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Безвіз відкрив українцям шлях до подорожей 
З введенням безвізу з країнами 

Євросоюзу українці стали більше 
їздити до ЄС із різною метою. 
Особливо це стосується мешкан-
ців східних регіонів. Це засвідчи-
ла друга хвиля всеукраїнського 
соціологічного дослідження 
«Думки і погляди жителів Украї-
ни щодо безвізового режиму з 
Європейським Союзом», прове-
деного КМІС у грудні 2017 року 
на замовлення проекту «Відкрий 
Європу». Перша хвиля проводи-
лася у лютому 2017 року. 

Згідно з даними дослідження, з 
9% до 11% збільшилася частка 
всіх українців, які хоча б один раз 
протягом двох останніх років їз-
дили до ЄС.  

Цей показник виріс у 4 рази се-
ред мешканців східних областей 
України – з 2% до 9%.  
Крім того, дослідження засвідчи-
ло, що мешканці східних регіонів 
стали краще розуміти можливості 
і переваги безвізу з ЄС.  

З тим, що введення безвізу при-
скорило внутрішні реформи, у 
лютому 2017 року погодилися 
17%, а у грудні 2017 року – вже 
26% жителів Сходу. Із тверджен-
ням про те, що українські підпри-
ємці отримали доступ до єдиного 
ринку ЄС, на початку 2017 року 

погодилися 25% жителів Сходу, а 
в кінці 2017-го цей показник зріс 
до 38%. Із тим, що безвіз сприяє 
залученню в Україну нових авіа-
компаній-лоукостерів, погодили-
ся 25% на початку року і 39% у 
кінці 2017 року.  

Мешканці західних областей 
України були та залишаються 
лідерами з відвідування країн Єв-
росоюзу – 18% західних україн-
ців принаймні один раз їздили до 
ЄС протягом останніх двох років. 

Що ж до планів українців на 
найближчі 12 місяців з огляду на 
безвізовий режим з ЄС, то більш 
ніж у два рази зросла кількість 
тих, хто збирається відвідати сво-
їх друзів і рідних, – з 8% до 21%. 

Також більш ніж удвічі зросла 
кількість українців, які планують 
подорожі до ЄС з метою ство-
рення нового бізнесу, – з 4% до 
10%. Кількість тих українців, хто 
планує працювати у країнах Єв-
росоюзу, збільшилася з 17% до 
27%. Також зросла кількість ук-
раїнців, які мають на меті отри-
мати освіту в ЄС, – з 7% до 12%.  

Також згідно із даними дослі-
дження тепер удвічі більше укра-
їнців знають головні правила без-
візових поїздок до ЄС, ніж на по-
чатку минулого року. Якщо в лю-
тому 2017-го лише 25% громадян 
були поінформовані про правило 
перебування на території Євро-
союзу 90/180 і 33% громадян – 
про необхідність біометричного 
закордонного паспорта, то на-
прикінці 2017 року ці цифри 
складають 50% і 61% відповідно. 

За 9 місяців дії безвізового ре-
жиму між Україною та ЄС інфо-
рмаційний сайт проекту «Відкрий 
Європу» www.openeurope.in.ua 
відвідали 475 тис. осіб.  

Веб-сайт детально роз’яснює 
правила та можливості безвізу: 
роль біометричного паспорта для 
виїзду за кордон, терміни перебу-
вання в ЄС, можливості для тури-
зму, короткострокового навчання 
та розвитку бізнесу. 

                                  (за матеріалами 
www.eu.prostir.ua) 

НОВИНИ ЄС  
 
Нідерланди скасували закон, що 
гальмував інтеграцію України  
 

Нижня палата парламенту Нідерландів на го-
лосуванні підтримала скасування закону про 
консультативний референдум, через який в 
2016 році було заблоковано Угоду про асоціа-
цію України з Європейським Союзом,   

Законопроект, який регулює скасування чин-
ного закону, отримав 76 голосів «за» та 69 
«проти». Проект подала міністр внутрішніх 
справ Кайса Оллонгрен. 

Повідомляється, що за кілька тижнів закон про 
скасування буде розглянуто в Сенаті (верхня 
палата парламенту). 

Фактично, єдиним прикладом застосування 
цього закону стало негативне голосування що-
до ратифікації Угоди про Асоціацію України з 
ЄС. Хоча в подальшому угоду все ж ратифіку-
вали і вона набрала чинності 

  
 

 

В ЄС набув чинності новий ко-
декс поведінки єврокоміссарів 
 

Єврокомісія прийняла новий кодекс поведінки 
єврокомісарів. Про підготовку такого кодексу 
раніше заявив Президент Юнкер у своїй промо-
ві про стан союзу. Нові правила кодексу поведі-
нки для єврокомісарів встановлюють найвищі 
етичні стандарти в Європі. 

Основні положення вдосконаленого кодексу 
поведінки: новий кодекс поведінки розширює до 
двох років період, протягом якого колишні євро-
комісари не можуть займати посади в приват-
них структурах, 

Новий кодекс поведінки вперше визначає, що 
таке “конфлікт інтересів”. Також він встановлює 
принцип, відповідно до якого Єврокомісари не 
лише мають уникати конфлікту інтересів, але й 
ситуацій, які можуть виглядати як такий конф-
лікт. Також Єврокомісари матимуть декларува-
ти інвестиції понад 10 тис. євро, незалежно від 
можливості конфлікту інтересів.  

 

 

Дискусія між Угорщиною та 
Люксембургом 
 

Політика угорського уряду може коштувати 
Будапешту членства в ЄС.  

Про це заявив міністр закордонних справ 
Люксембургу Жан Ассельборн в телефонному 
інтерв'ю угорському виданню Magyar Magyar 
Nemzet. Журналісти поспілкувалися з люксем-
бурзьким дипломатом, За словами Ассельбор-
на, угорська політика кидає виклик принципам 
Європейського Союзу. 

Скандал почався після того, як в інтерв'ю ні-
мецькому виданню Der Tagesspiegel Ассель-
борн розкритикував угорську законодавчу ініціа-
тиву Стоп Сорос, яка передбачає заборону не-
урядових організацій, які підтримують міграцію. 

Також Ассельборн заявив, що ЄС повинен по-
карати Угорщину, активізувавши статтю 7 союз-
ного договору, що позбавить Будапешт права 
голосу в Раді Європи. 

У відповідь на це Сийярто заявив, що «екст-
ремістські ліберали» хочуть наповнити Європу 
мігрантами. А самого Ассельборна Сийярто 
обізвав «ідіотом», який ненавидить Угорщину. 
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Участь в засіданні парламентського комітету 
7 січня 2018 року представники УС ПГС долучилися до 

засідання Комітету Верховної Ради України з питань єв-
ропейської інтеграції за участі Віце-прем'єр-міністра Укра-
їни з питань європейської та євроатлантичної інтеграції 
І.Климпуш-Цинцадзе. У засіданні також взяла участь Ди-
ректор Урядового офісу координації європейської та єв-
роатлантичної інтеграції О.Стефанішина, а також заступ-
ники міністра, що відповідають за питання європейської 
інтеграції, з ключових міністерств з точки зору виконання 
Угоди про асоціацію - МЗС, Мінекономрозвитку, Мінюсту, 
Мінагропроду, Мінприроди, Міненерговугілля, Мінінфра-
структури та інших.  

Народних депутатів та присутніх найбільше цікавила 
доля Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС, який був затверджений Урядом в жовтні 
2017 року, але досі не оприлюднений, а також бачення 
урядової сторони щодо основних здобутків у сфері євроі-
нтеграції у 2017, існуючих у цій сфері проблем та пріори-
тетних планів на 2018 рік, насамперед у контексті зако-
нодавчого наближення до норм ЄС.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Віце-прем'єр-міністр запевнила, що План заходів з ви-
конання Угоди, який має близько 700 сторінок та 2 тис. 
пунктів, проходить остаточні внутрішні процедури відпра-
цювання і незабаром буде оприлюднений, втім конкрет-
них термінів вказано не було.  

За дорученням І.Климпуш-Цинцадзе, Урядовий офіс го-
тує Дорожню карту адаптації законодавства України до 
права ЄС. Прозвучала обіцянка офіційно презентувати 
цей документ у лютому 2018 року. Даний документ скла-
датиметься зі списку законопроектів, які вже знаходяться 
на розгляді ВРУ, а також графіку подання до Парламенту 
урядових законопроектів у сфері євроінтеграції.  

Обговорювалися також роль Комітету ВРУ з питань єв-
ропейської інтеграції, питання інституційної спроможності 
урядових структур, насамперед Урядового офісу, у за-
безпеченні євроінтеграційного напряму, питання доступ-
ності перекладів актів ЄС. Зокрема, Урядовий офіс поо-
біцяв оперативно передати наявні переклади для розмі-
щення на сайті Верховної Ради.  

                                                          (з сайту УС ПГС 
Україна-ЄС) 
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 Впроваджуємо екологічну складову  Угоди про Асоціацію 

22 лютого 2018 року 
у м. Дніпро відбувся 
круглий стіл «Імпле-
ментація екологічної 
складової Угоди про 
асоціацію: регіональ-
ний вимір (для Дніпро-
петровської та Доне-
цької  областей)», під 
час якого з’ясовувалася 
роль місцевих органів 
влади у процесі імплеме-
нтації екологічної скла-
дової Угоди про асоціа-
цію між Україною та 
ЄС. 

Круглий стіл відкрила 
Наталія Андрусевич (Го-
лова Правління Ресурс-
но-аналітичного центру 
«Суспільство і довкіл-
ля»), яка наголосила на 
важливості євроінтегра-
ційних реформ та їхньо-
го впливу на формуван-
ня та розвиток екологіч-
ної політики і права Ук-
раїни, необхідності поси-
лення ролі регіонів у цих 
процесах.  

З вітальним словом 
до присутніх звернувся 
Павло Головаха, дирек-
тор Департаменту еколо-
гічної політики Дніпров-
ської міської ради. 

Зоряна Козак (стар-
ший аналітик Ресурсно-
аналітичного центру 
«Суспільство і довкіл-
ля») представила ре-
зультати аналітичного 
документу «Регіональ-
ний контекст виконання 
екологічної складової 
Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС: основні 
висновки», який доступ-
ний за посиланням. Вона 
зазначила, що процес 
імплементації Угоди у 
сфері довкілля на місцях 
зіштовхується з низкою 
викликів, а саме: 
 Визначення місця та 
ролі регіонів у процесі 
імплементації екологі-
чного блоку Угоди не є 
серед пріоритетів  на 
загальнодержавному 
рівні: не визначені ме-
ханізми та форми, за 
допомогою яких держ-
адміністрації викону-
ватимуть зобов’язання 
щодо впровадження 
заходів з імплементації 
Угоди про асоціацію. 
 Планування вико-
нання Угоди на регіо-
нальному рівні, враху-
вання планів імплемен-

тації конкретних дире-
ктив і регламентів, а 
також звітування про 
виконання заходів, є 
формальним, неефекти-
вним та не відображає 
реальних потреб на мі-
сцях. 
 Центральні органи 
виконавчої влади не за-
лучають належним чи-
ном обласні держадмі-
ністрації до розробки 
політики та законодав-
ства, навіть у випадках, 
коли такі реформи ма-
тимуть безпосередній 
вплив на місцях. 
 Відсутність належ-
ної спроможності регі-
онів впроваджувати на 
місцях положення но-
рмативно-правових ак-
тів, прийнятих на ви-
конання Угоди про 
асоціацію. 
 Регіональна політи-
ка, яка мала б врахову-
вати останні тенденції 
в Україні щодо рефор-
мування усіх сфер сус-
пільного життя, прак-
тично позбавлена євро-
інтеграційної складової 
та зобов’язань викону-
вати Угоду про асоціа-
цію на регіональному 
рівні. 
 Відсутність належ-
ного інформування про 
виконання Угоди про 
асоціацію на регіона-
льному рівні у сфері 
довкілля. 
 Процес децентралі-
зації не передбачає чіт-
ких механізмів переда-
чі функцій у сфері до-
вкілля на нижчі рівні 
управління.  

Дар’я Скиба, заступ-
ник начальника відділу 

міжнародного співробіт-
ництва та виставкової ді-
яльності Дніпропетров-
ської ОДА, розповіла 
присутнім про співпра-
цю Дніпропетровської 
області з країнами ЄС 
щодо різноманітних єв-
роінтеграційних аспек-
тів. 

Друга частина обго-
ворення була присвячена 
секторальним питанням 
імплементації Угоди про 
асоціацію в регіонах, зо-
крема, питанню пово-
дження з побутовими ві-
дходами.  

Лілія Богачева голова 
Громадської ради при 
Дніпровській міській ра-
ді та голова ГО «Еколо-
гічний простір України»
розповіла про зусилля 
громадськості поєднати 
промислові міста Украї-
ни в імплементації ними 
низки директив ЄС, зок-
рема й щодо якості ат-
мосферного повітря.  

Віталій Зуєв, завіду-
вач кафедри цивільного, 
господарського та еко-
логічного права Універ-
ситету митної справи та 
фінансів, зупинився на 
правових проблемах ім-
плементації європейсь-
ких стандартів у сфері 
поводження з відходами. 

Власне питання від-
ходів та нещодавно
прийнятої стратегії ви-
кликало жваве обгово-
рення учасниками круг-
лого столу. 

Захід проводився в ра-
мках проекту «Просуван-
ня реформ в регіони»  

 

(за інформацією 
www.prostir.ua)

НОВИНИ УКРАЇНИ 
 

Громадськість обговорила урядо-
вий звіт  
 

23 лютого 2018 р. члени 15-ки Української сто-
рони Платформи громадянського суспільства 
взяли участь в Конференції «Підсумки імплемен-
тації Угоди про асоціацію між Україною та Євро-
пейським Союзом за 2017 рік та подальші плани». 

Під час конференції представлений урядовий 
звіт щодо виконання Україною Угоди про асоціа-
цію в 2017 році. У ньому зазначається, що Верхо-
вна рада виконала свою роботу на 32%, Уряд – 
на 42%, а інші органи влади – на 50%.  

Представляючи результати звіту, Віце-прем'єр-
міністр з питань європейської та євроатлантичної 
інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе на-
голосила, що в 2017 році Уряд разом з Парла-
ментом прийняли 23 закони, які дають можливість 
продовжити імплементацію Угоди про асоціацію 
через підзаконні акти та конкретні дії в рамках 
законодавчого поля. За її словами, зміни, які від-
буваються в євроінтеграційному полі, є незворот-
ними. «Європейська інтеграція належить до жит-
тєво важливих пріоритетів і національних інтере-
сів України, і вона має формуватися довкола гро-
мадського інтересу, а не на догоду якимось полі-
тичним партіям, які хочуть скористатися тими 
труднощами, які виникають на євроінтеграційному 
шляху» – додала Віце-прем'єр-міністр. 

В свою чергу, посол ЄС в Україні Хюґ Мінґа-
реллі підкреслив, що у 2017 році Україна показа-
ла прогрес у таких сферах, як санітарне та фіто-
санітарне регулювання, енергоефективність, до-
вкілля, цифрові та фінансові технології. Водно-
час, він звернув увагу на комунікаційну складову 
Угоди – потрібно пояснювати українцям, як вико-
нання Угоди вплине на їх життя, оскільки багато 
популістів намагаються знецінити досягнення та 
показати, що Угода не працює. «Ми одна коман-
да, і виконання Угоди буде нашим спільним успі-
хом або спільною поразкою» – зазначив посол ЄС 
в Україні Хюґ Мінґареллі. 

 
Експерти визначились щодо за-
конотворчих пріоритетів  
 

Експерти Парламентської експертної групи ви-
значили пріоритетні законопроекти для Дорожньої 
карти з виконання Угоди про асоціацію між Украї-
ною та ЄС.  

«Верховна Рада у 2017 р. прийняла 20 євроінте-
граційних законів, що становить лише 11% від 
загальної кількості ухвалених нормативних актів – 
180 законів», – розповів Денис Черніков.  

Експерт підкреслив, що тривалість розгляду ко-
жного законопроекту у ВР становить близько двох 
років. Такий темп розгляду законопроектів не від-
повідає строкам виконання Угоди про асоціацію з 
ЄС і не сприяє створенню зони вільної торгівлі та 
виходу українського бізнесу на ринок ЄС. Термін 
розгляду законопроектів у парламенті можна ско-
ротити до одного року, переконаний експерт .  

До переліку пріоритетних законопроектів Дорож-
ньої карти експерти включили 22 законодавчі іні-
ціативи. Серед них 15 вже пройшли перевірку в 
профільному комітеті Верховної Ради України, 
прийняті за основу чи рекомендовані до прийнят-
тя за основу, або підготовлені до другого читання. 
Ще 7 залишаються без рішення ВРУ або профі-
льного комітету, але вони важливі для вирішення 
проблем державної політики. 

Експерти переконані, що треба продовжити імп-
лементацію норм Угоди про асоціацію з ЄС у 
сфері охорони довкілля. Також серед нагальних 
законопроектів – зміни до митного законодавства 
– законопроект Про внесення змін до Митного 
кодексу України (щодо деяких питань виконання 
Глави 5 Розділу IV Угоди про асоціацію між Украї-
ною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 
Європейським співтовариством з атомної енергії і 
їхніми державами-членами, з іншої сторони). 

 
 
 

  

У Васильківці збудували міні-гідроелектростанцію 

На Дніпропетровщині у Васильківці 
збудували першу в області міні-
гідроелектростанцію. Її звели на міс-
ці занедбаної колгоспної ГЕС. Про це 
повідомив голова ДніпроОДА Вале-
нтин Резніченко. 

«Завдяки децентралізації – реформі, 
ініційованій Президентом України Пет-
ром Порошенком, громади отримали 
більше повноважень та відповідальнос-
ті. Тепер самостійно залучають інвес-

торів для розвитку місцевої інфраструк-
тури. Яскравий приклад успішного са-
моврядування – Васильківська грома-
да. Від ГЕС у Васильківці лишилися са-
мі стіни – понад 60 років простояла без 
діла. Тепер замість старого об’єкту – 
нова гідроелектростанція. Вона генеру-
ватиме 120 кВт на годину», – зазначив 
Валентин Резніченко.  

Будівництво нової гідроелектростанції 
– перший успішний проект громади.  

Його реалізували виключно коштом 
вітчизняних інвесторів. 

«Коли створили Васильківську грома-
ду, поставили перед собою завдання 
залучити інвестиції в її розвиток. Інвес-
тори з Пирятина вирішили вкласти ко-
шти в будівництво гідроелектростанції. 
Раніше в нас траплялися збої електро-
постачання. Важливо було звести міні-
ГЕС, щоб в школи, дитсадки та лікарні 
електрика постачалася безперебійно», 
- розповів голова Васильківської об’єд-
наної громади Сергій Павліченко. 

За його словами, міні-ГЕС – це і нові 
робочі місця, і додаткові надходження 
до бюджету, які сприятимуть розвитку 
інфраструктури громади. 

Система забезпечена надійним сту-
пенем захисту. При найменшому збої 
спрацьовує звукова сигналізація і від-
бувається автоматичне відключення гі-
дротурбін.Води річки Вовчої потрапля-
ють до напорних споруд  станції.  

Міні-гідроелектростанція обслугову-
ватиме 17 тисяч людей 

                               (прес-служба Дніпро-
петровської ОДА)
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НОВИНИ РЕГІОНУ: 
 
Облрада вивчає нові технології 
водозабезпечення 
 

Делегація Дніпропетровської обласної ради 
взяла участь у першому в Україні міжнародному 
господарському форумі «Smart-city та екосисте-
ма». Заступник голови облради В. Безус та керів-
ники водоканалів регіону долучилися до нових 
знань про технології якісного водозабезпечення. 

Програма Форуму була присвячена обговорен-
ню найактуальніших тем у водопровідній галузі та 
ознайомленню учасників з інноваціями в міській 
інфраструктурі, технологіями енергозбереження 
та відновлюваних джерел енергії, сучасним обла-
днанням водопостачання та водовідведення. 

Учасники обговорили відкриття регіональної 
Асоціації «Укрводоканалекологія» у м. Дніпро. Її 
завданням буде вирішення питань забезпечення 
населення якісною питною водою, координації й 
поєднання виробничої та наукової діяльності, по-
кращення екологічного стану водних ресурсів в 
Україні, зокрема, області. 

Під час заходу В. Безус анонсував проведення 
Конференції у м. Дніпро, яка буде присвячена 
Всесвітньому Дню Води, та подальше створення 
регіонального відділення Асоціації «Укрводокана-
лекологія» на базі Дніпропетровської області. 
 
Продовжується співпраця Дніп-
ропетровщини та Німеччини 
 

Співпраця Дніпропетровської обласної ради та 
Німеччини продовжується. На офіційній зустрічі 
сторони обговорили результати реалізованих 
проектів у 2017 та спланували роботу на цей рік. 
Головними напрямами, як завжди, виокремлені 
програми з енергоефективності, зелена економі-
ка, допомога переселенцям з житлом, їх профорі-
єнтація, агробізнес, дослідницькі наукові роботи, 
розвиток громадянського суспільства та незалеж-
них ЗМІ. Одним з пріоритетів зараз є суттєва під-
тримка об’єднаних територіальних громад. 

Г. Пригунов: «Німецька урядова компанія GIZ в 
Україні з 2014 року реалізовує 40 програм. Вони 
реконструюють будинки для переселенців, моде-
рнізують садочки та школи, надають соціальну та 
психологічну підтримку людям, які постраждали 
від надзвичайних ситуацій. Це лише маленька ча-
стина наданої допомоги, яку ми дуже цінуємо. Бу-
демо і надалі сприяти залученню німецьких екс-
пертів для реалізації нових проектів». 

Протягом 2014-2016 років загальна підтримка 
становила понад 800 млн євро в позиках та гран-
тах. Таку цифру назвали в посольстві ФРН. Ще 
700 млн євро було надано у минулому році. Гене-
ральний консул ФРН Вольфґанґ Мьоссінгер запе-
внив, що бюджет на цей рік незабаром буде узго-
джено з урядом Німеччини: 

Після того, як будуть відомі обсяги виділених 
коштів, одразу стануть зрозумілими і обсяги цьо-
горічної допомоги. Наразі німецькі партнери запе-
внили, що підтримка буде за усіма заплановани-
ми програмами. 
 
Новому аеропорту в місті Дніпрі 
бути 
 

Результатом дводенних нарад, на які були за-
лучені фахівці з усієї країни, стали пропозиції що-
до місця будівництва нового терміналу та злітно-
посадкової смуги. 

Більшість схилилася до думки, що раціонально 
розпочати з будівництва терміналу поряд з існую-
чою полосою. Потім розпочати будівництво нової 
смуги. Вони будуть оснащені сучасним електрон-
ним обладнанням, що дозволить сідати літакам 
за поганих погодних умов. Як, наприклад, щільний 
туман, який дуже часто наявний в зоні аеропорту. 

Вже розроблений проект будівництва смуги, це 
понад 2,3 млрд грн. Над проектом терміналу ще 
будуть працювати. Голова облради Г. Пригунов 
розповів, що розглядається можливість будівниц-
тва великого хабу на межі Дніпропетровської і За-
порізької областей, що дозволить об’єднати па-
сажиропотоки двох регіонів.  

 (за матеріалами веб-сайту облради) 

 
 

  
  
 

 

 

Відновлюється гідрологічний  режим притоку Орілі 

У Магдалинівському районі 
відновлюють гідрологічний ре-
жим річки Заплавка. Вже розчи-
стили 10 кілометрів водойми. У 
планах – ще два. Про це повідо-
мив голова Дніпропетровської 
ОДА Валентин Резніченко. 

«Річки Дніпропетровщини не ро-
зчищалися роками. Вони поросли 
очеретом та сильно замулились. 
Страждала екологія, місцеві меш-
канці. Створення комфортних 
умов для всіх жителів області – та-
ке завдання поставив перед нами 
Президент України Петро Поро-
шенко, – зазначив Валентин Резні-
ченко. – Колись повноводну річку 
Заплавка вже розчистили на 10 кі-
лометрів». 

Ділянка річки в Магдалинівсь-
кому районі за останні роки заму-
лилась та поросла очеретом. Вліт-
ку водойма пересихала. 

«Проточності майже не було. Не 
ріка, а очеретяне поле. Громада 
нашого села звернулася до губер-
натора з проханням виділити кош-
ти на розчищення Заплавки. Робо-
ти розпочали 2017-го. Вже 
«з’явилася» річка», – зазначила за-
ступник голови Чернетчинської 
сільради Ольга Легка. 

 На початку робіт водойма міс-
цями нагадувала струмок. Пройш-
ли 10 кілометрів річки. З дна під-
няли понад 100 тисяч кубометрів 
мулу. Акваторію очистили від во-
дної рослинності. 

Фахівцям вдалося розчистити 
русло річки. Його ширина тепер – 
18 метрів, глибина – понад 2 мет-
ри. 

«На моїй пам’яті Заплавка такою 
ще ніколи не була. Приємно диви-
тися – в нас тепер є ріка. А з нею 
нарешті прийшла вода й до кри-
ниць», - поділився мешканець села 
Мусієнко Євген Боголіп.  

Загалом розчистять майже 12 кі-
лометрів водойми. Роботи плану-
ють завершити до літа. 

Багато років річка Заплавка за-
бруднювалася, міліла й заростала 
очеретом 

Наразі ділянку Заплавки в Маг-
далинівскому районі відновлюють 

Ольга Легка: «Громада нашого 
села звернулася до губернатора з 
проханням виділити кошти на роз-
чищення Заплавки. Роботи розпо-
чали 2017-го. Вже «з’явилася» річ-
ка» 

Гідрологічний режим Заплавки 
відновлюють обласним та місце-
вим коштом. Техніка працює на 
повну потужність. Вже розчистили 
10 км річки. Витягли понад 100 
тисяч кубометрів мулу. Ширина 
русла тепер – 18 метрів. Глибина – 
понад 2 метри. Залишилось розчи-
стити близько 2 кілометрів водой-
ми.Після прочистки джерел кри-
ниці наповнилися. Місцеві – з пи-
тною водою. 

Всі роботи планують завершити 
цьогоріч 

  (прес-служба Дніпропет-
ровської ОДА) 

Вкладываем в Украину: ДТЭК Энерго увеличил инвестиции 

ДТЭК Энерго в 2017 году инве-
стировал в предприятия компа-
нии 8,4 млрд грн. Это на 37% 
больше, чем в 2016 году. ДТЭК 
продолжает модернизацию энерге-
тических мощностей и увеличи-
вает добычу угля в стране, что 
позволяет развивать отрасль и 
двигаться к энергонезависимо-
сти Украины. 

Ключевыми проектами на теп-
лоэлектростанциях ДТЭК в про-
шлом году являлись: 
 перевод двух блоков Придне-

провской ТЭС с антрацита на 
газовый уголь; 

 завершение реконструкции 
блока №1 Криворожской ТЭС; 

 продолжение работ по рекон-
струкции блока №10 Бур-
штынской ТЭС; 

 модернизация оборудования 
и ремонтная кампания в рам-
ках подготовки к прохожде-
нию осенне-зимнего периода. 

На угольных активах финанси-
рование направлялось на обес-
печение текущих и капитальных 
ремонтов добычного оборудо-
вания, закупку новой техники, 
поддержку шахтной инфраструк-
туры, надежность работы кон-
вейеров и подземного транспор-
та. Часть инвестиций была ис-
пользована также для усиления 
безопасности условий труда, 
что снизило показатель травми-
рованности среди сотрудников. 

За 2017 год на «ДТЭК Павло-
градуголь» и «ДТЭК Доброполь-
еуголь» было введено в эксплу-

атацию 32 ла-
вы, ресурс ко-
торых позволил 
нарастить при-
рост добычи 
угля марки Г по 
итогу года на 
8,2% - до 22,9 
млн тонн. 

В свою оче-
редь дистрибу-
ционные ком-
пании «ДТЭК 
Днепрооблэнер-
го», «ДТЭК До-
нецкоблэнерго» 
и «Киевэнерго» 
направляли средства на строи-
тельство новых подстанций, по-
вышение оперативности ремон-
тов бригадами энергетиков, 
улучшение качества обслужива-
ния клиентов. 

 «Развитие энергетики и укреп-
ление энергонезависимости 
Украины было бы невозможным 
без многомиллиардных финан-
совых вложений. Именно поэто-
му ДТЭК Энерго концентрирует 
свои инвестиции в Украине, де-
лая весомый вклад в преобра-
зование отрасли. За 2017 год 
компания инвестировала в 
предприятия более 8,4 милли-
ардов гривен. Мы направляем 
средства в увеличение добычи 
украинского угля, переоборудо-
вание энергоблоков с импортно-
го угля на отечественный, по-
вышаем эффективность и эко-
логичность наших ТЭС. И это 

только часть из всего сделанно-
го. Знаю, что с каждой вложен-
ной гривной наши предприятия 
будут становиться более со-
вершенными.  

Поэтому к новым вызовам, ко-
торые ждут энергетику Украины 
в ближайшие годы, мы готовы», 
- отметил генеральный директор 
ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук. 

Напомним, ДТЭК продолжает 
реализацию программы по сни-
жению зависимости в импорт-
ном угле, состоящей из трех 
ключевых шагов.  

Шаг №1 – перевод блоков ТЭС 
с антрацита на газовый уголь.  

Шаг №2 – обеспечение ТЭС 
углем украинской добычи.  

И шаг №3 – модернизаций 
мощностей ТЭС для эффектив-
ной и бесперебойной работы. 

  (пресс-служба ДТЭК) 
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08.05.2018 року об 11:00 за адресою 
м Дніпро, просп. Дмитра Яворниць-
кого, буд. 71 (оф. 401а) відбудеться 
аукціон з продажу сільськогосподар-
ських культур. 
Організатор аукціону: Товарна біржа 
«УМТБ» (м. Дніпро, вул. Набережна 
Перемоги, 38, тел: 063-579-00-85)  
Лот № 1. Посіви: Озима пшениця «Ма-
гистраль», площею 117 га, розташовані 
на полі №2 СГП «Краснопільське» 
Горьківської сільради. Стартова ціна: 
699 884,38 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 
69 988,44 грн.  
Лот № 2. Посіви: Озима пшениця «Ма-
гистраль», площею 118 га, розташовані 
на полі №3 СГП «Краснопільське» 
Горьківської сільради. Стартова ціна: 
1 069 486,02 грн. без ПДВ. Гарант. вне-
сок: 106 948,60 грн.  
Лот № 3. Посіви: Озима пшениця «Ма-
гистраль», площею 149 га, розташовані 
на полі №4 СГП «Краснопільське» 
Горьківської сільради. Стартова ціна: 
661 743,06 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 
66 174,31 грн.  
Лот № 4. Посіви: Озима пшениця «Ма-
гистраль», площею 116 га, розташовані 
на полі №23 СГП «Краснопільське» 
Горьківської сільради. Стартова ціна: 
531 419,82 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 
53 141,98 грн.  
Лот № 5. Посіви: Озима пшениця «До-
статок», площею 85 га, розташовані на 
полі №24 СГП «Краснопільське» Горь-
ківської сільради. Стартова ціна: 
306 043,91 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 
30 604,39 грн.  
Лот № 6. Посіви: Озима пшениця «Ма-
гистраль», площею 20 га, розташовані 
на полі №24 СГП «Краснопільське» 
Горьківської сільради. Стартова ціна: 
72 021,92  грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 
7 202,19 грн.  
Лот № 7. Посіви: Озима пшениця «До-
статок», площею 122 га, розташовані на 
полі №25 СГП «Краснопільське» Горь-
ківської сільради. Стартова ціна: 
1 088 634,17 грн. без ПДВ. Гарант. вне-
сок: 108 863,42 грн.  
Лот № 8. Посіви: Озима пшениця «До-
статок», площею 167га, розташовані на 
полі №26 СГП «Краснопільське» Горь-
ківської сільради. Стартова ціна: 
882 007,68 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 
88 200,77 грн.  
Лот № 9. Посіви: Озима пшениця 
«Магистраль», площею 60 га, розташо-
вані на полі №28 СГП «Краснопільсь-
ке» Горьківської сільради. Стартова ці-
на: 333 714,21 грн. без ПДВ. Гарант. вне-
сок: 33 371,42 грн.  
Лот № 10. Посіви: Озима пшениця 
«Магистраль», площею 40 га, розташо-
вані на полі №17 СГП «Центральне» 
Горьківської сільради. Стартова ціна: 
160 828,25 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 
16 082,83 грн.  
Лот № 11. Посіви: Озима пшениця 
«Магистраль», площею 85 га, розташо-
вані на полі №18 СГП «Центральне» 
Горьківської сільради. Стартова ціна: 
639 419,27 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 
63 941,93 грн.  
Лот № 12. Посіви: Озима пшениця 
«Магистраль», площею 94 га, розташо-
вані на полі №19 СГП «Центральне» 
Горьківської сільради. Стартова ціна: 
338 459,68 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 
33 845,97 грн.  
Лот № 13. Посіви: Озима пшениця 
«Магистраль», площею 53 га, розташо-
вані на полі №20 СГП «Центральне» 
Горьківської сільради. Стартова ціна: 
398 714,84 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 
39 871,48 грн.  
Лот № 14. Посіви: Озима пшениця 
«Смуглянка», площею 28 га, розташо-
вані на полі №27 СГП «Центральне» 
Горьківської сільради. Стартова ціна: 

96 882,80 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 
9 688,28 грн.  
Лот № 15. Посіви: Озима пшениця 
«Смуглянка», площею 31 га, розташо-
вані на полі №28 СГП «Центральне» 
Горьківської сільради. Стартова ціна: 
98 586,66 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 
9 858,67 грн.  
Лот № 16. Посіви: Озима пшениця 
«Магистраль», площею 130 га, розта-
шовані на полі №31 СГП «Центральне» 
Горьківської сільради. Стартова ціна: 
540 934,01 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 
54 093,40 грн.  
Лот № 17. Посіви: Озима пшениця 
«Магистраль», площею 152 га, розта-
шовані на полі №32 СГП «Центральне» 
Горьківської сільради. Стартова ціна: 
760 213,36 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 
76 021,34 грн.  
Лот № 18. Посіви: Озима пшениця 
«Смуглянка», площею 32 га, розташо-
вані на полі №33 СГП «Центральне» 
Сурсько-Литовської сільради. Старто-
ва ціна: 182 459,38 грн. без ПДВ. Гарант. 
внесок: 18 245,94 грн.  
Лот № 19. Посіви: Озима пшениця 
«Магистраль», площею 109 га, розта-
шовані на полі №33 СГП «Центральне» 
Сурсько-Литовської сільради. Старто-
ва ціна: 621 518,27 грн. без ПДВ. Гарант. 
внесок: 62 151,83 грн.  
Лот № 20. Посіви: Озима пшениця 
«Магистраль», площею 72 га, розташо-
вані на полі №34 СГП «Центральне» 
Горьківської сільради. Стартова ціна: 
319 765,82 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 
31 976,58 грн.  
Лот № 21. Посіви: Озима пшениця 
«Магистраль», площею 164 га, розта-
шовані на полі №35 СГП «Центральне» 
Горьківської сільради. Стартова ціна: 
544 576,28 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 
54 457,63 грн.  
Лот № 22. Посіви: Озима пшениця 
«Магистраль», площею 78 га, розташо-
вані на полі №36 СГП «Центральне» 
Горьківської сільради. Стартова ціна: 
248 116,49 грн. без ПДВ. Гарант. внесок: 
24 811,65 грн.  
Лот № 23. Посіви: Озима пшениця 
«Достаток», площею 101 га, розташова-
ні на полі №37 СГП «Центральне» Сур-
сько-Литовської сільради. Стартова ці-
на: 505 131,15 грн. без ПДВ. Гарант. вне-
сок: 50 513,12 грн.  
Лот № 24. Посіви: Озима пшениця 
«Достаток», площею 69 га, розташовані 
на полі №38  СГП «Центральне» Сур-
сько-Литовської сільради. Стартова ці-
на: 151 802,16 грн. без ПДВ. Гарант. вне-
сок: 15 180,22 грн.  
Лот № 25. Посіви: Озима пшениця 
«Достаток», площею 26 га, розташовані 
на полі №40  СГП «Центральне» Сур-
сько-Литовської сільради. Стартова ці-
на: 137 327,05 грн. без ПДВ. Гарант. вне-
сок: 13 732,71 грн. 
Лот № 26. Посіви: Озима пшениця 
«Достаток», площею 50 га, розташовані 
на полі №41  СГП «Центральне» Сур-
сько-Литовської сільради. Стартова ці-
на: 201 074,70 грн. без ПДВ. Гарант. вне-
сок: 20 107,47 грн.  
Лот № 27. Посіви: Озима пшениця 
«Достаток», площею 3 га, розташовані 
на полі №42  СГП «Центральне» Сур-
сько-Литовської сільради. Стартова ці-
на: 12 893,46 грн. без ПДВ. Гарант. вне-
сок: 1 289,35 грн.  
Лот № 28. Посіви: Озима пшениця 
«Достаток», площею 67 га, розташовані 
на полі №43  СГП «Центральне» Сур-
сько-Литовської сільради. Стартова ці-
на: 382 028,02 грн. без ПДВ. Гарант. вне-
сок: 38 202,80 грн.  
Лот № 29. Посіви: Озима пшениця 
«Достаток», площею 3 га, розташовані 
на полі №44  СГП «Центральне» Сур-
сько-Литовської сільради. Стартова ці-

на: 10 805,25 грн. без ПДВ. Гарант. вне-
сок: 1 080,53 грн.  
Лот № 30. Посіви: Озима пшениця 
«Достаток», площею 93 га, розташовані 
на полі №45  СГП «Центральне» Сур-
сько-Литовської сільради. Стартова ці-
на: 530 268,87 грн. без ПДВ. Гарант. вне-
сок: 53 026,89 грн.  
Лот № 31. Посіви: Озима пшениця 
«Достаток», площею 82 га, розташовані 
на полі №47  СГП «Центральне» Сур-
сько-Литовської сільради. Стартова ці-
на: 375 693,48 грн. без ПДВ. Гарант. вне-
сок: 37 569,35 грн.  
Лот № 32. Посіви: Озима пшениця 
«Достаток», площею 157 га, розташова-
ні на полі №48  СГП «Центральне» 
Сурсько-Литовської сільради. Старто-
ва ціна: 675 256,74 грн. без ПДВ. Гарант. 
внесок: 67 525,67 грн.  
Лот № 33. Посіви: Озима пшениця 
«Достаток», площею 168 га, розташова-
ні на полі №49  СГП «Центральне» 
Сурсько-Литовської сільради. Старто-
ва ціна: 204 908,47 грн. без ПДВ. Гарант. 
внесок: 20 490,85 грн.  
Лот № 34. Посіви: Озима пшениця 
«Смуглянка», площею 156 га, розташо-
вані на полі №50  СГП «Центральне» 
Сурсько-Литовської сільради. Старто-
ва ціна: 1 260 908,51 грн. без ПДВ. Га-
рант. внесок: 126 090,85 грн. 

При укладанні договорів купівлі-
продажу між переможцем аукціону та 
ДП «НВД АФ «НАУКОВА» НААН» 
буде відбуватися нарахування податку 
на додану вартість відповідно до 
чинного законодавства України. 

Реєстраційний внесок за участь у 
кожному лоті: 17, 00 грн. 

Рахунок відкритий для розрахунку 
за майно: отримувач – ДП «НВД АФ 
«НАУКОВА»НААН», - у ПАТ КБ 
«ПРИВАТБАНК», 01001, м. Київ, 
вул. Грушевського, 1Д, МФО 305299, 
рахунок № 26002050000932 ЄДРПОУ 
03374617. 

Кінцевий термін прийняття заяви на 
участь в аукціоні: 04.05.2018 р. 

З товаром можливо ознайомитися 
особисто в період з 01.03.2018р. по 
07.05.2018р. з 09:00 по 18:00 годину за 
місцем його знаходження. 

Документи необхідні для реєстрації 
як учасника аукціону: заява в довіль-
ній формі; копія документу, що по-
свідчує фізичну особу або представни-
ка юридичної особи, їх повноваження; 
належним чином оформлений платіж-
ний документ про сплату реєстрацій-
ного внеску; належним чином оформ-
лений платіжний документ про сплату 
гарантійного внеску; довідку органу 
державної податкової служби про 
подану декларацію про майновий стан 
і доходи (податкову декларацію) – для 
покупців фізичних осіб; нотаріально 
посвідчена копія установчих докумен-
тів, свідоцтва про державну реєстра-
цію – для покупців юридичних осіб 
(копію рішення про участь в аукціоні, 
конкурсі – для органів місцевого само-
врядування). Організатор аукціону має 
право відмовити в реєстрації особи як 
учасника аукціону в разі невідповід-
ності поданих документів вимогам 
законодавства.   

Умови участі в аукціоні: для участі в 
аукціоні особа повинна сплатити реє-
страційний та гарантійний внески, 
зареєструватись як учасник аукціону, 
при собі мати оригінали документів, 
що підтверджують особу та повнова-
ження представника юридичної особи. 

Гарантійний та реєстраційний внес-
ки необхідно сплачувати за наступни-
ми реквізитами: отримувач – Товарна 
біржа «УМТБ» п/р 26005455043200 у 
АТ «ОТП БАНК» м. Дніпро МФО 
300528, код за ЄДРПОУ 33807086. 

 
 

                    

Шановні читачі! Якщо ви заціка-
влені в отриманні газети «Єв-
ропейський Час», звертайтеся
до редакції і ми надамо можли-
вість одержати безкоштовні 
примірники видання.  

Якщо у вас є матеріали для га-
зети – ми також із радістю го-
тові розмістити ваші листи та 
статті на сторінках нашого 
видання. 

«СУЧАСНА ОСВІТА ТА ПРОФЕСІЇ МАЙБУТНЬОГО» 

Майже кожен громадянин 
України зіштовхується з такою 
проблемою, як: невідповід-
ність сучасної освіти на запити 
роботодавця. Такий дисонанс 
породжує перешкоди під час 
пошуку роботи за спеціальніс-
тю. Тому через відсутність но-
вих ідей та шляхів їх реалізації 
ми ризикуємо втратити інтеле-
ктуальний потенціал країни.   

24 лютого 2018 року в місті 
Дніпро відбулася дискусійна 
панель «Сучасна освіта та 
професії майбутнього» від 
ідеолога міжнародного проек-
ту «Місто Професій» Тетяни 
Люльки. 

Серед учасників заходу – 
учні навчальних закладів, ба-
тьки, вчителі, представники 
громадських організацій та всі, 
кого хвилює тема реформ в 
освіті.  

На заході обговорили актуа-
льні питання реформи освіти, 
профорієнтації  старшоклас-
ників: 
 яким чином створити умови 

для пошуку свого призначення 
кожної дитини в умовах нав-
чання;                     
 які саме професії будуть 

актуальні  в майбутньому; 
 як відбуватиметься транс-

формація професій. 
Захід відбувався в рамках 

кампанії, що запланована в 25 
містах з метою поширення ін-
формації про професії майбу-
тнього та необхідні компетен-
ції щоб бути успішним. 

Світ турбулентно змінюєть-
ся. І нам вирішувати – бути у 
вирі подій, чи лише спогляда-
ти як розвиваються інші краї-
ни. 

Ініціатором та організатором 
заходу виступає міжнародний 
діловий журнал «Community» 
– міжнародне видання, засно-
ване 2010 року як комунікацій-
на платформа для керівників і 
власників бізнесу. . 

Захід проводився за підтри-
мки Дніпропетровської облас-
ної державної адміністрації. 

Нагадаємо: «Місто Профе-
сій» – це дитячий профорієн-

таційний захід, який є першим, 
єдиним та унікальним в Украї-
ні. На сьогоднішній день він не 
має аналогів ні за масштабніс-
тю проведення, ані за специ-
фікою у цілій Європі.  

Завдяки профорієнтаційній 
спрямованості заходу діти 
мають можливість зрозуміти 
суть та значення представле-
них професій, а ігровий фор-
мат проведення з використан-
ням справжньої атрибутики 
професій та залученням спе-
ціалістів з різних галузей ро-
бить його захопливим, корис-
ним та дійсно цікавим.  

Вперше захід пройшов в 
2014 році в 12 містах України. 
Учасниками стали діти віком 
від двох до вісімнадцяти років 
загальною кількістю понад 40 
тис. учасників.  

Вже в 2015 році учасниками 
проекту стали діти в 25 містах 
України в загальній кількості  
98 тис. учасників.  

В 2016 кількість учасників 
збільшилася до майже 350 
тис. дітей. 

 
                  (за даними міжнаро-

дного журналу «Community», 
проекту «Місто професій») 

                     


