через міжнародних радників за 
новою, достатньо прозорою про-
цедурою. Будемо сподіватися, що 
ніхто не буде блокувати.

І корпоратизація те саме. Зараз 
будуть з’являтися нові наглядові 
ради держкомпаній, буде належ-
ний рівень управління.
— А ОПЗ доведете до кінця?
— Там є багато юридичних про-
блем, але, звісно, так. Ми цим за-
ймаємося і будемо шукати вихід 
із цієї ситуації.
— Як ви оцінюєте наслідки різ-
кого підвищення мінімальної за-
робітної плати із січня 2017 року? 
На думку Мінфіну та МВФ, на-
разі можливості для продовжен-
ня такої політики відсутні. Йдуть 
дискусії. Якою є ваша позиція?
— Ми зробили дуже системний 
крок, який, на мій погляд, від-
крив ще одну можливість, а са-
ме розморозити в цілому заробіт-
ні плати. Можна сказати, що ми 
розпочали повертати борги пра-
цюючим українцям, тому що їхня 
праця довгий час була недооціне-
ною. Мінімальна заробітна плата 
підштовхнула середню зарплату. 
Я вважаю, що в цьому році серед-
ня заробітна плата вже може бу-
ти близько 10 тис. грн.
— Навіть без підвищення міні-
малки до 4,2 тис. грн?
— Так, навіть без підвищення. В 
чому питання підвищення міні-

малки? Мінімалка залежить від 
розвитку національної економіки, 
вона має бути посильною для ро-
ботодавців. Окрім того, вона тяг-
не за собою і бюджетні витрати. 
Це все має бути збалансованим. 
3,2 тис. — це був наш чіткий роз-
рахунок. Тому будемо йти далі. І 
як економіка буде реагувати, так 
ми і будемо рухатися далі. Я — за 
те, щоб мінімальна заробітна пла-
та зростала, я — за те, щоб галу-
зеві зарплати зростали. Сподіваю-
ся на те, що ми зможемо це робити 
далі, але зараз можливості для та-
кого рішення немає.
— Якими є перші результати 
пенсійної реформи? Можливо, 
щось потрібно змінювати?
— МВФ наполягав на тому, щоб 
просто підвищити пенсійний вік. 
Я запропонував зовсім іншу мо-
дель — побудова справедливої 

системи. Там є два показники, на 
яких ми базувалися: стаж і зар-
плата. Фактично ми сьогодні зно-
ву ж таки віддали те, що належа-
ло тим, хто все життя заробляв 
право на пенсію і що їм не дода-
вала держава роками. Зрівнялів-
ка робила всіх одночасно бідними.

Ми розуміємо, що у нас є пи-
тання щодо тих людей, які мали 
великий стаж і маленькі зарпла-
ти. Зараз ми думаємо, яким чи-
ном їм більше підвищити. Ми за-
безпечили ліквідацію зрівнялів-
ки, а далі будемо підтягувати 
тих, хто має низькі пенсії.

І тут я дякую міністру Андрію 
Реві за повну координацію про-
цесів і розуміння мети.

Насправді питання в дефіциті 
самого Пенсійного фонду. Якби в 
мене були гроші, я би всім все від-
дав ще позавчора. Але окрім 130 
млрд обслуговування боргів, які 
не ми створили, 140 млрд грн по-
трібно ще на погашення дефіциту 
Пенсійного фонду, який теж не ми 
створили. Ці борги створені не піс-
ля Революції гідності, це роками 
створені проблеми пенсійної сис-
теми, які вистрілили зараз. Вони 
були, але їх просто приховували 
від людей. А я нічого не збираюся 
приховувати. Треба дивитися в очі 
проблемам і їх вирішувати.
— Якою ви бачите динаміку де-
фіциту Пенсійного фонду на 
цей та майбутні роки?
— Ми бачимо ліквідацію дефіци-
ту за сім років. Багато залежить 
напряму від детінізації заробіт-
них плат. Ми передбачали, що на 
три роки буде збережений дефі-
цит такий, який був, — майже 

140 млрд грн. Він зараз зберіга-
ється, ми в таргетованих межах. 
Далі будемо дивитися на ситу-
ацію. Нам потрібно працювати 
більше над детінізацією, тому 
що сьогодні багатьом працівни-
кам продовжують платити зарп-
латню в «конвертах», і це вели-
чезна проблема для України.
— Щодо накопичувальної пен-
сійної системи. Чи готова укра-
їнська економіка, саме в питанні 
стабільності, уже з 1 січня 2019 
року до другого рівня пенсійно-
го забезпечення?
— Тут питання не тільки стабіль-
ності економіки — тут і питан-
ня гарантування збереження, на-
дійного інвестування. Це серйозна 
річ. Це не питання пенсійної систе-
ми — це питання функціонування 
всієї фінансової системи країни. І 
тут є ініціативи депутатів, достат-
ньо непогані, але це треба все ще 
дискутувати. Складне питання, 
але зараз воно в роботі.
— Нещодавно ви провели коор-
динаційну раду з питань енер-
гетичної реформи, було анон-
совано, що за три тижні будуть 
перші важливі рішення. У вас 
є якесь бачення чи ви очікує-
те пропозицій і потім буде при-
йматися рішення?
— Я створив цю енергетичну раду 
високого рівня, де ми будемо узго-
джувати принципові рішення. Ту-
ди увійшли всі ключові стейкхол-
дери: уряд, державні компанії, 
міжнародні партнери, які нам до-
помагають, парламент в особі про-
фільного комітету і представни-
ки Європейського енергетичного 
співтовариства. Це всі ті, з ким ми 
можемо напрацьовувати ключо-

ві стратегічні рішення, — все, що 
стосується реформ і подальших 
кроків в енергетичному секторі.

Яке завдання ставлю я перед 
собою? Створити систему про-
зору, конкурентну і демонопо-
лізовану, бо енергетичний сек-
тор, я вважаю, поки що непрозо-
рий. Я вважаю, що демонополі-
зацію обов’язково треба провес-
ти. У людей має бути право вибо-
ру, де їм купувати енергоресурс, 
за якою ціною і по якому сервісу 
— це дуже важливо.

Наступна позиція, якої я хотів 
би досягти в середньостроковій 
і довгостроковій перспективі, — 
ми маємо стати самодостатньою 
країною щодо енергоресурсів. 
Поклади енергоресурсів і мож-
ливості виробництва енергії все-
редині країни у нас є достатніми.

Наголошую, що ми могли за 
попередні 10 років стати повніс-
тю енергонезалежною країною, 
але цього не сталося. Тепер ми 
взяли курс на енергонезалеж-
ність, на енергоощадність і на до-

буток власного українського га-
зу, якого нам буде достатньо для 
забезпечення потреб держави.

Також ми говорили про ре-
форму вугільної галузі. Я вва-
жаю, що державна вугільна га-
лузь дуже «тінізована» і дуже 
корумпована. Звідти треба ви-
бивати всі ці тіньові схеми. Для 
мене це є принциповим питан-
ням. Таке завдання я поставив 
перед міністерством і міністром 
(міністром енергетики та вугіль-
ної промисловості України Іго-
рем Насаликом — ІФ). Я хочу 
дуже відкрито обговорювати це 
питання.
— Де саме там джерела корупції?
— Я вважаю, що «заробляють» на 
всьому. На неефективності тех-
нологій, на обліку вугілля, щодо 
багатьох сфер там є питання. Мі-
ністр засвідчив, що він готовий 
боротися зі всіма цими явища-
ми, і я сподіваюся, що за моє ї під-
тримки у нього це вдасться.
— Останні кадрові питання в Мін-
енерговугілля з цим пов’язані?
— Це пропозиція міністра, і я йо-
го підтримав.
— За три тижні можна очікува-
ти на якісь конкретні рішення?
— Я не думаю, що за три тижні 
ми маємо отримати якісь оста-
точні рішення. Ми обговоримо 
проблематику, статус проведен-
ня реформи НАК «Нафтогаз» і 
план на майбутній крок, який ми 
маємо зробити.
— Тобто йдеться про якийсь пе-
рехідний період, поки Україна 
стане енергонезалежною в пи-
танні газу?
— Наше завдання — щоб наша 
газотранспортна система нале-

жала 100% Україні, щоб ніхто 
на цьому не спекулював, щоб ми 
могли забезпечити максималь-
ний транзит територією України 
спільно з нашими європейськи-
ми та світовими партнерами.
— Тоді на якій основі можливі 
залучення інвестицій в ГТС?
— Дохідність самої системи, за-
лучення кредитних ресурсів. Це 
можливо робити в багатьох варі-
антах. Головне, щоб ми отримали 
стале функціонування цієї систе-
ми протягом багатьох років.
— Так само і питання тарифів?
— Ціни (на природний газ — 
ІФ) пішли вгору, і Міжнарод-
ний валютний фонд говорить 
про те, що в Україні повинна 
бути одна ціна і для промисло-
вості, і для населення.

Я минулого року пообіцяв, що 
ціна в цьому опалювальному се-
зоні змінюватися не буде, і я своє 
слово дотримав. Зараз ми поки що 
в діалозі щодо подальших рішень.

В цьому питанні мене цікавить 
те, щоб захистити українців, бо 

 Я нікому не дам використовувати адмінресурс у виборчих кампаніях

Я хочу, щоб лікар дивився пацієнту не в руки, а в очі, 
на його проблематику, а не на те, що він приніс. 

Прем’єр переконаний, що з 1 вересня в українській школі запрацюють нові стандарти



3 травня 2018 року, четвер, № 84 www.ukurier.gov.ua 3

З ПЕРШИХ ВУСТ

Передрук з сайту https://ua.interfax.com.ua

багато людей платити більше 
реально не можуть, і я це розу-
мію. І тому які будуть компен-
сатори для людей — це для ме-
не важливе питання. Як тільки 
я знайду такі компенсатори, ви-
йду і скажу про це людям.

Оці всі балачки, що газ в Укра-
їні коштує 2, 3 тис. — це все без-
глуздя. Як може коштувати газ 
3 тис. грн, якщо його ціна на єв-
ропейських хабах зараз в серед-
ньому 250 доларів?! Людей про-
сто дурять. Звісно, якщо на цьо-
му всьому красти, то чим ниж-
ча його ціна всередині країни, 
тим краще. Це уже відбувалося 
не раз, коли людям наче давали 
дешевий газ, а насправді просто 
списували на них, а продавали 
за ринковими цінами і крали на 
цьому сотні мільйонів і мільяр-
дів доларів. Це не наш шлях. Але 
для мене головне питання, щоб 
ті, хто потребує допомоги дер-
жави, були реально захищені.
— Реформа освіти та охорони 
здоров’я. Якими є нагальні про-
блеми у їх впровадженні?
— По освіті. По-перше, треба 
віддати належне міністру Лілії 
Гриневич. Її внесок у справу — 
надзвичайний.

Одне із завдань до 2020 року — 
українські діти не мають стояти в 
чергах, чекаючи місця в садочку. 
І я це завдання виконаю спільно 
з представниками місцевої вла-
ди. В рамках децентралізації на 
місцях є гроші. Ми додаємо ще з 
державного бюджету, і вони бу-
дують садочки. Я розраховую, що 
до 2020 року черги вже не буде.

Наступна позиція — це «Но-
ва українська школа». Перші 
результати реформи отримає-
мо через 12 років. Зараз ми взя-
ли сегмент 1-4 класи. 23 тисячі 
українських вчителів отриму-
ють перенавчання, і з 1 вересня 
ми виходимо на нові стандарти 
української школи.

Ми цього року направляємо на 
модернізацію початкової шко-
ли 1 млрд грн, щоб забезпечи-
ти школи сучасним інтерактив-
ним обладнанням і технологіями 
навчання, поставити сучасні ме-
блі тощо. А далі, коли наситимо 
всім, чим треба цей сегмент, пі-
демо в наступні класи.

Третя позиція — дуальна осві-
та в профтехосвіті і кваліфікова-
ні робітничі кадри. Це для нас є 
принциповим питанням, і ми мо-
дернізуємо зараз програми на-
вчання, створюємо 25 центрів про-
фесійно-технічної освіти, визна-
чаємо потреби ринку праці. Не-
щодавно визначили, що таке ре-
гіональне замовлення, щоб вра-
ховувати специфіку регіонально-
го ринку праці. І дуальна освіта — 
це коли час навчання в аудиторії 
і на виробництві зараховується в 
загальну програму навчання і лю-
дина отримує свою спеціальність.

Це все дасть свій результат, і 
ми будемо мати більше якісних 
робітничих кадрів, тому що сьо-
годні в Україні є дефіцит, в тому 
числі в зв’язку з трудовою мігра-
цією. Вона зараз притаманна всім 
країнам: поляки їдуть в Брита-
нію, українці — в Польщу. Запи-
тання: хто до нас? Я хочу, щоб до 
нас повернулися українці. Мож-
ливо, трішки менше зараз будуть 
заробляти, але головне, що вдома. 
У нас у разі підвищення заробіт-
них плат ситуація буде більш бла-
гополучна, ніж в деяких країнах 
Європейського Союзу.

Ну, і питання вищої освіти і 
науки. Мене дуже цікавить пи-
тання науки. Я шукаю нові мож-
ливості спільно з Академією на-
ук і також молодими науковця-
ми. Сфера складна, консерва-
тивна, але я чекаю наступної зу-

стрічі з науковцями, щоб ми по-
чали змінювати систему фінан-
сування. Вона має бути більш 
мотиваційна і більш інноваційна.
— А яка проблематика в охоро-
ні здоров’я?

— В охороні здоров’я зрозу-
міло, з чого треба розпочина-
ти. Перш за все треба змінювати 
систему фінансування.

Лідером змін у цій сфері є Уля-
на Супрун (в.о. міністра охорони 
здоров’я України — ІФ), з якої 
дехто хоче зробити ворога всі-
єї України. Я її знаю, в неї харак-
тер дуже непростий, і, можли-
во, вона в спілкуванні незручна, 
але я зручних ніколи і не шукав. 
Я просто знаю, що вона чесна, що 
не вплутана в жодні медичні схе-
ми, на яких мільярдами грабува-
ли українців. Вона почала наво-
дити порядок, зібрала нову коман-
ду — хтось кращий, хтось гірший, 
але вони починають все це вичи-
щати, що «поналипало» за багато 
років. Але дехто починає її звину-
вачувати за те, в якому стані сьо-
годні лікарні. А хіба вони сьогодні 
чи вчора такими стали, чи Уляна 
в цьому винна? Вона навпаки хоче 
це змінити, і я готовий допомагати. 
А щодо критиків, то я б сказав, що 
у нас є два типи політиків: які ба-
чать проблему і готові її вирішува-
ти, а є ті, які намагаються «сипати 
сіль на рану». Ми взялися за зміни. 
Так, нас можна ненавидіти і, умов-
но кажучи, знищувати, але якщо 
задуматися, то залишати, як було, 
більше не можна. А у нас сьогодні є 
шанс все змінити, і я в це вірю.
— Але скажіть, коли українці 
зможуть відчути зміни в охоро-
ні здоров’я, так би мовити, на собі?
— Я днями відкрив «Охматдит», 
який роками стояв недобудова-
ний. А ми побудували абсолютно 
нову лікарню, зараз там є все, що 
потрібно, щоб дітей лікувати від 
онкозахворювань. В мене запи-
тання: чи це означає зміни? Оче-
видно, так. Відкрили новий і су-
часний перинатальний центр у 
Львові. Там стане краще з цими 
питаннями? Звісно, стане краще.

От я нещодавно говорив, кому 
належать сьогодні лікарні? Во-
ни належать не державі, а райо-
нам, містам і областям. Колеги, у 
вас є мільярди, тому давайте ро-
біть нормальні палати, нормальне 
обладнання, а ми як держава вам 
за кожну медичну послугу запла-
тимо за кожного українця.

Спочатку будемо платити на 
рівні первинної ланки медицини 
— там, де найбільший рівень об-
слуговування. І ми почали змі-
нювати цю систему. Люди жод-
ного негативу не відчують. Уже 
2 мільйони уклали персональ-
ні контракти з лікарями. Це уже 
зміна свідомості, новий підхід.

Я хочу, щоб лікар дивився паці-
єнту не в руки, а в очі, на його про-
блематику, а не на те, що він при-
ніс. Або візьміть програму «До-
ступні ліки». На сьогодні вже май-
же 18 млн рецептів виписано, лю-
ди отримують свої ліки.
— Ви торкнулися питання про 
місцеві органи влади. В чому 
причина, що на рахунках місце-
вих органів колосальні кошти, 
які вони отримали завдяки де-
централізації, а вони ними не 
користуються?
— Це накопичувальний ефект 
від 2015 року, коли почалася де-
централізація. Не всі були гото-
ві до таких ресурсів, не всі були 
готові їх використовувати. Але 
я так питання ніколи не ставлю. 
Я, коли чую, що кошти потрібно 
використовувати, це приблизно 
звучить так: «Яку зарплату ти 
отримав?» — «Чотири тисячі» — 
«А чому ти її всю не витратив?» 
Це незрозуміла логіка.

Не потрібно нічого освоюва-
ти. Є стратегія: дитячі садочки, 
нові дороги, школи, парки, нові 
підприємства. Це ваша стратегія 
для розвитку економіки, ство-
рення робочих місць і підвищен-
ня якості життя. От йдіть по цьо-
му шляху. І не потрібно змушу-
вати всіх всі кошти витрачати. 
Бо тоді це марнотратство.

Є місцеві органи влади, які бу-
ли готові до реалізації стратегій, 
були і такі, що не готові. І сьогод-
ні не готові — сидять, не знають 
що з цими грошима робити. Але 
це процес, який маємо пройти, 
коли відповідальність на місцях 
буде зовсім іншою, ніж сьогодні.
— Ваше бачення залучення 
приватного капіталу в охорону 
здоров’я, освіту, науку і дерегу-
ляцію цих галузей?
— Що стосується медицини, то 
сьогодні вже дерегульовано, ми 
вже прийняли рішення про ав-
тономізацію закладів взагалі. Ми 
хочемо, щоб ці заклади продуку-
вали якісні медичні послуги.

Що стосується освіти, то ми 
сьогодні змінили навіть буді-
вельні норми, тепер вже і при-
ватні садочки можна будувати 

більш простіше, ніж це було ра-
ніше. Ми відкриті абсолютно.
— Щодо інфраструктури. Як ви 
оцінюєте реформу дорожнього 
господарства за останні роки?
— Ухвалили зараз державну 
програму безпеки на дорогах. 
Сьогодні за різними оцінками 
від 8 до 11 людей гине на дорогах 
щоденно. Катастрофа. Зараз ми 
будемо інвестувати в безпеку на 
дорогах 2,6 млрд грн. Також змі-
нили ДБНи (Державні будівель-
ні норми — ІФ). Зараз по-новому 
будуватимуть дороги, розв’язки 
тощо.

А загалом, ми врешті-решт, піс-
ля багатьох років стагнації, поча-
ли будувати дороги в країні. Я ча-
сом чую, кажуть, що в Україні по-
гані дороги, бо Гройсман там щось 
не так зробив. Практично все, що 
ми ремонтували в 2017 році, все 
нормально стоїть. Там, де ми роби-
ли капітальний і середній ремонт, 
там все стоїть нормально. У травні 
буде на уряді звіт за результата-
ми контролю якості минулорічних 
ремонтів після зими. Там, де є де-
фекти, — підрядники будуть ви-
правляти, і ми за це платити не бу-
демо, буде платити той, хто робив.

А ямковий ремонт — це не ре-
монт на роки, це ремонт на міся-
ці, він не буде стояти постійно. І 
немає чого дивуватися, коли ям-
ковий ремонт «вилітає» — він і 
буде вилітати.

Хтось розказує, що «доро-
ги Гройсмана» всі в дірках. То не 
«дороги Гройсмана», не я їх так 
руйнував, це вони так зруйнува-
лися за останні 10-15 років. «До-
роги Гройсмана» — це такі, як 
відремонтовані ділянки Одеса — 
Рені, у Львівській області, Тер-
нопільській і Івано-Франківській 
областях. Зараз на сході країни 
буде багато доріг. От це будуть 
«дороги Гройсмана», а інші — це 
ті, які Гройсман має зробити.
— Можливо, повернути «листи 
щастя», і бюджет поповниться, і 
дисципліна покращиться?
— Треба. Питання смертності на 
дорогах — це питання комплек-
сне, в тому числі відповідальнос-
ті і регулювання, фіксації. Та-
кож потрібно певними засобами 
зменшувати швидкість, забез-

печувати острівці безпеки, спе-
ціальні пішохідні переходи.

Я проводив координаційну ра-
ду з питань безпеки дорожньо-
го руху, можливо, ми щось змо-
жемо врегулювати постановами 
уряду — і це зробимо — але по-
трібні зміни до закону.
— Щодо відносин з Національ-
ним банком, вас все влаштовує?

— Національний банк є не-
залежним, і я би не хотів зараз 
озвучувати мої відчуття, що ме-
не влаштовує, а що ні. Я не маю 
права втручатися в роботу Наці-
онального банку України. Курс 
гривні — це питання НБУ, як і 
багато інших речей.

Але я би дуже хотів, щоб Нац-
банк, використовуючи всю свою 
незалежність, сприяв розвитку 
національної економіки. Зрозу-
міло, що коли облікова ставка 
17% — і це слова реального сек-
тору економіки — ми втрачаємо 
конкурентність.

Як це може бути, коли ми ви-
робляємо будь-який продукт в 
Україні і такий самий продукт 
виробляється в країнах Євро-
пи, то український виробник іде 
в банк і отримує кредит під 25%, 

а європейський — під 1-1,5%? 
Скажіть, де конкуренція?

Тому я хотів би, щоб україн-
ський підприємець мав доступ 
до дешевих довготривалих кре-
дитів, тоді у нас буде і модерні-
зація, і інвестиції.

І це не питання, що я вимагаю 
чогось. Я говорю про те, що сьо-
годні говорить бізнес. А я завжди 
на боці тих, хто робить справу.
— Щодо вакантних місць в уря-
ді. Уже довгий період часу ми 
чуємо лише про політичні кон-
сультації, але жодного зрушен-
ня немає. Навіть заяви про від-
ставку міністрів не допомогли 
пришвидшити процес.
— Це має розглянути парла-
мент. Тобто я сьогодні не бачу в 
цьому проблем, які впливають 
на роботу міністерств. Міністер-
ства працюють: МінАПК — пра-
цює, Мінінформполітики — пра-
цює, МОЗ — працює.

За великим рахунком, зараз 
відсутній лише міністр охоро-
ни здоров’я із самого початку, бо 
не було гідної кандидатури. По-
тім прийшла в команду Уляна Су-
прун, і сьогодні вона фактично 
працює як перший заступник мі-
ністра, і відповідно за відсутнос-
ті міністра виконує його обов’язки.
— Тобто це не проблема відсут-
ності єдності в коаліції?
— Я не хочу казати: проблема чи 
не проблема. Звісно, краще, коли 
є міністр, але коли його немає, 
але є сильний в.о., — це не щось 
критичне, що впливає на швид-
кість прийняття рішень чи від-
повідальність людей.
— А ДФС, Фонд держмайна, 
Держгеонадра, тобто структури 
трохи нижчого рівня?
— Це питання нової держав-
ної служби. Я задоволений робо-
тою виконувача обов’язків голови 
ДФС Продана (Мирослава Прода-
на —  ІФ). Я вважаю, що він за цей 
рік провів багато позитивних ре-
чей. Наприклад, запровадження 
електронного реєстру ПДВ, бо ра-
ніше відшкодування ПДВ було су-
то корупційною історією. Парла-
мент і Кабмін це рішення прийняв, 
а ДФС мала його реалізувати, і во-
на реалізувала його блискуче. Він 
також багато зловживань уже по-

долав на митниці, хоча і не всі, і 
він про це теж знає. Якби всі інші 
суміжні правоохоронні структу-
ри так хотіли навести порядок на 
митниці, як він, то порядку було б 
уже набагато більше.
— Нещодавно ви заявили, що 
будете брати участь у чергових 
парламентських виборах. Це 
буде новий політичний проект, 
чи можна очікувати, що це буде 
об’єднання навколо однієї з іс-
нуючих політсил?
— Мене запитали про це на зу-
стрічі з регіональними журналіс-
тами. Я дав дуже чітку відповідь: 
я буду брати участь у наступних 
парламентських виборах. Про 
формат, я думаю, ми поговори-
мо трохи пізніше. Але те, що я бу-
ду боротися за те, щоб зробити 
Україну сильнішою, не сумніваю-
ся. Я хочу бути серед тих людей, 
з якими буде асоціюватися успіх 
України, а не якісь інші речі.
— Але якщо зайти з іншого боку: 
з ким із політиків ми вас точно не 
побачимо в майбутній команді?
— Я не хочу нікому вішати яр-
лики, але точно знаю, з ким ме-
ні не по дорозі. І це моя внутріш-
ня позиція.
— Все йде до того, що ви буде-
те прем’єром під час президент-
ських виборів. Це дуже сер-
йозний виклик для будь-якого 
уряду. Тому що президентські 
вибори — це час обіцянок і роз-
поділу матеріальних ресурсів 
для громадян. Так чи інакше, 
тиск на вас буде з цього приво-
ду. Які будуть ваші дії?
— Коли розпочнеться прези-
дентська кампанія, є декілька 
фундаментальних речей, які я 
забезпечу. Я нікому не дам вико-
ристовувати адміністративний 
ресурс через мене у виборчих 
кампаніях. Це принципова по-
зиція для мене. Я ніколи нікому 
не давав цього робити, коли був 
міським головою, і не дам.

Я взагалі не людина адмінре-
сурсу. Взагалі. Я проходив сам 
декілька кампаній і ніколи його 
не використовував. Я вважаю, що 
якщо ти використовуєш адмінре-
сурс, тиск і на такій хвилі прихо-
диш до влади, то нічого доброго 
ти не принесеш — тільки біди та 
страждання. Я ніколи не працю-
вав і не працюю під вибори.
— Нещодавно ви заявили, що по-
вноваження уряду менші, ніж 
завдання, які перед ним стоять. 
Можна декілька конкретних 
прикладів та конкретних шляхів 
вирішення цієї проблеми?
— Це питання Закону «Про Ка-
бінет Міністрів України» і укра-
їнської Конституції. Якщо ви 
візьмете закон про Кабмін, ви по-
бачите, що повноваження вико-
навчої влади дуже обмежені в 
можливості прийняття рішень. 
Дуже зарегульоване українське 
законодавство, з одного боку, а з 
іншого боку — є дуалізм повнова-
жень, що теж є проблемою.

Тому завдання наступне: визна-
чити кожному рівню влади, почи-
наючи з місцевого самоврядуван-
ня на рівні громади, району, об-
ласті, що знаходиться в їх ком-
петенції. Необхідний Закон «Про 
Кабінет Міністрів України», «Про 
повноваження Прем’єр-міністра». 
От візьміть будь-яку організацію 
та її керівника — керівник мо-
же видати наказ, розпоряджен-
ня і т.д., а я як Прем’єр-міністр не 
маю права цього робити. Це ще в 
часи Януковича (колишнього пре-
зидента України Віктора Януко-
вича — ІФ) максимально всі по-
вноваження забрали в уряду, щоб 
він не міг нічого вирішувати. На-
справді більше повноважень при-
йняття рішень — це більша відпо-
відальність.

 Я нікому не дам використовувати адмінресурс у виборчих кампаніях

Я — за те, щоб мінімальна заробітна плата 
зростала. Ми зможемо це робити далі, 
але зараз можливості для такого рішення немає.
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30 квітня, 14.00:  
черговий відлік протистояння агресії 
ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ. Під керівництвом Збройних сил розпочато Операцію об’єднаних сил, покликану 
посилити захист територіальної цілісності, суверенітету й незалежності нашої країни

Михайло ЮРЧЕНКО 
для «Урядового кур’єра» 

Зміна формату відбулася 30 
квітня. Поки країна перебу-

вала в розпалі гарячих пікніків на 
травневі свята, у військових саме 
розпочалася гаряча пора. «АТО 
закінчено», — підкреслив Верхо-
вний Головнокомандувач Петро 
Порошенко після підписання від-
повідного президентського ука-
зу на нараді з військовим керів-
ництвом. Там відбулася й пере-
дача повноважень від команду-
вача АТО Михайла Забродського  
командувачу Об’єднаних сил 
Сергію Наєву.

«Це не просто зміна формату. 
Це нові можливості захисту укра-
їнської території, українських 
громадян. Ми зробимо все можли-
ве, щоб якнайшвидше земля оку-
пованого Донбасу повернулася під 
суверенітет України, а для сотень 
тисяч, мільйонів тимчасово пере-
міщених осіб, які змушені були 
покинути донецьку та луганську 
землі, ми створимо умови для то-
го, щоб вони якнайшвидше по-
вернулися і відновили нормальне 
життя на Донбасі, — окреслив ме-

ту нововведення Петро Порошен-
ко. — Можете поставити мені за-
питання: а коли закінчиться про-
тистояння агресії? Я вам дам аб-
солютно чітку відповідь: АТО за-
кінчилося, а протистояння агресії, 
відсіч російському агресору за-
вершиться тоді, коли буде звіль-

нено останній клаптик україн-
ської землі. Причому як на тери-
торії Донецької і Луганської об-
ластей, так і на території окупо-
ваного Криму. Це наша принци-
пова позиція».

У разі загострення ситуації на 
сході начальнику Генерального 

штабу Віктору Муженку доруче-
но залучати до складу Об’єднаних 
сил додаткові сили й засоби ЗСУ, 
всіх без винятку інших силових 
підрозділів і складових частин 
сектору оборони і безпеки. При 
цьому завершення широкомасш-
табної антитерористичної опера-
ції не позбавляє можливості ого-
лошення АТО в будь-який час, 
коли виникає терористична за-
гроза на визволених територіях. 
Ці слова стосувалися вже першо-
го заступника Голови СБУ — ке-
рівника Антитерористичного цен-
тру Віталія Малікова. 

Ситуація перебуватиме під 
пильним контролем силовиків, які 
завдяки новому закону про осо-
бливості державної політики із 
забезпечення державного суве-
ренітету України над тимчасово 
окупованими територіями в Доне-
цькій та Луганській областях дає 
їм кардинально нові можливості й 
нові права. Зокрема щодо протидії 
диверсійним групам.

Командувача Об’єднаних сил 
Сергія Наєва зобов’язано орга-
нізувати й забезпечити застосу-
вання зброї та озброєння наших 
військ, залишаючи їм право на 

відкриття вогню у відповідь. «Як-
що ворог перейде в широкомасш-
табний наступ, передусім на вас 
лягає відповідальність за забез-
печення відсічі широкомасштаб-
ної збройної агресії Російської 
Федерації», — цитує слова Петра 
Порошенка департамент прес-
служби АП.

Водночас, наголосив він, визво-
лення Донбасу передбачається 
політико-дипломатичним шля-
хом, примушенням Росії викона-
ти мінські домовленості. Спільне 
завдання цивілізованого світу по-
лягає в реалізації безпекового па-
кету мінських угод, включно з га-
рантованим режимом припинен-
ня вогню. 

За чотири роки АТО завдяки 
загальнонаціональній солідарнос-
ті, мужності й патріотизму біль-
шості українців зробила й вико-
нала поставлені завдання. Во-
на зруйнувала імперські плани 
Кремля щодо подальшого захо-
плення наших територій і свідо-
мості громадян. Дуже швидко ста-
ло зрозуміло, чим загрожує кож-
ному українцеві «руская вєсна» і 
«рускій мір». Тож боротьба три-
ває, і шансів у нас дедалі більшає.  

Після оголошення ООС перспектива визволення Донбасу 
проглядається чіткіше
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Первинна ланка трансформується першою
(Закінчення.  

Початок на стор.1)

Трансформація первин-
ної медицини в райцен-
трі розпочиналася непро-
сто. Основним вектором у 
впровадженні нових підхо-
дів в охороні здоров’я стала 
робота з населенням. Адже 
людям потрібно було доне-
сти всі ті вигоди, які кон-
кретно їм дадуть нововве-
дення.  

Де раніше почали, 
там найбільше  
й утяли 

Головний лікар Чугуїв-
ського центру первинної 
медико-санітарної допомо-
ги Тетяна Черевань під час 
кожного спілкування з жи-
телями району повсякчас 
наголошувала і перекону-
вала, що завдяки амбула-
торіям люди не витрача-
тимуть часу на довгу доро-
гу до поліклініки або лікар-
ні: амбулаторія розташо-
вана поряд — на розумній 
відстані, і весь світ іде цим 
шляхом. 

Спрацював і аргумент за-
ступника міністра охорони 
здоров’я з питань реформ 
Павла Ковтонюка, доне-
сений до громади, у якому 
йшлося: «Нині гроші розпо-
рошуються по всій системі 
охорони здоров’я: медикам 
платять зарплату, утриму-
ють заклади, а пацієнт не 
відчуває, що ці гроші захи-
щають його в разі хвороби». 

Чугуївцям найбільше ім-
понувало те, що вони від-
нині зможуть самі обира-
ти лікаря. Як це реалізува-
ти на практиці, вони довіда-
лися на першому в області 

ярмарку здоров’я, влашто-
ваному в районному Будин-
ку культури. Головними ді-
йовими особами заходу бу-
ли сімейні лікарі Чугуєва і 
району. Усі охочі мали змо-
гу познайомитися зі свої-
ми потенційними сімейни-
ми лікарями, дізнатися про 
їхні біографії та професій-
ні досягнення, вміння пра-
цювати з людьми і просто 
пояснювати хворим склад-
ні речі.

За словами голови рай-
держадміністрації Миколи 
Шошина, головної мети яр-
марку — в умовах рефор-
мування медицини налаго-
дити діалог між лікарем та 
пацієнтом — було досягну-
то.

Пізніше такі ярмарки 
проводили в більшості ра-
йонів області, їх визнали 
одним з найдієвіших меха-
нізмів популяризації ме-
дичної реформи. У підсум-
ку на сьогодні в Чугуївсько-
му районі підписано понад 
7300 декларацій з лікаря-
ми та підключено до сис-
теми eHealth три  центри 
первинної медико-санітар-
ної допомоги — найбільше 
в регіоні. 

Зерна чугуївської 
реформи 
проросли 

Реалізація проекту 
«Трансформація сімейної 
медицини в Харківській об-
ласті» на базі Чугуївсько-
го району, як і сподівали-
ся,  стала добрим прикла-
дом і накопиченим досві-
дом, що забезпечило по-
ширення реформи первин-
ної ланки на Харківську об-
ласть та всю Україну, на-

дала практичні рекоменда-
ції щодо розроблення еко-
номічних і правових моде-
лей незалежної практики 
сімейного лікаря.

За інформацією заступ-
ника голови Харківської 
облдержадміністрації Ми-
хайла Черняка, за кількіс-
тю підписаних на цей мо-
мент декларацій Харків-
щина — лідер у національ-
ному рейтингу.

«Питання виникають — і 
в пацієнтів, і в лікарів, тож 
проводимо постійні нара-
ди. В обласній адміністра-
ції було створено «гарячу 
лінію», на яку надходить до 
90 дзвінків за день, зокрема 
й від лікарів», — зазначив 
Михайло Черняк.

Загалом процес підписан-
ня декларацій проходить 
без істотних проблем. Але в 
області зафіксовано пооди-
нокі порушення лікарів, які 
відмовляли пацієнтам че-
рез реєстрацію.

«Ці випадки не системні, 
більшою мірою пов’язані з 
тим, що не всі розуміють, як 
це має бути. Ми реагуємо. 
Треба пам’ятати, що найго-
ловніший принцип медич-
ної реформи — екстерито-
ріальність. Кожен може об-
рати лікаря в будь-якому 
закладі без прив’язки до 
прописки», — підкреслив 
заступник голови ХОДА. 
Він зазначив, що в облас-
ті активно триває перетво-
рення медичних закладів 
на некомерційні комуналь-
ні підприємства.

«18 квітня Харківська 
міська рада ухвалила рі-
шення про перетворення 
комунальних медичних за-
кладів на комунальні неко-
мерційні підприємства, що 
дає їм змогу укласти уго-

ди з Національною агенці-
єю здоров’я та отримувати 
кошти за принципом «гро-
ші йдуть за пацієнтом». У 
районах області на сьогодні 
майже всі заклади первин-
ного рівня завершують пе-
ретворення на некомерцій-
ні підприємства», — розпо-
вів Михайло Черняк.

За твердженням самих 
медиків області, до рефор-
ми вони цілком готові, й 
жодних побоювань щодо її 
реалізації не мають.

«Ми не чекали на офіцій-
ний початок реформи. За-
здалегідь провели в районі 
ярмарок здоров’я, де паці-
єнти могли отримати інфор-
мацію про всіх сімейних лі-
карів, видали інформаційну 
брошуру, — розповіла го-
ловний лікар Валківського 
центру первинної медико-
санітарної допомоги Мари-
на Орлова. — Заклад заре-
єстрували в системі eHealth 
ще торік. Тепер усі наші 12 
сімейних лікарів та педіатр 
мають електронні ключі. У 
тестовому режимі вже під-
писуємо декларації. З огля-
ду на те, що в районі понад 
32 тисячі населення, всі лі-
карі мають набрати необ-
хідну кількість пацієнтів, 
навіть більше. Оскільки те-
пер у людей є вибір, ку-
ди звертатися, робитимемо 
все, щоб наші пацієнти за-
лишилися з нами».

За словами Марини 
Орлової, дуже важливо, 
що медики мають достатній 
термін для реалізації ре-
форми, адже реєстрація па-
цієнтів займає чимало часу.

«На одного пацієнта ліка-
реві потрібно приблизно 20 
хвилин, тож понад 10 осіб 
за день оформити складно, 
— пояснила Марина Орло-

ва. — Але є три хвилі підпи-
сання угоди з Національною 
службою здоров’я: у червні, 
жовтні та грудні. Тож мо-
жемо все робити поетапно, 
щоб не було черг і люди бу-
ли задоволені».

Дорога  
до змін завжди 
терниста 

Однак не всі лікарі до-
тримуються такого спокою 
та розважливості. І це пе-
редовсім стосується підпи-
сання декларацій із пацієн-
тами та досягнення запові-
тної цифри —1800 укладе-
них угод. За визнанням са-
мого Михайла Черняка, цей 
процес значно легше про-
ходить у райцентрах та се-
лах області, ніж у Харкові. 
І тут є причини, що на ньо-
го впливають: починаючи 
з різного менталітету сіль-
ських жителів та жителів 
мегаполіса і до організацій-
них та матеріального забез-
печення. 

Прогнозуючи успішність 
етапів реформи, заступ-
ник керівника області за-
значив: «Попередньо мож-
на казати, що в районах об-
ласті, у сільській місцевос-
ті, де лікарі ближче до па-
цієнтів, упровадити рефор-
му буде нескладно. Там уже 
є позитивна динаміка, люди 
звертаються до лікарів що-
до підписання декларацій, 
і багато фахівців мають по 
1000—1500 пацієнтів».

Щодо забезпечення 
комп’ютерною технікою, 
то, хоч як дивно, більше від 
її нестачі страждає облас-
ний центр. І хоч міська вла-
да обіцяє для забезпечен-
ня ефективної роботи нової 

системи взаємодії між ліка-
рями і пацієнтами закупити 
для медичних закладів 711 
сучасних комп’ютерів, біль-
шість учасників медичної 
реформи з лікарського кор-
пусу стоїть у чергах або ж 
бере роботу додому.

Як розповіли в одній з лі-
карень Харкова (тільки за 
умови анонімності, а то не-
приємності будуть), нер-
возність у роботі закладу 
є. І доволі відчутна. Пере-
довсім не вистачає техніки 
для оформлення деклара-
цій. Крім того, замість при-
йому хворих, їх обстежу-
вання, виписування рецеп-
тів лікар змушений агітува-
ти за підписання декларації 
й витрачати  чимало часу на 
оформлення.

«Учора довелося вдома 
вносити в систему 30 паці-
єнтів для підписання декла-
рацій, — клопочеться один 
з дільничних терапевтів. 
— Чому вдома? Тому що 
до службових комп’ютерів 
черга. Але й це не біда. Про-
грама працює лише з 8 до 20 
години, до того ж часто за-
висає через перевантажен-
ня. Як тут встигнути до 1 
липня?»

Серед проблем лікарі на-
зивали і необхідність теле-
фонування кожному паці-
єнтові з мобільного за влас-
ний рахунок, і відторгнен-
ня програмою пацієнтів, що 
не мають ідентифікацій-
них кодів, і… Проте вислов-
лювали не просто надію, а 
впевненість, що всі ці труд-
нощі цілком переборні і ста-
ють каменем спотикання 
лише на перших порах.

А мені пригадалася іс-
торія з дідовим возом. І йо-
го слова про чітке тримання 
колії та стійкість. 
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ЗВУЧИТЬ ГОРДО!

Від балістики до комфорту
ДОСВІД. Продукція Українського агентства перспективних науково-технічних розробок 
Ua.Rpa успішно пройшла випробування у натовських лабораторіях Німеччини та Польщі

Олександр КРЮЧКОВ, 
Володимир ЗАЇКА (фото), 

«Урядовий кур’єр»

У 2014 році, коли наша армія бу-
ла не в змозі протистояти росій-

ській агресії, український народ під-
нявся на захист Батьківщини. При-
гадую, колектив нашої газети «Уря-
довий кур’єр» теж вирішив допо-
могти фронту: ми закупили сім бро-
нежилетів і через волонтерів від-
правили їх на Донбас. 

До речі, волонтерський рух ві-
діграв тоді дуже важливу роль. Бо 
саме через його представників на 
фронт почали надходити не лише 
продовольство та обмундирування, а 
й зброя, різноманітні технічні засоби. 

Крим, Чонгар, Донбас...
Нинішнє Українське агентство 

перспективних науково-технічних 
розробок Ua.Rpa, яке проектували 
як український аналог американ-
ської DARPA (Defense Advanced 
Research Projects Agency — агент-
ство міністерства оборони США, яке 
відповідає за розроблення нових пе-
редових технологій в інтересах обо-
рони), теж розпочало свою діяль-
ність із волонтерства. 

— У березні 2014 року ми активно 
допомагали українським воїнам, які 
перебували в Криму, — розповідає 
віце-президент компанії Ua.Rpa Да-
ніїл Ситніков. — Спочатку — через 
«Нову пошту», волонтерів, а потім 
— через кримських татар, які до-
помагали нам надсилати волонтер-
ську допомогу до Криму. Тоді ж ра-
зом із журналістом Данилом Янев-
ським ми зробили першу переда-
чу про Крим на Громадському ТБ, 
після якої було створено благодій-
ний фонд, котрий почав збирати ко-
шти для АРК з метою закупівлі ка-
сок, бронежилетів, рацій, тепловізо-
рів, інших військових приладів. Ку-
пувати військову гуманітарку дово-
дилося переважно за кордоном, бо в 
Україні на той час, на жаль, майже 
не було підприємств, які виробляли 
б цю продукцію.

Але невдовзі Даніїл Ситніков (за 
освітою він інженер-кібернетик, має 
досвід роботи в секторі електроніки) 
зрозумів, що волонтери самотужки 
не вирішать питання щодо забезпе-
чення українських вояків спеціаль-
ними засобами під час війни. Разом 
з іще кількома такими ж фахівцями 
він перейнявся ідеєю створення спе-
ціального підприємства, яке займа-
лося б розробкою, виробництвом та 
впровадженням в оборонну сферу 
новітніх технологій.

І цьому посприяли дві події: зна-
йомство Даніїла Ситнікова із тодіш-
нім заступником міністра оборони 
Ігорем Кабаненком, яке відбулося в 

процесі допомоги українським вій-
ськовим під час окупації півострова 
російськими військами (останній не 
лише підтримав новаторську ідею 
молодого інженера, а й очолив но-
ву компанію після відставки з поста 
заступника міністра), і спонсорська 
допомога компанії Ua.Rpa з боку ві-
домого мецената, підприємця-інно-
ватора у галузі високих технологій 
в Україні, засновника та президента 
високотехнологічної інвестиційної 
компанії КМ СОRE Євгенія Уткіна.

Приватний бізнес
Один розумний чоловік колись 

правильно помітив, що талантам 
потрібно допомагати, а бездарності 
проб’ються самі. У талановитих ін-
женерів із компанії Ua.Rpa теж  мо-

гло б закінчитися все на стадії ідеї, 
якби інвестором не виступив Євге-
ній Уткін.

— Нас і сьогодні матеріально під-
тримує ця людина, яка є унікаль-
ною у бізнес-середовищі України, 
— веде далі Даніїл Ситніков. — Пан 
Уткін заохочує наші перспектив-
ні розробки, бо чудово розбирається 
в цьому. Для довідки: Євгеній Уткін 
був засновником найвідомішої хай-
тек компанії в Україні «Квазар-Мі-
кро».  І хоча він не бере участі в опе-
ративному управлінні нашою ком-
панією, але завжди перебуває в 
курсі наших перспективних планів і 
прагне зробити з Ua.Rpa міжнарод-
ний проект.

Через те з 12 проектів, які є у нас 
в роботі на сьогодні, у п’яти маємо 
вже реальні вироби, що працюють 
у військах. Наші розробки сприяють 
створенню сучасних бойових сис-
тем, в яких інтегровані новітні кому-
нікаційні рішення, різноманітні сен-
сори, спеціальне програмне забезпе-
чення й багато іншого. Це дає змогу 
перегравати противника на полі бою 
за рахунок технологічної переваги зі 
збереженням своїх військ. 

На жаль, держава не інвестує сьо-
годні кошти у високотехнологічні 
розробки. Основна причина — брак 
грошей. Від початку війни на сході 
України майже весь бюджет Мініс-
терства оборони розподіляється на 
поточні потреби, а не на перспектив-
ні розробки. Існує й інша проблема: 
в державних структурах недостат-
ньо спеціалістів з новітніх технологій. 
Вони радше працюватимуть у при-
ватній компанії, ніж державній. За 
кордоном ця проблема розв’язується 
не через науково-дослідні інститути, 
як  це було за часів Радянського Со-
юзу, а через державні фонди. Згада-

на американська DARPA кожен рік, 
розподіляючи кошти на перспектив-
ні розробки серед приватних компа-
ній, отримує 3,2 мільярда доларів ін-
вестицій, які дають змогу США мати 
технологічні переваги над будь-яким 
противником.  

— Про нас колись казали, що при-
ватні підприємства розвалять обо-
ронну промисловість, — віце-пре-
зидент компанії робить паузу. — А 
вийшло навпаки: приватний сектор 
працює ефективніше, ніж держав-
ні заводи ВПК. До речі, державних 
військових підприємств у США, Єв-
ропі, Ізраїлі немає. Тому з нами іно-
земці швидше знаходять спільну 
мову, аніж із державним підприєм-
ством. Нам пропонують свої послу-
ги навіть зарубіжні науковці: ни-
ні Ua.Rpa  плідно співпрацює з нор-
везьким університетом щодо сучас-
них технологій міношукачів (при-
стрій дає змогу мінеру «бачити» під 
землею контури предмета, порівню-
вати його з базою даних за певним 
алгоритмом і з вірогідністю 99% ви-
значати, що це є насправді). Кошти 
на розробки міношукача надало 
НАТО. Ця інвестиція допомогла за-
лучити до роботи потрібних фахів-
ців із державних оборонних підпри-
ємств, які працювали там неповний 
робочий тиждень.

До речі, в компанії сьогодні тру-
диться близько третини колишніх 
військових із 20—30-річним стажем 
служби в армії. Вони мають навички 
роботи з військовою документацією, 
прийомом, що значно пришвидшує 
вирішення виробничих питань. 

Хай-тек і лоу-тек
На сьогодні низка проектів ком-

панії Ua.Rpa уже перейшла у фазу 

промислового виробництва і широ-
ко використовується українськи-
ми військовими. Це, зокрема, при-
лади нічного бачення для броне-
техніки, інтерактивні стимулято-
ри (так звані хай-тек технології), а 
також засоби екіпіровки: шоломи, 
маски, інша амуніція  (лоу-тек тех-
нології). 

— Що ж до приладів нічного ба-
чення, то ми зараз беремо активну 
участь у поліпшенні «нічного зору» 
вітчизняних танків, БМП, БТРів. 
До 2014 року оператори україн-
ської бронетехніки майже не ви-
користовували нічні канали бачен-
ня. Війна на Донбасі змусила пере-
глянути це питання, бо бойові дії на 
сході України ведуться здебільшо-
го за темної пори доби.  Ми розро-
били технологію, коли із застарілих 
приладів нічного бачення, знятих із 
бронетехніки, шляхом повної замі-
ни оптичних та електронних ком-
понентів можна зробити прилади 
останнього покоління. В основі мо-
дернізації — сучасні електронно-
оптичні або тепловізійні техноло-
гії, які широко використовуються в 
техніці західних країн. 

Наш прилад визначення даль-
ності працює вже краще за росій-
ський. Він не потребує інфрачер-
воного прожектора, який був уста-
новлений на техніці ще в радянські 
роки. Тож українські танки стали 
менш помітними на полі бою, кра-
ще бачать вночі й воюють ефектив-
ніше. Ворог це вже відчув. Модерні-
зація та виробництво приладів ніч-
ного бачення дали змогу нашій ком-
панії повністю заповнити портфель 
замовленнями на цей рік і створити 
понад 50 нових робочих місць. Крім 
технологій, пов’язаних із сучас-
ною мікроелектронікою,  підприєм-
ство випускає також елементи екі-
пірування, в тому числі балістич-
ні маски та кевларові шоломи. Вони 
успішно пройшли визначальні ві-
домчі випробування в Міністерстві 
оборони України, а також перевір-
ку в лабораторіях Німеччини та 
Польщі, де отримали висновки що-
до відповідності стандартам НАТО 
(Stanag 2920). 

До речі, шоломи компанії Ua.Rpa 
тестували не лише на балістич-
ну (як вони тримають, так би мови-
ти, кулю відповідного калібру), а й 
на стійкість до агресивних речовин, 
відкритого полум’я та навіть... на 
комфортність. Всередині шоломів 
для цього застосована покращена 
система замків та кріплень, яка дає 
змогу бійцям, котрі по кілька тиж-
нів живуть в окопах, поєднати по-
тужний захист із комфортністю но-
сіння шолома. 

— Комплектуючі до шоломів ми 
не купуємо, а виробляємо само-
стійно, — підсумовує пан Даніїл. — 
Ми взагалі вважаємо, що наша ар-
мія повинна бути краще й якісні-
ше оснащена, ніж російська. Тоді 
морально-психологічний стан вої-
на буде вищим. Він почуватиметь-
ся впевненіше. Іноді за це потріб-
но трохи дорожче заплатити, але 
життя українського захисника то-
го варте. 

Останнє твердження може стати 
висновком цієї розповіді про ком-
панію Ua.Rpa. Державно-приватне 
партнерство в Україні повинно ба-
зуватися на підтримці перспектив-
них дослідницьких проектів, які на-
роджуються в приватному оборон-
ному бізнесі. У США на екіпіру-
вання одного воїна витрачають 50 і 
більше тисяч доларів. Ми на цю су-
му рівнятися не можемо. Але пови-
нні хоча б наблизитися. Шапкоза-
киданням сьогодні виграти техно-
логічну війну не можна. Це слід на-
решті зрозуміти.

Танкісти та механіки-водії іншої бронетехніки ЗСУ вже відчули переваги модернізованих приладів нічного бачення: українські бойові машини стали 
краще бачити вночі і завдали дошкульних ударів. Тож працівники компанії Ua.Rpa можуть записати до свого активу вдалі нічні операції наших вояків

Шоломи виробників компанії Ua.Rpa високо оцінили українські воїни, 
особливо десантники. Бо вони не лише надійні, а й зручні  
в користуванні

Високопрофесійний інженер  
та успішний підприємець  
Даніїл Ситніков зосереджує 
свою діяльність в компанії Ua.Rра 
на електронних технологіях 
та системах автоматичного 
розпізнавання образів
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ДОКУМЕНТИ
  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про припинення виплати державної стипендії
1. Відповідно до пункту 8 Положення про державні стипендії чемпіонам і призерам 

Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор, затвердженого Указом Пре-
зидента України від 18 серпня 2004 року № 919 (зі змінами, внесеними Указами від 
10 вересня 2011 року № 907, від 12 липня 2013 року № 377 та від 7 листопада 2017 
року № 353), припинити виплату К.Сумко (Дубровіній) державної стипендії, призна-
ченої Розпорядженням Президента України від 2 квітня 2010 року № 40.

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

м. Київ
28 квітня 2018 року
№ 114/2018

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про рішення Ради національної безпеки 

і оборони України від 30 квітня 2018 року 
«Про широкомасштабну антитерористичну операцію 

в Донецькій та Луганській областях»
Відповідно до статті 107 Конституції України ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 квіт-

ня 2018 року «Про широкомасштабну антитерористичну операцію в Донецькій та Лу-
ганській областях».

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

м. Київ
30 квітня 2018 року
№ 116/2018

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 25 квітня 2018 р. № 305 
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України 
від 5 квітня 2014 р. № 85 і від 20 серпня 2014 р. № 375
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 «Дея-

кі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіаль-
них органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів» (Офі-
ційний вісник України, 2014 р., № 29, ст. 814; 2015 р., № 86, ст. 2882; 2016 р., № 100, 
ст. 3262; 2017 р., № 70, ст. 2120, № 96, ст. 2933) і від 20 серпня 2014 р. № 375 «Про за-
твердження Положення про Міністерство фінансів України» (Офіційний вісник Укра-
їни, 2014 p., № 69, ст. 1936; 2015 p., № 34, ст. 1012, № 63, ст. 2092; 2016 р., № 100, 
ст. 3262; 2017 р., № 17, ст. 488) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 25 квітня 2018 р. № 305

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України  

від 5 квітня 2014 р. № 85 і від 20 серпня 2014 р. № 375 
1. У додатках до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85:
1) у додатку 1 у позиції «Мінфін» цифри «716» і «716» замінити відповідно циф-

рами «726» і «726»;
2) у додатку 3 у позиції «Мінфін*» цифри «814» і «814» замінити відповідно циф-

рами «824» і «824».
2. У Положенні про Міністерство фінансів України, затвердженому постановою 

Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 375:
1) в абзаці другому пункту 1, підпункті 1 пункту 3 і підпункті 5 пункту 4 після слів 

«бухгалтерського обліку» доповнити словами «та аудиту»;
2) у пункті 4:
доповнити  пункт підпунктом 51 такого змісту:
«51) здійснює заходи з підготовки до імплементації у національне законодавство 

рекомендацій Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) в сфері 
оподаткування, а також щодо обміну фінансовою інформацією в податкових цілях;»; 

підпункт 18 викласти в такій редакції:
«18) здійснює державне регулювання бухгалтерського обліку, фінансової, бю-

джетної звітності та аудиту в Україні, розробляє стратегію розвитку національної сис-
теми бухгалтерського обліку, визначає єдині методологічні засади бухгалтерського 
обліку та складення фінансової і бюджетної звітності, обов’язкові для всіх юридич-
них осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпоряд-
кування (крім банків), здійснює адаптацію законодавства з питань бухгалтерського 
обліку та аудиту в Україні до законодавства ЄС;»;

доповнити пункт підпунктом 621 такого змісту:
«621) бере участь у переговорах з делегаціями Урядів інших держав щодо підготов-

ки проектів міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування 
та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи і майно та внесен-
ня змін до діючих міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподат-
кування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи і майно;»; 

доповнити пункт підпунктом 701 такого змісту:
«701) бере участь у засіданнях робочих груп з питань податкової політики та адмі-

ністрування Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР);»;
підпункт 72 після слів «звітності та» доповнити словами «міжнародні стандар-

ти аудиту і».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 25 квітня 2018 р. № 306 
Київ

Деякі питання встановлення зв’язку інвалідності 
з пораненнями чи іншими ушкодженнями здоров’я

Відповідно до абзацу шостого пункту 4 частини другої статті 7 Закону України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» Кабінет Міністрів Укра-
їни ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок встановлення зв’язку інвалідності з пораненнями чи інши-
ми ушкодженнями здоров’я, що додається.

2. Внести зміну до Положення про порядок, умови та критерії встановлення інва-
лідності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. 
№ 1317 «Питання медико-соціальної експертизи» (Офіційний вісник України, 2009 р., 
№ 95, ст. 3265; 2012 р., № 42, ст. 1618; 2015 р., № 57, ст. 1869; 2016 р., № 70, ст. 2356; 
2018 р., № 23, ст. 782),  доповнивши його пунктом 193 такого змісту:

«193. Причинний зв’язок інвалідності з пораненнями чи іншими ушкодженнями 
здоров’я, одержаними особами, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень 
чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних від вибухових речовин, боєприпасів і військо-
вого озброєння на території проведення антитерористичної операції до 1 грудня 2014 
р., а з 1 грудня 2014 р. — на території проведення антитерористичної операції, де орга-
ни державної влади здійснюють свої повноваження, та в населених пунктах, розташо-
ваних на лінії зіткнення, під час проведення антитерористичної операції, встановлюєть-
ся на підставі рішення міжвідомчої комісії з питань встановлення факту отримання осо-
бами поранень чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних від вибухових речовин, боє-
припасів і військового озброєння на території проведення антитерористичної операції.».

3. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України від 14 листопада 
2017 р. № 2203-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту» щодо посилення соціального захисту учасників антите-
рористичної операції, учасників Революції Гідності та членів сімей загиблих таких осіб».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 25 квітня 2018 р. № 306

ПОРЯДОК  
встановлення зв’язку інвалідності з пораненнями чи іншими ушкодженнями здоров’я

1. Цей Порядок визначає процедуру встановлення зв’язку інвалідності з поранен-
нями чи іншими ушкодженнями здоров’я, одержаними особами від вибухових ре-
човин, боєприпасів і військового озброєння (далі — ушкодження здоров’я від боє-
припасів) на території проведення антитерористичної операції до 1 грудня 2014 р., а 
з 1 грудня 2014 р. — на території проведення антитерористичної операції, де органи 
державної влади здійснюють свої повноваження, та в населених пунктах, розташова-
них на лінії зіткнення (розмежування), під час проведення антитерористичної опера-
ції (далі — територія проведення антитерористичної операції).

Дія цього Порядку поширюється також на осіб, яким встановлена інвалідність 
внаслідок ушкодження здоров’я на території проведення антитерористичної операції 
до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо посилення соціально-
го захисту учасників антитерористичної операції, учасників Революції Гідності та чле-
нів сімей загиблих таких осіб».

2. Район проведення антитерористичної операції та період її проведення визнача-
ються Антитерористичним центром при СБУ.

Перелік населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, затверджується Ка-
бінетом Міністрів України.

3. Рішення про встановлення факту одержання особою ушкодження здоров’я від 
боєприпасів (далі — постраждала особа) на території проведення антитерористичної 
операції ухвалюється міжвідомчою комісією з питань встановлення факту отриман-
ня особами поранень чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних від вибухових речо-
вин, боєприпасів і військового озброєння на території проведення антитерористичної 
операції (далі — міжвідомча комісія), яку утворює Державна служба у справах вете-
ранів війни та учасників антитерористичної операції.

Положення про міжвідомчу комісію та її склад затверджує Мінсоцполітики. До 
складу міжвідомчої комісії входять представники Державної служби у справах вете-
ранів війни та учасників антитерористичної операції, Мінсоцполітики, МОЗ, Мінобо-
рони, МВС, Національної поліції, Національної гвардії, Адміністрації Держприкордон-
служби, а також за згодою — Генеральної прокуратури України, СБУ. До роботи між-
відомчої комісії можуть залучатися фахівці інших державних органів та представни-
ки громадських об’єднань (за згодою).

Головою міжвідомчої комісії за посадою є Голова Державної служби у справах ве-
теранів війни та учасників антитерористичної операції.

Засідання міжвідомчої комісії вважається правоможним, якщо на ньому присут-
ні більше половини її членів.

Рішення міжвідомчої комісії приймається відкритим голосуванням простою біль-
шістю голосів членів міжвідомчої комісії, присутніх на засіданні.

4. Для встановлення факту одержання ушкоджень здоров’я від боєприпасів на те-
риторії проведення антитерористичної операції постраждала особа або її представ-
ник за дорученням, оформленим в установленому законом порядку, надсилає Дер-
жавній службі у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції за-
яву за формою, встановленою Мінсоцполітики.

До заяви додаються такі документи:
копії сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по 

батькові, дату і місце народження, серію та номер паспорта, ким і коли виданий пас-
порт та реєстрацію місця проживання або місця перебування особи;

копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі 
фізичних осіб — платників податків, виданого органом доходів і зборів (для фізич-
ної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстра-
ційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це від-
повідному контролюючому органу і має відповідну відмітку в паспорті громадянина 
України, — копію сторінки паспорта з такою відміткою);

копії первинної медичної облікової документації, форми яких затверджені МОЗ;
висновок медичного експерта, що засвідчує факт отримання поранень чи інших 

ушкоджень здоров’я від боєприпасів;
копія довідки медико-соціальної експертної комісії про групу і причину інвалідності;
довідка про відсутність (наявність) судимості за злочин проти основ національної 

безпеки України або злочин проти громадської безпеки  у постраждалої особи (у ра-
зі надання згоди постраждалої особи або її представника, висловленої у письмовій 
формі, додається за запитом міжвідомчої комісії);

витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань про відкриття кримінального про-
вадження стосовно факту отримання постраждалою особою поранень чи інших ушко-
джень здоров’я від боєприпасів (у разі надання згоди постраждалої особи або її пред-
ставника, висловленої у письмовій формі, додається за запитом міжвідомчої комісії);

інші документи, які можуть засвідчити отримання постраждалою особою ушко-
джень здоров’я від боєприпасів на території проведення антитерористичної операції.

Міжвідомча комісія розглядає подані документи, надсилає за підписом її голови не-
обхідні запити (відповіді на запити надаються підприємствами, установами та організа-
ціями у чотирнадцятиденний строк, якщо інше не передбачено порядками надання від-
повідної інформації), у разі потреби уточнює інформацію про постраждалу особу, сто-
совно якої подані документи, і в місячний строк з дня надходження документів ухва-
лює рішення про встановлення факту одержання постраждалою особою ушкоджень 
здоров’я від боєприпасів на території проведення антитерористичної операції або рі-
шення про відмову у встановленні факту одержання постраждалою особою ушко-
джень здоров’я від боєприпасів на території проведення антитерористичної операції.

У разі надходження уточненої інформації про постраждалу особу строк ухвалення 
рішення міжвідомчою комісією продовжується до п’ятнадцяти днів.

Ухвалене міжвідомчою комісією рішення протягом трьох робочих днів надсила-
ється особі, яка подала документи на розгляд.

5. Міжвідомча комісія відмовляє у встановленні факту одержання постраждалою 
особою ушкоджень здоров’я від боєприпасів на території проведення антитерорис-
тичної операції у разі, коли:

1) поранення чи інші ушкодження здоров’я є наслідком:
вчинення постраждалою особою злочину або адміністративного правопорушення;
вчинення постраждалою особою дій у стані алкогольного, наркотичного чи ток-

сичного сп’яніння;
навмисного спричинення собі тілесного ушкодження чи іншої шкоди своєму здоров’ю;
2) ушкодження здоров’я від боєприпасів отримане не в період і не на території 

проведення антитерористичної операції;
3) щодо особи наявний обвинувальний вирок суду, який набрав законної сили, за 

вчинення злочину проти основ національної безпеки України або злочину проти гро-
мадської безпеки;

4) виявлено факт підроблення документів або подання недостовірної інформації 
про ушкодження здоров’я від боєприпасів;

5) відсутні документи, що містять підтвердження факту одержання постраждалою 
особою ушкоджень здоров’я від боєприпасів.

6. Міжвідомча комісія може скасувати раніше ухвалене рішення про встановлен-
ня факту одержання постраждалою особою ушкоджень здоров’я від боєприпасів на 
території проведення антитерористичної операції у разі виявлення підстав, визначе-
них у пункті 5 цього Порядку.

У разі скасування раніше ухваленого рішення про встановлення факту одержання 
постраждалою особою ушкоджень здоров’я від боєприпасів на території проведення ан-
титерористичної операції міжвідомча комісія протягом трьох робочих днів повідомляє 
про це медико-соціальній експертній комісії, Мінсоцполітики та постраждалій особі.

7. У разі ухвалення рішення про відмову у встановленні факту одержання постраж-
далою особою ушкоджень здоров’я від боєприпасів на території проведення антитеро-
ристичної операції відповідне питання може бути повторно винесене на розгляд між-
відомчої комісії за рішенням її голови на підставі повторного звернення постраждалої 
особи та/або після надходження уточненої інформації про постраждалу особу.

8. Рішення міжвідомчої комісії може бути оскаржено в судовому порядку.
9. Для встановлення причинного зв’язку інвалідності з ушкодженням здоров’я від 

боєприпасів, одержаним постраждалою особою на території проведення антитеро-
ристичної операції, така особа або її представник за дорученням, оформленим в уста-
новленому законом порядку, подає медико-соціальній експертній комісії, яка прово-
дила медико-соціальну експертизу щодо такої особи раніше, одержане рішення між-
відомчої комісії про встановлення факту одержання постраждалою особою ушко-
джень здоров’я від боєприпасів на території проведення антитерористичної операції.

10. Медико-соціальна експертна комісія протягом п’яти днів на підставі рішення 
міжвідомчої комісії про встановлення факту одержання постраждалою особою ушко-
джень здоров’я від боєприпасів на території проведення антитерористичної операції 
установлює причинний зв’язок інвалідності з ушкодженням здоров’я від боєприпасів, 
одержаним постраждалою особою на території проведення антитерористичної опе-
рації, щодо якої подані документи, та видає особі, яка подала документи, довідку про 
групу та причину інвалідності, порядок, умови та критерії встановлення якої затвер-
джені постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1317 «Питання 
медико-соціальної експертизи» (Офіційний вісник України, 2009 р., № 95, ст. 3265).

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 25 квітня 2018 р. № 307 
Київ

Про внесення змін до Положення  
про Пенсійний фонд України

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 р. № 280 (Офіційний вісник України, 
2014 р., № 60, ст. 1652; 2017 р., № 41, ст. 1278, № 86, ст. 2609), такі зміни:

у пункті 4:
підпункт 5 після слів «(далі — реєстр застрахованих осіб)»  доповнити словами 

«та у складі зазначеного реєстру — реєстр платників страхових внесків до солідарної 
системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування»;

в абзаці п’ятому підпункту 6 слово «поданих» замінити словами «документів, по-
даних для призначення пенсії, та»;

у підпункті 81 слово «Мінфіном» замінити словом «ДФС»;
у другому реченні абзацу дев’ятого пункту 10 слова «двох третин» замінити сло-

вом «половини».
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 25 квітня 2018 р. № 309 
Київ

Про внесення зміни до пункту 3 Порядку створення 
та використання матеріальних резервів для запобігання 

і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну до пункту 3 Порядку створення та використання матеріальних резер-

вів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 р. № 775 (Офіційний вісник 
України, 2015 р., № 80, ст. 2675; 2017 р., № 78, ст. 2399), доповнивши абзац третій 
після слів «через Держводагентство» словами «та ДАЗВ».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 18 квітня 2018 р. № 278-р 
Київ

Про утворення Урядової комісії з технічного розслідування 
обставин та причин дорожньо-транспортної пригоди, 

що сталася 17 квітня 2018 р. у Дніпропетровській області
1. Утворити Урядову комісію з технічного розслідування обставин та причин до-

рожньо-транспортної пригоди, що сталася 17 квітня 2018 р. у м. Кривому Розі Дні-
пропетровської області, у складі згідно з додатком.

Надати голові Урядової комісії право вносити в разі потреби зміни до її складу, за-
лучати до роботи Урядової комісії в установленому порядку працівників централь-
них та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, під-
приємств, установ та організацій.

2. Урядовій комісії, утвореній згідно з цим розпорядженням, подати до 23 травня 
2018 р. Кабінетові Міністрів України звіт про результати її роботи.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Додаток 

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 18 квітня 2018 р. № 278-р

СКЛАД 
Урядової комісії з технічного розслідування обставин та причин дорожньо-транспортної 

пригоди, що сталася 17 квітня 2018 р. у Дніпропетровській області
ЛАВРЕНЮК Юрій Федорович — заступник Міністра інфраструктури, голова Уря-

дової комісії
ДІДКІВСЬКИЙ В’ячеслав Миколайович — перший заступник Голови Укртрансбез-

пеки, заступник голови Урядової комісії 
БІЛОШИЦЬКИЙ Олексій Георгійович — перший заступник начальника департа-

менту патрульної поліції
ВАРШАВА Микола Миколайович — начальник відділу технічного регулювання, 

охорони праці та соціальної політики управління безпеки на транспорті та технічного 
регулювання Мінінфраструктури

ВЕРХОТУРЦЕВ Володимир Володимирович — заступник директора департамен-
ту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської облдерж-
адміністрації

ГЕРЕГА Іван Васильович — заступник начальника управління — начальник відділу 
організації безпеки та розслідування аварій і подій на наземному транспорті управ-
ління організації безпеки, розслідування аварій та подій Укртрансбезпеки

ГНАТЮК Олег Анатолійович — заступник начальника управління інспекційної ді-
яльності — начальник відділу розслідування, аналізу та обліку аварій і виробничо-
го травматизму Держпраці

ЖАРОВ Костянтин Сергійович — заступник директора з наукової роботи дочір-
нього підприємства «ДержавтотрансНДІпроект» (за згодою)

КУБАЛЬСЬКА-КОЛТУНОВИЧ Світлана Сергіївна — заступник директора департа-
менту — начальник відділу розвитку та регулювання ринку автомобільних переве-
зень департаменту стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних пе-
ревезень Мінінфраструктури

КУЛЬБАЧ Андрій Анатолійович — начальник Головного управління ДСНС в Дні-
пропетровській області

ЛЕБЕДИНСЬКИЙ Іван Лукич — заступник начальника Служби автомобільних до-
ріг у Дніпропетровській області

ПОЛУПАН Олена Олександрівна — заступник начальника управління екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ

СТЕЦЮК Дмитро Геннадійович — старший слідчий в особливо важливих справах 
Головного слідчого управління Національної поліції

СУХОНОСОВ Олександр Володимирович — заступник начальника управління екс-
плуатації доріг — начальник відділу експлуатаційного утримання Укравтодору

ФАЛАТЮК Олександр Сергійович — заступник начальника управління моніторин-
гу та аналітичного забезпечення департаменту патрульної поліції

ЩЕЛКУНОВ Антон Васильович — начальник управління безпеки на транспорті та 
технічного регулювання Мінінфраструктури

Представники органів прокуратури (за згодою)

УТОЧНЕННЯ
В опублікованій в «Урядовому кур’єрі» №83 від 28 квітня 2018 року постанові Ка-

бінету Міністрів «Про утворення Комісії з підготовки висновку щодо доцільності на-
дання тимчасової підтримки виробникам, що здійснюють комбіноване виробництво 
електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях» у пункті 5. Комісія має 
право: цифри 1), 3) ,4) слід читати 1), 2), 3).

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ 
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ 

ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП)
ПОСТАНОВА

09.01.2018 Київ  №  8
Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з централізованого 
водопостачання та водовідведення

Відповідно до законів України «Про державне регулювання у сфері комунальних 
послуг», «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про Національну ко-
місію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних по-
слуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергети-
ки та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централі-
зованого водопостачання та водовідведення, затверджених постановою Національ-
ної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг, від 22 березня 2017 року № 307  такі зміни:

1) підпункт 4 пункту 1.7 глави 1 викласти в такій редакції:
«4) копія документа, що підтверджує наявність лабораторії, яка має право здій-

снювати виробничий контроль, або копія договору на виконання таких робіт з відпо-
відними лабораторіями інших організацій;»;

2) у главі 4:
абзаци четвертий та п’ятий підпункту 4  викласти в такій редакції:
«проведення технологічного контролю відповідно до Правил технічної експлуата-

ції систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України, затвердже-
них наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству 
від 05 липня 1995 року № 30, або наявність договору  з лабораторіями інших органі-
зацій, що мають право на проведення таких робіт;

наявність лабораторії, що має право здійснювати виробничий контроль, або на-
явність договору на виконання таких робіт з відповідними лабораторіями інших ор-
ганізацій;»;

абзаци четвертий та п’ятий підпункту 5 викласти в такій редакції:
«проведення технологічного контролю відповідно до Правил технічної експлуата-

ції систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України, затвердже-
них наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству 
від 05 липня 1995 року № 30, або наявність договору з лабораторіями інших органі-
зацій, що мають право на проведення таких робіт;

наявність лабораторії, що має право здійснювати виробничий контроль, або на-
явність договору на виконання таких робіт з відповідними лабораторіями інших ор-
ганізацій;»;

3) у тексті Ліцензійних умов слова «Про питну воду та питне водопостачання» за-
мінити словами «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення».

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офі-
ційному друкованому виданні –— газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКП Д. Вовк

НКРЕКП ПОВІДОМЛЯЄ
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ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ
Проектом передбачено будівництво ХІІІ мікрорайону в складі комплексної забу-

дови мікрорайонів VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІІІ багатофункціонального житлового району на 
проспекті Правди (навпроти перетину з проспектом Василя Порика) у Подільському 
районі м. Києва.

В складі об’єкта запроектовано: десять  житлових будинків поверховістю 22-25, 
24-26, 26 поверхів  з даховими котельнями на кожному із будинків та із вбудованими 
нежитловими приміщеннями, стилобати, ТП, торговельний центр.  

Загальна кількість квартир — 3767 кв., площа вбудованих нежитлових приміщень 
— 13701,11 м2,  площа громадських будівель — 4047,14 м2. 

Проектом передбачено комплексний благоустрой та озеленення території з вла-
штуванням майданчиків різного функціонального призначення (дитячі, спортивні, 
господарські, для відпочинку дорослих тощо) та відкритих автостоянок  загальною 
місткістю 398 машино-місць.  

В цілому об’єкт не відноситься до об’єктів з підвищеною екологічною небезпекою, 
але проектом передбачено влаштування дев’яти  газових дахових котелень тепловою 
потужністю по 1,9675 МВт та однієї котельні потужністю 1,4364 МВт, що згідно з «Пе-
реліком видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпе-
ку», затвердженим постановою КМУ №808 від 28.08.2013 р., відноситься до об’єктів 
з підвищеною екологічною небезпекою за п.1 «Устаткування для виробництва елек-
троенергії, пари і гарячої води тепловою потужністю 200 кВт і більше з використан-
ням органічного палива».

Водопостачання, каналізування, газопостачання —  згідно з ТУ.  Поверхневі стічні 
води відводяться за допомогою закритої системи зливової каналізації з очисткою за-
брудненої частини стоку на запроектованих очисних спорудах.

Джерелами впливу на навколишнє середовище в процесі експлуатації об’єкта є:  
ДВЗ автотранспорту (в’їзд-виїзд легкових автомобілів з відкритих автостоянок), ко-
тельні (продукти згорання природного газу). 

 Як джерело забруднення атмосфери об’єкт характеризується такими викидами: 
оксиди азоту, оксид вуглецю, вуглеводні, ангідрид сірчистий,  аміак,  сажа,  бенз(а)
пірен, парникові гази. 

Сумарні валові викиди складають: забруднюючі речовини — 4,38 т/рік,  парникові 
гази — 12302,875 т/рік. Максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин 
від об’єкта нижчі 0,1ГДК населених місць. 

Експлуатація проектованого об’єкта передбачає утворення таких відходів: ТПВ, в 
т.ч. ресурсоцінні компоненти, харчові відходи, відходи від прибирання території; осад 
з очисних споруд дощових стоків, відпрацьовані люмінесцентні лампи тощо. Всі ви-
ди відходів підлягають утилізації відповідно з договорами  із  спеціалізованими ор-
ганізаціями.

 Відгуки громадян щодо планованої діяльності приймаються протягом 2-х тижнів з 
дня виходу публікації  з 9-00 до 18-00 за адресою: 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 
буд. 18, літ. В, прим. 105,  тел. 067-656-48-38.

Попаснянський райсуд Луганської обл. (м. Попасна, вул. Суво-
рова, 6) викликає як відповідачів Петрова Віталія Володимиро-
вича, 05.10.1982 р.н. (Луг. обл., м. Гірське, вул. Советська, б. 8, 
кв. 12), Літвіненка Андрія Вікторовича, 02.10.1971 р.н. (Луг. обл., 
м. Гірське, вул. Тюленіна, б. 3, кв. 1) справа № 423/2075/17 на 
11.05.2018 р. о 08.30 год.; за позовом КС «Компаньйон» до Ско-
ба М. М., Сачек С. В., Петрова В. В., Літвіненка А.В. про стягнен-
ня кредиту.

У разі неявки справу розглянуть без вашої участі згідно  
зі ст. 223, 280 ЦПК України.

Суддя А. В. Архипенко

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Фелен-
ка Володимира Вікторовича як обвинуваченого у кримінальному 
провадженні № 296/6989/17 по обвинуваченню у вчиненні кримі-
нального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК Укра-
їни, під головуванням судді Покатілова О. Б. в судове засідан-
ня, що відбудеться 16 травня 2018 року о 09.30 год. в приміщен-
ні Корольовського районного суду м. Житомира за адресою: м. 
Житомир, майдан Соборний, 1, зал № 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова!
Суддя О. Б. Покатілов

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваному Шапортову Станіславу Володимировичу, 

16.02.1967 р.н., зареєстрованому за адресою: Автономна Респу-
бліка Крим, м. Ялта, вул. Щорса, буд. 20, кв. 2, на підставі ст. 
ст. 133, 135 КПК України Вам необхідно з’явитись 10.05.2018 до 
слідчого в особливо важливих справах військової прокуратури 
Центрального регіону України Єгжова Р. Д. за адресою: м. Ки-
їв, вул. Петра Болбочана, буд. 8, для вручення повідомлення про 
підозру, а також для участі в проведенні слідчих та процесуаль-
них дій у кримінальному провадженні №42015060360000293 від 
21.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Мель-
ника Ігоря Васильовича як обвинуваченого у кримінальному 
провадженні № 296/6759/17, 1-кп/296/220/18 по обвинувачен-
ню у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1  
ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням судді Ак-
сьонова В. Є. в підготовче судове засідання, що відбудеть-
ся 15.05.2018 р. о 14 год. 30 хв., 24.05.2018 р. о 09 год. 30 хв., 
01.06.2018 р. о 09 год. 30 хв. в приміщенні Корольовського ра-
йонного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Со-
борний, 1, зал 2-К (106).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.
Суддя В. Є. Аксьонов

В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Доне-
цької області перебуває обвинувальний акт по кримінальному 
провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розсліду-
вань за № 22017050000000124 від 27.03.2017 року відносно Фе-
дяніна Максима Сергійовича у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-3 КК України.

Суд викликає як обвинуваченого Федяніна Максима Сергійо-
вича в судове засідання на 10 травня 2018 року о 13 годині 00 
хвилин, яке відбудеться у приміщенні Костянтинівського міськ-
районного суду Донецької області за адресою: Донецька об-
ласть, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя О.В. Стадченко

Красноармійським міськрайонним судом Донецької області 
здійснюється спеціальне судове провадження за кримінальним 
провадженням щодо Літвінцева Олександра Володимировича, 
обвинуваченого за ч. 1 ст. 258-3 КК України, розгляд якого при-
значено на 10.00 год. 11.05.2018 р.

Обвинуваченому Літвінцеву Олександру Володимирови-
чу необхідно з’явитись до каб. № 15 Красноармійського місь-
крайонного суду Донецької області за адресою: 85302, Доне-
цька область, м. Покровськ, вул. Європейська, 20 на 10.00 год. 
11.05.2018 р.

Суддя В.А. Варибрус

В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Доне-
цької області знаходиться кримінальне провадження № 296/7349/17 
за обвинуваченням Панька Романа Григоровича, 07.04.1974 року 
народження, Байрачного Андрія Миколайовича, 04.07.1963 року на-
родження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суд викликає як обвинувачених Панька Романа Григоровича, Бай-
рачного Андрія Миколайовича в підготовче судове засідання на 10 
травня 2018 року о 15 годині 00 хвилин, яке відбудеться у приміщенні 
Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області за адресою: 
Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя О.В. Стадченко

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя (місто Ма-
ріуполь, проспект Перемоги, 6) розглядає кримінальне прова-
дження за обвинуваченням Гнибеди Віктора Сергійовича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 
258-3 КК України.

Обвинувачений Гнибеда Віктор Сергійович викликається на 11 
травня 2018 року на 08.15 годину до Орджонікідзевського ра-
йонного суду міста Маріуполя Донецької області для участі в 
розгляді кримінального провадження.

Головуючий суддя Костромітіна О.О.

Шевченківський районний суд міста 
Києва за адресою: м. Київ, вул. Дегтярів-
ська, 31-А, викликає на 02.07.2018 ро-
ку о 14 год. 00 хв. як відповідача Пащен-
ка Олексія Васильовича у справі за по-
зовом Пащенка Олександра Васильови-
ча до Пащенка Олексія Васильовича, тре-
тя особа: Леонова Людмила Миколаївна 
про усунення перешкод у користуванні 
квартирою шляхом виселення.

Відповідач викликається у судове засі-
дання, у разі неявки справа розглядати-
меться у його відсутність.

Суддя Макаренко І. О.

В Ірпінський міський суд Київської області на 
25.05.2018 р. о 14 год. 00 хв. (справа № 367/930/13-ц) 
викликаються: Паляруш Катерина Дмитрівна, Міна-
єв Валентин Миколайович по цивільній справі за по-
зовом прокурора м. Ірпеня Київської області до Коцю-
бинської селищної ради Київської області, Паляруш Ка-
терини Дмитрівни, Мінаєва Валентина Миколайовича, 
третя особа: КП «Святошинське лісопаркове господар-
ство» про визнання недійсним рішення, державного ак-
та на право власності на землю, визнання права влас-
ності на земельну ділянку.

В разі неявки Паляруш Катерини Дмитрівни, Мі-
наєва Валентина Миколайовича (Київська обл.,  
м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7), справа буде розглядати-
ся у їх відсутність.

Суддя Л. П. Саранюк

Втрачені суднові 
документи 

Свідоцтво про право 
власності 

№ CR002040 та 
Свідоцтво про право 

плавання під 
Державним 
прапором 

України № CN002611 
на судно Lund 1750 

Fisherman 
з бортовим номером 

UA 0566 KV,  
зареєстровані на 

Злочевського 
Миколу 

Владиславовича, 
вважати недійсними.

Приморський районний суд м. Маріу-
поля викликає як обвинуваченого Береста 
Валерія Григоровича, який мешкає за адре-
сою: м. Донецьк, вул. Горна, б. 2, кв. 67, по 
кримінальному провадженню щодо Берес-
та В.Г. у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 
ст. 263 КК України.

Судове засідання відбудеться 11 травня 
2018 року о 09.30 годині в приміщенні суду 
за адресою: м. Маріуполь, пр. Будівельни-
ків, 52-А, кабінет № 24.

Явка відповідача до суду є обов’яз ковою. 
У разі неявки до суду без поважних причин, 
це оголошення вважається належним пові-
домленням і справу буде розглянуто по суті 
за наявними матеріалами справи.

Суддя Д.Г. Пантелєєв

ОГОЛОШЕННЯ 
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»: 

організатори торгів:
Згідно переліку осіб за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: F11GL22303- F11GL22304
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу 
до відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону) / електронного аукціону: 19.06.2018.

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону) / електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону по кожному 
лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/36929-asset-sell-id-166813

ОГОЛОШЕННЯ
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»:

організатори торгів:
Згідно переліку осіб за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: F11GL22305- F11GL22318
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу 
до відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону) / електронного аукціону: 25.05.2018.

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону) / електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону по кожному 
лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/37014-asset-sell-id-167100

ОГОЛОШЕННЯ
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»:

організатори торгів:
Згідно переліку осіб за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: F11G22319- F11G22321
Короткий опис активів (майна) в лоті: Нежитлова нерухомість, основні засоби.
Електронна адреса для доступу 
до відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону) / електронного аукціону: 16.05.2018.

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону) / електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону по кожному 
лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/36925-asset-sell-id-166809

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Димитровський міський суд Донецької області по-

відомляє, що в суд викликається як обвинувачений 
Васильєв Андрій Юрійович, 17.08.1977 р.н., до Дими-
тровського міського суду Донецької області 10 трав-
ня 2018 року на 15.00 год. та 11 травня 2018 року на 
14.00 год. за адресою: м. Мирноград Донецької облас-
ті, вул. Центральна, 73, для участі у судовому засідан-
ні з розгляду кримінального провадження за обвину-
ваченням Васильєва А.Ю. за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватися за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

Суддя О.А. Рибкін

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 25 квітня 2018 р. № 320 
Київ

Про внесення змін до деяких постанов 
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміни до постанов Кабінету Міністрів України, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 25 квітня 2018 р. № 320

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку здійснення державного контролю на автомобільному транспорті, за-
твердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2006 р. № 1567 
(Офіційний вісник України, 2006 р., № 45, ст. 3011; 2012 р., № 45, ст. 1761; 2013 р., 
№ 48, ст. 1711; 2017 р., № 27, ст. 778, № 33, ст. 1028):

1) у пункті 3  слова «— управління в Автономній Республіці Крим, обласні, Київ-
ське та Севастопольське міські, районні управління» виключити;

2) абзац третій пункту 4 викласти в такій редакції:
«Рейдові перевірки можуть проводитися із залученням посадових осіб відповід-

ного підрозділу Національної поліції, Укравтодору, органу місцевого самоврядування 
та/або місцевої держадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать 
до сфери управління Укртрансбезпеки, та власників (балансоутримувачів) пунктів га-
баритно-вагового контролю (за погодженням з їх керівниками).»;

3) у пункті 13 слово «наказом» замінити словом «керівником»;
4) пункт 16 викласти в такій редакції:
«16. Рейдова перевірка проводиться групою посадових осіб Укртрансбезпеки у 

кількості не менш як дві особи.
Габаритно-ваговий контроль проводиться однією посадовою особою Укртранс-

безпеки у разі залучення до рейдової перевірки посадових осіб відповідного підроз-

ділу Національної поліції, Укравтодору, підприємств, установ та організацій, що нале-
жать до сфери управління Укртрансбезпеки та власника (балансоутримувача) пункту 
габаритно-вагового контролю, а також посадових осіб органу місцевого самовряду-
вання та/або місцевої держадміністрації.

Під час проведення рейдової перевірки можливе:
застосування спеціалізованих автомобілів, на яких розміщений напис «Укртранс-

безпека»;
використання спеціального обладнання, призначеного для перевірки дотриман-

ня водіями норм режиму праці та відпочинку, встановлених законодавством Украї-
ни та Європейською угодою;

здійснення габаритно-вагового контролю;
використання засобів аудіо- та відеотехніки для запису процесу перевірки;
використання пристроїв для копіювання, сканування з метою збору інформації, 

що свідчить про правопорушення.»;
5) в абзаці другому пункту 17 слово «Укртрансінспекції» замінити словами «Укр-

трансбезпеки та її територіальних органів»;
6) у тексті Порядку слово «Укртрансінспекція» в усіх відмінках замінити словом 

«Укртрансбезпека» у відповідному відмінку.
2. У постанові Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 р. № 422 «Деякі пи-

тання автомобільних перевезень пасажирів та вантажів» (Офіційний вісник України, 
2013 р., № 48, ст. 1711):

1) у пункті 1 постанови слова «Державної інспекції з безпеки на наземному тран-
спорті» замінити словами «Державної служби з безпеки на транспорті»;

2) у Порядку зупинення транспортного засобу, що здійснює автомобільні пере-
везення пасажирів та вантажів, посадовими особами Державної інспекції з безпе-
ки на наземному транспорті та її територіальних органів, затвердженому зазначе-
ною постановою:

у назві Порядку слова «Державної інспекції з безпеки на наземному транспорті» 
замінити словами «Державної служби з безпеки на транспорті»;

у пункті 1 та абзаці другому пункту 2 слово «Укртрансінспекції» замінити словом 
«Укртрансбезпеки»;

у пунктах 6 і 9 слова «відповідного підрозділу МВС» замінити словами «відповід-
ного підрозділу Національної поліції»;

у назві додатка 1 до Порядку слово «Укртрансінспекції» замінити словом «Укр-
трансбезпеки».

3. У Положенні про Державну службу України з безпеки на транспорті, затвердже-
ному постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р. № 103 (Офіційний 
вісник України, 2015 р., № 22, ст. 604; 2016 р., № 16, ст. 635):

1) підпункт 27 пункту 5 після слова «нарахування» доповнити словами «, вживає 
заходів щодо стягнення»;

2) підпункт 6 пункту 7 після слова «розрізнення» доповнити словами  
«, засобами аудіо- та відеотехніки».

ГРАФІК 
проведення прямої телефонної лінії Кабінету Міністрів України 

за участю керівників центральних органів виконавчої влади 
на травень — червень 2018 року

4 травня  Міністерство інформаційної політики України
11 травня  Міністерство інфраструктури України
15 травня  Міністерство молоді та спорту України
18 травня  Міністерство оборони України
22 травня  Міністерство освіти і науки України
25 травня  Міністерство охорони здоров’я України
29 травня  Міністерство соціальної політики України
1 червня  Міністерство культури України
5 червня   Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово- 

комунального господарства України
8 червня  Міністерство фінансів України
12 червня  Міністерство юстиції України
15 червня  Пенсійний фонд України
19 червня   Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антите-

рористичної операції
22 червня  Державна служба України з питань праці
26 червня  Національна поліція України

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).

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 4 ТРАВНЯ

Oбласть Нiч День

Київська +12  +17 +25  +30
Житомирська +12  +17 +25  +30
Чернігівська +11  +16 +24  +29
Сумська +10  +15 +23  +28
Закарпатська +12  +17 +25  +30
Рівненська +11  +16 +24  +29
Львівська +11  +16 +25  +30
Івано-Франківська +12  +17 +25  +30
Волинська +11  +16 +24  +29
Хмельницька +11  +16 +25  +30
Чернівецька +11  +16 +25  +30
Тернопільська +11  +16 +25  +30
Вінницька +12  +17 +25  +30

Oбласть Нiч День

Черкаська +10  +15 +24  +29
Кіровоградська +12  +17 +25  +30
Полтавська +11  +16 +24  +29
Дніпропетровська +11  +16 +25  +30
Одеська +12  +17 +26  +31
Миколаївська +12  +17 +26  +31
Херсонська +12  +17 +26  +31
Запорізька +10  +15 +26  +31
Харківська +10  +15 +23  +28
Донецька +10  +15 +24  +29
Луганська +10  +15 +24  +29
Крим +12  +17 +24  +29
Київ +15  +17 +28  +30

Укргiдрометцентр

ВДЕНЬ
ВНОЧІ
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12..17

24..29
10..15

25..30
12..17
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12..17

25..30
11..16

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД
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дощ сніг

І заспівав фонтан 
у Рівному

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

ЛІТНІ РОЗВАГИ. На місці старенького фонтана у центрі Рів-
ного з’явився світломузичний: для рівнян він заспівав напере-
додні травневих свят. Люди, що називається, йшли «на музи-
ку». Класика, українські народні та сучасні пісні — усе це звуча-
ло з фонтана. Його цілком модернізував «Рівнеоблводоканал», 
який експлуатує всі рівненські фонтани. Повна реконструкція 
обійшлася місту в 1,5 мільйона: замінили насосну станцію, са-
мі насоси, труби під землею — на поліетиленові. Чаша фонтана 
тепер герметична, з нержавіючої сталі. Освітлення та висоту по-
дачі води — залежно від ритму музики — регулює комп’ютер. А 
ще працює відеоспостереження: такий собі захист від вандалів. 

Пси допомогли 
розкрити 135 злочинів 

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

ЧОТИРИЛАПІ ДЕТЕКТИВИ. За перший квартал поточного 
року службові пси, які допомагають правоохоронцям Донеччи-
ни, зуміли відшукати й допомогли вилучити із незаконного обі-
гу солідний арсенал: 17 одиниць вогнепальної зброї, серед якої 
протитанковий гранатомет, автомат Калашникова, дев’ять гра-
нат, понад 300 патронів і майже півкіло вибухових речовин (по-
рох, тротил). Також, як повідомив начальник кінологічного цен-
тру Головного управління Національної поліції України в До-
нецькій області Леонід Котов, за цей час чотирилапі детекти-
ви перевірили понад 7 тисяч транспортних засобів та близько 
5,5 тисячі осіб, а загалом допомогли правоохоронцям розкрити 
135 різноманітних злочинів. Приміром, у Волновасі треновані 
пси, оперативно взявши слід, зуміли розшукати зловмисника, 
який втік з-під варти, у Лимані — знайти грабіжників кількох ав-
томобілів, а у Краматорську хвостатий слідопит всього за пів-
години привів кінологів до зниклої дитини. 

Всього у кінологічному центрі поліції прифронтової Донеччи-
ни зараз несуть службу 23 собаки, вузькою спеціалізаціє ю яких 
залишається пошук зброї, боєприпасів та наркотиків, слідча 
робота. 

Танго-бунт і «Смішні гроші»
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

БРАВО! У Сумському об-
ласному академічному теа-
трі драми та музичної коме-
дії імені М.С. Щепкіна май-
же одночасно пройшло дві 
прем’єри — комедія «Сміш-
ні гроші» за п’єсою Рея Куні 
й абсурд на дві дії «Танго» за 
Святославом Мрожеком. За 
визначенням глядачів і теа-
тральних критиків, вони стали 
знаковими й етапними, бо де-
монструють невпинний пошук 
новизни і власного стилю. 

Над постановкою «Сміш-
них грошей» працював відо-
мий у театральному світі ре-
жисер із Житомира заслуже-
ний артист України Петро Ав-
раменко, який виступив від-
разу в трьох іпостасях — ре-
жисера-постановника, худож-
ника та музичного оформлю-
вача, що стало вдалим сим-
біозом. Перед ним стояло 
складне завдання, бо розсмі-
шити глядача набагато склад-
ніше, ніж змусити його плака-
ти. Петро Авраменко вклав у 
роботу весь свій багатогран-

ний талант. «Смішні гроші» 
— це справжній шедевр, де 
герої потрапляють у незвич-
ні обставини, пов’язані з ве-
ликими грошима, однак легко 
знаходять вихід.

«Танго» — робота моло-
дого талановитого режисера 
Романа Козака, який разом 
із артистами, художником із 
костюмів Любов’ю Медвідь та 
майстром пластики Сергієм 
Великодним створили танго-
бунт, де переважають пошук 
нових форм, свіжих ідей. Зву-
чать вічні питання: що повер-
не світ до порядку? що зруй-
нує хаос? хто чи що створить 
нові правила? Головний ге-
рой Артур повстає проти ча-
су своїх предків, які позбави-
ли свій соціум усіх норм пове-
дінки і призвели до безладу. 
Живучи у хаосі, кожен із геро-
їв втратив своє коріння і епо-
ху, залишивши лише фраг-
менти і прах. 

У виставах зайняте яскра-
ве суцвіття майстрів сцени, 
серед яких заслужені артисти 
Олена Зарицька, Тамара Ко-
рінна, Марія Грищенко, Сергій 
Медін та інші.
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Військово-польове мистецтво
Олена ІВАШКО, 

«Урядовий кур’єр»

ВИСТАВКА. «Військово-
польовий АРТ» презентова-
но в Херсоні. Для відвідува-
чів представлено понад 300 
арт-об’єктів, створених 150 
майстрами народної творчос-
ті з усієї України. Ідея цього 
незвичайного проекту поля-
гає в тому, щоб сила талан-
ту українських майстрів пере-
творила атрибути війни на ви-
твори мистецтва, аби показа-
ти, що життя сильніше за си-
лу смерті.

Присутня на заході дирек-
тор департаменту культу-
ри, туризму та курортів обл-
держадміністрації Світлана 
Думинська відзначила, що 
подібні виставки загострю-
ють у відвідувачів відчуття по-
дій у країні та викликають різ-
номанітні дискусії. «Ці експо-
нати мистецького АРТу де-
монструють, що українці на-
віть у найскладніших ситуа-
ціях завжди вірять у найкра-
ще. І нам дуже приємно, що 
майстри Херсонщини також 
долучилися до подібної твор-
чості», — підкреслила Світла-
на Думинська та подарувала 
автору мистецької виставки 
Павлу Ротару два томи кни-
ги пам’яті «Хронологія муж-
ності», де представлено стат-
ті та фотографії про Героїв 
Х ерсонщини.

Творчі роботи створювали 
талановиті майстри у різних 
техніках декоративно-при-
кладного мистецтва: вишив-
ка, декоративний розпис, ке-
раміка, ткацтво, лозоплетін-
ня, різьба, печворк, плетіння з 
соломи тощо. Серед майстрів 
— авторів виставки є кілька 
учасників бойових дій.

Куратор проекту Павло Ро-
тар — сержант поліції полку 

МВС «Київ», боєць добро-
вольчого батальйону «Золоті 
ворота». Під час перебуван-
ня у зоні АТО він зіткнувся з 
реаліями військового побуту. 
«Мене зацікавили викорис-
тані атрибути війни — ящики 
з-під боєприпасів, різні гільзи, 
камуфльована тканина, ту-
буси від гранатометів тощо. 
Так виникла ідея створити з 
цих атрибутів війни і смерті 
мистецькі витвори, — розпо-
вів Павло Ротар. — Зовніш-
ня привабливість експонатів 
виставки не повинна вводи-
ти глядачів у оману, війна не 
може бути красивою. Вишу-
каний розпис на тубусі грана-
томету не повертає людські 
життя, а іграшка з гільзами не 
має місця на дитячому май-
данчику. Дуже сподіваємось, 
що, роздивляючись талано-
виті роботи майстрів, відвіду-
вачі не забудуть, що за кож-
ним експонатом стоять втра-
чені людські життя».

Ще під час служби в зоні 
АТО Павло почав збирати ви-
користані атрибути війни, і під 
час кожної ротації привозив 
їх до Києва, знаходив худож-
ників, майстрів народно-деко-
ративного мистецтва, пропо-
нував їм взяти участь у май-
бутньому проекті. З того ча-
су відбулась уже 31 виставка, 

а експозиції продовжують 
подорожувати Украї-

ною, постійно по-
повнюючи екс-
позицію.

У рамках 
проекту прово-
дяться майстер-
класи з різних 
видів народного 
мистецтва для 
дітей, ветеранів 

АТО, членів їхніх 
сімей та всіх ба-
жаючих.

Павло Ротар організував «Військово-польовий АРТ»

Предмети війни стали витворами мистецтва

Прем’єри cумського 
театру демонструють 
невпинний пошук 
новизни і власного 
стилю
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