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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Даля Грібаускайте:
«ЄС пропонує багато.  

І зараз залежить  
від України, скільки вона 
може взяти і як швидко 

втілюватиме реформи».
 

Дефіцит боєприпасів 
буде подолано 

ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ. Керівництво РНБО ознайомилося з тех-
нологічними можливостями нового обладнання ДАХК «Артем» та 
проектом виробництва боєприпасів. Це дало підстави Секретаре-
ві РНБО Олександрові Турчинову стверджувати, що в Україні ство-
рено нову технологічну лінію з виробництва ракетних корпусів. Се-
рійне виробництво розпочнеться з 2018 року, повідомляє УНІАН.  
Це серйозний крок у зміцненні ракетного щита країни і забезпе-
ченні всього спектра ракет для реактивних систем залпового вог-
ню. Важливо це і з огляду на загострення проблеми після втрати на 
арсеналах значної частини боєприпасів. Поки що відновлення від-
бувається за технологіями, які використовували ще в Радянсько-
му Союзі. Але ми вже повністю перейшли до виробництва україн-
ської ракети: від ракетного двигуна до корпусу й бойової частини. А 
електронне обладнання й системи управління вогнем навіть випе-
реджають розробки російських конкурентів. На підприємстві з ви-
користанням новітніх технологій обладнано прес для виготовлення 
корпусів снарядів великих калібрів, зокрема 152 мм.

7,5 млрд м3 
природного газу імпортувала з Європи 
НАК «Нафтогаз України» за 10 місяців 

2017 року. Це на 29% більше, ніж торік 
за аналогічний період

ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ.  Кремль організував Голодомор,  
щоб покарати наш народ за прагнення  
до власної незалежності

Нас убивали,  
бо ми українці!

Президент Литви про роботу, яку слід виконати саме 
українцям для подолання довгого шляху євроінтеграції
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2 У Брюсселі Євросоюз 
і країни «Східного 
партнерства» визначили 
віхи для майбутньої 
співпраці 

ГЕОПОЛІТИКА

ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2018 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 28 грн . . . . . . . . . . . . 50 грн
на 3 місяці . . . . . . . . . 84 грн . . . . . . . . . . 150 грн
на півроку . . . . . 168 грн . . . . . . . . . . 300 грн
на рік . . . . . . . . . . . 336 грн . . . . . . . . . . 600 грн

ТЕЛЕКУР’ЄР програми головних телеканалів України 
на сторінках «Урядового кур’єра»

Триває 
передплата 
«Урядового 

кур’єра» 
на 2018 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
зв’язку Укрпошти.
Також її можна 

оформити 
на сайтах: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

УДППЗ
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua
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«Коли хтось каже, що ми нічого не 
зробили і час посипати голову попелом, — 
це неправда», — переконує віце-прем’єр 
з питань європейської та євроатлантичної 
інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе

З ПЕРШИХ ВУСТ 
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УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua2 

НОВИНИ ТА КОМЕНТАРІ

ЄС пропонує нову дорожню карту 
партнерства сусідам
ГЕОПОЛІТИКА. Євросоюз та країни «Східного партнерства» визначили віхи для майбутньої співпраці 

Вікторія ВЛАСЕНКО, 
«Урядовий кур’єр»

У Брюсселі відбувся 
п’ятий саміт «Східно-

го партнерства», на якому 
Україну представляв Пре-
зидент Петро Порошенко. 
Уперше в історії існування 
цього форуму саміт прове-
ли у столиці Бельгії. В Єв-
росоюзі наголосили, що са-
ме місце проведення слугує 
своєрідним сигналом і «чіт-
ко демонструє відданість 
усього ЄС «Східному парт-
нерству» — ініціативі, за-
початкованій 2009 року для 
поглиблення політичних і 
економічних зв’язків Укра-
їни, Грузії, Молдови, Біло-
русі, Азербайджану та Ві-
рменії з ЄС».

Окрім підсумкової декла-
рації, на саміті підписали 
угоду про всеосяжне й роз-
ширене партнерство з Ві-
рменією, про яку стало відо-
мо за кілька днів до саміту, 
що стало сенсацією. Адже у 
2014 році Вірменія під тис-
ком Москви оголосила про 
призупинення свого кур-
су на євроінтеграцію і від-
повідно про вступ до Мит-
ного союзу, що об’єднав Ро-
сію, Білорусь, Казахстан та 
Киргизстан. 

Оскільки три країни 
«Східного партнерства» — 
Грузія, Україна та Молдо-
ва — вже уклали угоди про 
асоціацію з ЄС і розпочали 
безвізовий режим для поїз-
док своїх громадян до країн 
Шенгенської зони, то метою 
нинішнього саміту стало 
підбиття підсумків співпра-
ці в межах «Східного парт-
нерства» і планування на 
майбутнє. 

Наполегливість 
 у реформах

Зовсім нещодавно бажа-
ною метою Києва у відно-
синах з ЄС була візова лібе-
ралізація. Тепер українська 
влада прагне, щоб Євросоюз 
визнав її право у перспекти-
ві вступити у це об’єднання. 
«Кінцеву мету ми з вами 
чітко знаємо: повноправне 
членство в найпрестижні-
шому союзі світу», — заявив 

напередодні саміту Петро 
Порошенко. Проте у Брюс-
селі наполягають, що Укра-
їна, Грузія та Білорусь ма-
ють передусім сконцентру-
ватися на імплементації по-
ложень угоди про асоціацію, 
пункти якої великою мірою 
є критеріями для вступу. 
«Щойно Україна буде гото-
ва, то приєднається до клубу 
ЄС», — заявила напередод-
ні саміту Президент Литви 
Даля Грібаускайте, повідо-
мляє УНІАН. За її словами, 
ЄС пропонує багато, але від 
самої України «залежить, 
скільки вона зможе взяти і 
як швидко проведе рефор-
ми». «Наполегливість — це 
добре, але, можливо, най-
важливіше — це не гарантія 
отримання чогось, а наполе-
гливість з точки зору прове-
дення реформ», — вважає 
вона, натякаючи на прин-
ципову позицію Києва, який 
упродовж підготовки до са-
міту активно просував ви-
могу внести до підсумкового 
документа саміту тезу про 
визнання євроінтеграційних 
прагнень України, Грузії та 
Молдови.

Президент Литви також 
наголосила, що Брюссель 
надав чималі фінансові ре-
сурси, але Україна викорис-
товує їх обмежено. Ідеть-
ся про 600 мільйонів євро 
макроекономічної фінан-
сової допомоги, які ЄС на-
дасть Україні за умови ви-
конання певних вимог, зо-
крема, скасування заборо-
ни на експорт лісу-кругля-
ку, запуск автоматичної пе-

ревірки е-декларацій, закон 
про кредитний реєстр НБУ 
і перевірку інформації про 
бенефіціарних власників 
компаній. Як сказав за кіль-
ка днів до саміту в інтерв’ю 
«Європейській правді» по-
сол ЄС в Україні Г’ю Мінга-
реллі, термін для виконан-
ня цих умов «спливає най-
ближчими днями».

ЄС ніколи  
не визнає анексію 
Криму

Візит на саміт «Східно-
го партнерства» Прези-
дент Петро Порошенко по-
чав із двосторонніх зустрі-
чей. Першим українсько-
го лідера прийняв Прези-
дент Європейської ради До-
нальд Туск. «Надзвичайно 
вдячний Президентові Тус-
ку за абсолютно чітку, твер-
ду й послідовну позицію під-
тримки України в європей-
ських прагненнях, підтрим-
ки санкцій проти РФ як на-
слідок її агресії проти Укра-
їни», — сказав глава держа-
ви представникам ЗМІ. 

Під час зустрічі було 
опрацьовано всі напрями 
співпраці між Євросоюзом 
і Україною, а також у фор-
маті Європейської народної 
партії. «До речі, користую-
чись можливістю, хотів би 
подякувати Дональду Тус-
ку і як Президентові ЄС, і як 
полякові за стратегічне ба-
чення українсько-польської 
дружби. Це відповідальна 
позиція відповідальної лю-

дини», — додав глава дер-
жави.

Політики торкнулися й 
питання російської агресії в 
Україні. Петро Порошенко 
висловив переконання, що 
Росія мусить понести відпо-
відальність за всі злочини, 
скоєні нею на окупованому 
півострові. «Ми не збираємо-
ся з цим миритися. Росія має 
нести відповідальність за ці 
жахливі кроки», — наголо-
сив він. І повідомив, що по-
інформував Дональда Туска 
про події, які відбуваються 
на окупованому Росією пів-
острові, — обшуки у крим-
ськотатарських активістів, 
їх затримання, а також про 
смерть однієї з почесних ак-
тивісток кримськотатар-
ського національного руху 
82-ї річної Веджіє Кашка, 
яка загинула під час прове-
дення обшуку й затриман-
ня. Президент переконаний, 
що єдиним способом захис-
ту кримськотатарських па-
тріотів від знущань окупан-
тів буде повернення Криму 
до складу України. Дональд 
Туск заявив, що ЄС ніко-
ли не визнає незаконної ро-
сійської анексії Криму і ви-
словив солідарність з крим-
ськотатарською спільнотою. 
Про це він написав і на сво-
їй сторінці у Twitter.

У Брюсселі Петро По-
рошенко поспілкувався і з 
Президентом Єврокомісії 
Жаном-Клодом Юнкером. 
Лідери обговорили стан ре-
алізації порядку денного ре-
форм в Україні, імплемен-
тації Угоди про асоціацію 

Україна — ЄС, шляхи опти-
мізації фінансової допомо-
ги ЄС та перспективи ново-
го фінансового пакета, пові-
домляє департамент прес-
служби АП. Окрему ува-
гу звернули на підготовку 
європейської інвестиційної 
конференції щодо допомоги 
Україні, проведення якої за-
плановано у 2018 році.

Голова найвпливовішої 
політичної сили країн ЄС — 
Європейської народної пар-
тії Джозеф Дол також про-
вів переговори з Президен-
том України. Глава держа-
ви подякував ЄНП за до-
помогу на шляху запрова-
дження безвізового режиму 
з ЄС та завершення рати-
фікації Угоди про асоціацію. 
Джозеф Дол відзначив зу-
силля Президента України 
з реалізації реформ і збли-
ження з Євросоюзом, а та-
кож запевнив у продовжен-
ні підтримки ЄНП демокра-
тичних перетворень у нашій 
країні. 

На полях саміту
Перед самітом Петро По-

рошенко мав нагоду по-
спілкуватися з Прем’єр-
міністром Грузії Гіоргі Кві-
рікашвілі. Політики відзна-
чили позитивну динаміку у 
двосторонній торгівлі, обго-
ворили перспективи спів-
праці в транспортній галузі 
з максимальним залучен-
ням транзитного потенціа-
лу. Вони висловили взаєм-
ну підтримку сувереніте-
ту й територіальній ціліс-

ності обох країн, домови-
лися зміцнювати взаємо-
дію в міжнародних і регіо-
нальних організаціях. Пе-
тро Порошенко висловив 
вдячність грузинській сто-
роні за реабілітацію укра-
їнських дітей та поранених 
військовослужбовців.

Про співпрацю в енер-
гетичній галузі йшлося на 
переговорах Петра Поро-
шенка і Президента Азер-
байджану Ільхама Аліє-
ва. Український лідер наго-
лосив на важливості укра-
їнсько-азербайджанської 
співпраці в інфраструктур-
них проектах, взаємної під-
тримки інвестицій, а також 
співпраці у приватизації. 

Київ сподівається, що 
Бельгія й надалі підтри-
муватиме Україну на шля-
ху інтеграції до Європей-
ського Союзу та в політиці 
санкцій проти Росії до по-
вного відновлення сувере-
нітету й територіальної ці-
лісності України. Про це 
Петро Порошенко заявив 
під час зустрічі з королем 
Бельгії Філіпом. У контек-
сті вшанування 85-ї річни-
ці пам’яті жертв Голодо-
мору 1932—1933 років Пе-
тро Порошенко наголосив 
на важливості визнання 
Бельгією Голодомору зло-
чином проти українського 
народу. 

Президент України про-
вів також переговори з 
Прем’єр-міністром Фін-
ляндії Юхою Сіпіля та 
Прем’єр-міністром Бельгії 
Шарлем Мішелем.

Бельгійська столиця об’єднує навколо себе дедалі більше прихильників цивілізованого способу життя 
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Можливості аграріїв залежать від бюджету
Катерина МАЦЕГОРА, 

«Урядовий кур’єр»

АКЦЕНТ. Кабінет Міністрів 
планує якомога швидше ви-
значити конкретні механізми 
підтримки аграрних підпри-
ємств. Така фінансова допо-
мога у проекті закону «Про 
Державний бюджет України 
на 2018 рік» перевищує 7 мі-
льярдів гривень. Цю тему по-
рушив Прем’єр-міністр Воло-
димир Гройсман під час на-
ради, присвяченої розвитку 
АПК.

Глава уряду підкреслив, що 
є всі підстави сподіватися на 
ухвалення державного бю-
джету вже на початку груд-
ня, а механізми реалізації бю-
джетних програм на наступ-
ний рік слід оголосити не піз-

ніше середини грудня. «Агра-
ріям потрібно розпланува-
ти свої можливості, — сказав 
глава уряду. — З наступного 
року маємо вирішити три за-
вдання: наситити ринок про-
дукцією, зберегти експортний 
потенціал, допомогти фер-
мерам. Бюджет плануємо за-
твердити вже 7 грудня, тож у 
нас буде ще три тижні на під-
готовку нормативної бази. 
Аграрії знатимуть свої мож-
ливості».

Учасники наради наголо-
сили, що попередній обсяг 
бюджетних асигнувань, який 
спрямовуватимуть безпосе-
редньо в сегмент фермер-
ських господарств наступно-
го року, становитиме не менш 
як мільярд гривень. Допомогу 
зможуть отримати фермери 

із земельним банком до 500 
гектарів та виручкою до 10 
мільйонів гривень. Пріоритет-
ними проектами для надан-
ня фінансування стане вироб-
ництво плодово-ягідних куль-
тур, рослинництво (за винят-
ком зернових і олійних куль-
тур), виноградарство, бджіль-
ництво, тваринництво (по-
вний спектр), розведення риб 
та вироблення органічної про-
дукції. Асигнування можуть 
надавати як на поповнення 
обігових коштів, так і на без-
посереднє нарощування ви-
робництва, повідомляє де-
партамент інформації та ко-
мунікацій з громадськістю Се-
кретаріату КМУ.

Згідно з планом уряду, бю-
джетна підтримка аграріїв 
становитиме наступного ро-

ку загалом 7,3 мільярда гри-
вень. Ключовими напрямами 
підтримки буде здешевлення 
кредитних ресурсів переду-
сім тваринникам, які остан-
німи роками зазнали значних 
втрат через епідемії та вирі-
зання поголів’я, оформлен-
ня компенсацій зокрема під 
час закупівлі техніки вітчиз-
няного виробництва племін-
них тварин, будівництва но-
вих агрокомплексів. З-поміж 
інших видів допомоги — на-
вчання, дорадчі послуги, 
яких, за оцінками USAID, по-
требують майже 45% невели-
ких господарств.

Здешевлення кредитних 
ресурсів відбуватиметься 
шляхом компенсації тіла кре-
диту для отримання ресурсу 
за привабливою відсотковою 

ставкою. Її може бути вста-
новлено в діапазоні навіть до 
1% за найзатребуванішими 
проектами.

Умови кредитування (роз-
міри, строк і критерії для заяв-
ника) можуть бути предметом 
дискусій, але саму схему до-
ступу до коштів буде спроще-
но до 4 кроків (заява на кре-
дит, визначення можливостей 
для кредитування, перевір-
ка заявника для унеможлив-
лення зловживань, отриман-
ня кредиту). Такий механізм 
стане у пригоді тваринниць-
ким господарствам.

«Наголошую, ми говоримо 
передусім про підтримку фер-
мерів, тваринництва, малих 
господарств. У середині груд-
ня всі порядки має бути опра-
цьовано. Уже в січні маємо 

розпочинати роботу з реаль-
ним сектором», — уточнив 
Володимир Гройсман.

Аграрний сектор визначе-
но одним з локомотивів еко-
номіки. Тому питання ефек-
тивної державної підтримки 
агровиробництва — один із 
пріоритетів бюджетного про-
цесу. Увагу зосереджують 
на підтримці малого й серед-
нього підприємництва, бо во-
ни здатні наповнити внутріш-
ній ринок і посилити експорт-
ні можливості великих госпо-
дарств. Згідно з офіційними 
даними, в Україні працюють 
понад 79 тисяч агропідпри-
ємств, з них 29 — великі хол-
динги, майже 8 тисяч — малі 
й середні. Решта — мікрогос-
подарства й невеликі сімейні 
ферми.
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Пам’ять

— Онучко, запитай у своїх вчених науковців, чому той Голодомор був у 1932 році, 
— звернулася до мене бабуся, коли я 1975-го почала навчатися в університе-

ті. — Може, вони там знають. Бо ми, колгоспники, не можемо зрозуміти. То був органі-
зований жахливий голод! Це я тобі як свідок кажу. Стільки людей повмирало... А який 
гарний урожай зерна тоді був! А нам не дозволили його збирати. Охороняли ті поля лю-
ди зі зброєю, а відчайдухів, які вночі пробиралися по колоски, розстрілювали. І досі не 
розумію, чому люди мали з голоду помирати. І під кулі йшли, бо діватися не було куди. 
А пшениця і жито такі ж гарні у полі стояли, почорніли, пропали. І людей багато пропа-
ло... Через отих, оскаженілих... нелюдів...

Я виконала прохання бабусі. На лекції з обов’язкової тоді дисципліни «Історія КПРС», 
коли йшлося про «успіхи колективізації 1930-х років», запитала про це у викладача доцен-
та Гусака. Запитання бабусі мені обернулося викликом на співбесіду в комітет комсомолу 
факультету, де мені комсомольські активісти на чолі з Гусаком втовкмачували «правиль-
ну лінію політики партії»: не було Голодомору в Україні — «була революційна доцільність»! 

Улітку я знову поїхала до бабусі в село Садове Софіївського району Дніпропетровської 
області. І почала розпитувати її про Голодомор. Під вечір бабуся винесла з хати ікону Свя-
того Миколая Чудотворця, сіла на причілку разом зі мною і почала розповідати. Тоді я й ді-
зналася, чому Святий Миколай такий шанований у нашій родині, і як ця ікона, намолена і 
священна, врятувала нашу родину.

...Знесилена від голоду, моя бабуся, тоді ще молода дівчина Марія, лежала на ліжку в 
холодній хаті в очікуванні смерті. Була пізня осінь 1932 року. Вона знала, що десь там, за 
піччю, лежить загорнутий у вишитий нею рушник шматок хліба. На чорний день. І хоч чор-
ний день уже настав, сил дістати той хліб у неї вже не було.

Раптом у віконце хтось постукав. Вона повернула голову і побачила чоловічий силует, а 
потім обличчя людини, що заглядала в хату через те віконце. «Божечку, то це ж Миколай! 
Миколай Чудотворець!» — впізнала вона його, бо прадавня ікона, що була у красному кут-
ку батьківської хати, зображувала саме його лик.

Марія махнула Миколаєві знесиленою рукою, запрошуючи зайти. Він одра-
зу ж з’явився в хаті й зупинився на порозі, простягаючи руку в очікуванні милости-
ні й зовсім слабким голосом попросив її: «Дівчино, дай мені водички і хліба, бо вми-
раю. А мені ще багато людей рятувати від смерті треба... Така біда коїться навкру-
ги...» Дівчина вказала йому в напрямку печі й тихо вимовила: «Візьміть там...» 
Чоловік дістав із запічка загорнутий у рушник хліб, зачерпнув кухлем воду з відра. Пола-
мавши черствий шматок, частину подав разом з водою дівчині, а частину жадібно з’їв сам, 
запиваючи водою. «Будеш жити! — запевнив прибулець. — Твоя мати вже з міста повер-
тається, виміняла речі на їжу. Вийдеш заміж і діточок ще багато народиш. А протягом тиж-
ня багатство отримаєш». І розчинився, наче і не було його зовсім.

Через кілька годин справді повернулася з міста мати Марії й принесла виміняну десь 
дерть (висівки з пшениці), з якої заходилася пекти коржі, змішуючи її з популярною в ті 
страшні роки рослиною лободою. І мимохідь розповіла про те, що почула, наче в колгоспі 
забили хворого коня і відвезли кінський труп у лісосмугу за ставком.

Моя майбутня бабуся вночі крадучись, іноді повзком, вирушила з мішком і ножем по те 
кінське м’ясо. Але коли нарешті доповзла до мертвого коня, то побачила, що хтось уже 
повирізав частини туші й, вочевидь, не маючи змоги все одразу забрати, міг поверну-
тися по залишки. Марія склала шматки конини у свій мішок і, повернувшись додому, ра-
зом з матір’ю засолила те м’ясо. У той жахливий рік це було справжнім багатством. Коли 
ж наступної ночі вона знову вирушила по конину, то виявилося, що там уже нічого не за-
лишилося. 

Це м’ясо й допомогло родині вижити. «Це ж так святий Миколай Чудотворець мені від-
дячив за той хліб і воду, — пояснювала згодом мені бабуся. — Ось чому ця ікона Святого 
Миколая для мене священна».

Через два роки Марія вийшла заміж і народила сина, згодом трьох доньок, а ті 
подарували їй семеро онуків. Дожила вона і до правнуків, попри ще один страш-
ний голод 1947 року, який називала повоєнним. Але і про цей Голодомор на лекці-
ях з історії України в університеті вчені воліли теж не говорити студентам. Та я вже 
й не питала: репресії 1970-х років в СРСР тривали, хоч і в більш завуальованій формі.  
Однак не тільки через це я не ставила таких запитань. Як очевидець, свідок, учасник тих 
трагічних подій в Україні бабуся Марія розповіла мені більше, ніж могли б повідомити ідео-
логічно заангажовані комуністичні «вчені історики». Про геноцид українців вони мовчали, 
підлаштувавшись під заідеологізований режим.

…Після смерті маминих батьків з усього їхнього майна мені у спадок дісталася ця намо-
лена ікона Святого Миколая Чудотворця. Як сімейна реліквія, як святиня, що захищає і до-
помагає. Як пам’ять про те, що добрі справи мають властивість повертатися до людини, 
яка їх чинить. Так вчила мене бабуся, яка пережила і Голодомор, і війну, і післявоєнний го-
лод. І пішла в інший світ на початку 1990-х спокійно і мирно, благословивши іконою Свя-
того Миколая Чудотворця своїх чотирьох дітей і правнучку, мою доньку — також Марію.

25 листопада українці та 
світ, як і щороку, вша-

новують пам’ять убитих Го-
лодомором 1932—1933 ро-
ків. Жалобні заходи тради-
ційно відбуваються у 32 кра-
їнах. О 16-й годині відбудеть-
ся загальнонаціональна хви-
лина мовчання, мільйони лю-
дей запалять свічки. 

За традицією, напередод-
ні трагічної дати науков-
ці звітують про нові дослі-
дження, музеї демонструють 
архівні знахідки. На прес-
конференції за участю Ін-
ституту демографії та со-
ціальних досліджень  імені 
М.В. Птухи, Інституту історії 
України та Українського на-
уково-дослідного та освітньо-
го центру вивчення Голодо-
мору пролунали нові висно-
вки та пропозиції.

Три мільйони 
смертей —  
за 7 місяців 

За новими даними дослід-
ників, три мільйони україн-
ців заморили голодом упро-
довж перших 7 місяців 1933 
року. Така висока концентра-
ція надлишкової смертнос-
ті, її зростання у деяких ра-
йонах України у 10—14 ра-
зів свідчить про те, що від-
булися катастрофічні події, 
які підірвали основи життєді-
яльності селян, фактично за-
лишивши демографічну ру-
їну на селі. На цьому наголо-
сила головний науковий спів-
робітник Інституту демогра-
фії та соціальних досліджень 
ім. М.В. Птухи Наталія Лев-
чук під час прес-конференції 
в Укрінформі. 

«Через надсмертність 
втрати населення СРСР в 
1932—1934 роках досягли 
8,7 мільйона осіб. Найбіль-
ші втрати в абсолютному від-
ношенні — в Україні. За на-

шою оцінкою, це 3,9 мільйо-
на. Найбільше потерпіли се-
ляни. Близько 300 тисяч — це 
втрати через надсмертність 
у містах. Регіональний роз-
поділ втрат показав, що з то-
гочасних 7 областей, які вхо-
дили до складу України, най-
більше потерпіли Київська та 
Харківська, в кожній з яких 
через надсмертність перед-
часно померли понад мільйон 
осіб. Ще один чинник, який 
вирізняє Україну серед ін-
ших і на який мало звертають 
увагу, — дуже висока кон-
центрація смертей за віднос-
но невеликий період», — за-
значила Наталія Левчук. 

Вона уточнила, що на ра-
йонному рівні найбільше по-
терпіли райони Централь-
ної України, тодішні Київ-
ська і Харківська області, що 
в сучасному поділі наближе-
но відповідає Черкаській, Ки-
ївській і Полтавській облас-
тям. Це Тетіївський, Воло-
дарський і Ставищенський 

райони сучасної Київщини 
та Глобинський, Решетилів-
ський, Опішнянський райони 
Полтавської області, де втра-
ти сільського населення ста-
новили 40—54% населення. 

Під прикриттям бороть-
би за хлібозаготівлі Кремль 
у 1932—1933 роках здійсню-
вав репресії українських се-
лян, які не хотіли радянської 
влади і колективізації. На-
талія Левчук зазначила, що 
в Україні тоді найбільше по-
терпіли жителі лісостепових 
районів, не зернових на той 
час, які не відігравали ключо-
вої ролі в хлібозаготівлях. Са-
ме в Україні було прийня-
то рішення щодо того, щоб 
із колгоспів, які не виконали 
планів хлібозаготівель, ви-
везти всі наявні колгоспні на-
туральні фонди — резервні в 
разі стихійного лиха і насін-
нєві. Внаслідок цього на по-
чатку посівної Україна фак-
тично залишилася без зерна 
і будь-якого насіння.

«Система карально-репре-
сивних заходів,  яку було за-
проваджено в Україні, при-
звела до знищення значної 
частини українського селян-
ства і примушення до поко-
ри тих, хто залишився жи-
вим», — підкреслила дослід-
ниця. Ще одним механізмом 
репресій, нагадала Н. Левчук, 
стало відоме рішення про 
блокування кордонів Укра-
їни і примусове повернення 
селян у місця їхнього попере-
днього проживання. 

Ушанування 
жертв треба 
перенести  
на весну

З вуст науковців на прес-
конференції прозвучала 
пропозиція перенести вша-
нування жертв Голодомо-
ру на весну на великодні дні. 
Директор Українського на-
уково-дослідного та освіт-

нього центру вивчення Голо-
домору Людмила Гриневич 
вважає встановлення Дня 
пам’яті жертв Голодомору 
восени невмотивованим рі-
шенням. Не скасовуючи цієї 
традиції, вона запропонува-
ла визначити ще одну дату 
— навесні, коли у 1932—1933 
роках був пік смертності. 

«Урожай в Україні збира-
ли з липня. У серпні, вересні, 
жовтні, листопаді хліб у се-
лян був. Отже, коли говори-
мо про пік смертності, то по-
стає логічне запитання: чому 
ми відзначаємо День пам’яті 
жертв Голодомору восени? 
На мою думку, тут були пев-
ні політичні міркування, то-
му що навесні завелика кіль-
кість радянських свят — 8 
березня, 1 травня, 9 травня, і 
в ці світлі свята проблемати-
ка Голодомору не дуже впи-
сується. Але попри те що ми 
вже маємо традицію і закли-
каємо її підтримувати, хоче-
мо ініціювати, щоб  наше гро-
мадянське суспільство ви-
значило певний день навесні, 
можливо, це буде тиждень 
після Великодня, щоб теж 
були панахиди по загиблих 
від Голодомору», — сказа-

ла Людмила Гриневич. Її під-
тримали колеги з Інституту 
демографії та соціальних до-
сліджень ім. М. П. Птухи та 
Інституту історії України.

Великий масив докумен-
тів, що стосуються Голодомо-
ру в Україні, зазначали нау-
ковці, в наших архівах ще не 
опрацьований і навіть не від-
критий. Приміром, у фон-
дах Центрального держав-
ного архіву вищих органів 
державної влади є величез-
на кількість документів, яких 
рука дослідника ще не торка-
лася. В українських архівах 
збереглося багато докумен-
тів з Москви, які дають змо-
гу зрозуміти тодішню політи-
ку союзного центру. 

Подальші дослідження ар-
хівів допоможуть нам краще 
усвідомити, що неодноразо-
ві спроби українців відроди-
ти власну державність, чис-
ленні людські жертви, покла-
дені на вівтар цієї боротьби в 
минулому й нині, не відвер-
нули наш народ від прагнен-
ня до свободи і незалежнос-
ті. Геноцид голодом, репре-
сії, обмеження прав на влас-
ну мову і культуру Україну 
не зламали. 

Сторінку підготувала Лариса КОНАРЕВА, «Урядовий кур’єр»

В Україні 
створять єдину 
електронну 
базу свідчень 

РОДИННІ ІСТОРІЇ. Це 
буде найповніше зібран-
ня свідчень про Голодомор 
1932—1933 років, доповне-
не онлайн-колекціями світ-
лин і документів з родинних 
архівів. Доступ до бази буде 
відкритим. Першою на ресур-
сі опублікують колекцію свід-
чень і матеріалів Віри Анну-
сової. Вчителька математики 
з Луганщини, вона докумен-
тує спогади місцевих жителів 
про Голодомор ще з 1980-х 
років і зібрала понад півтися-
чі свідчень. Свій архів їй вда-
лося вивезти з охопленого ві-
йною краю.

 Буде оцифровано автор-
ські колекції матеріалів про 
геноцид, створені людьми, 
які системно фіксували спо-
гади очевидців і збирали до-
кументи. Але мета проекту 
— зробити доступною вели-
ку кількість ще не відомого 
матеріалу.

«Урядовий кур’єр» сьогод-
ні надає слово з родинними 
спогадами Людмилі Кострю-
ковій із Дніпра і закликає лю-
дей ділитися власними історі-
ями й матеріалами.

Нас убивали, бо ми українці!

ОфіційнО

Добудова Меморіалу жертв 
Голодомору — справа честі

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман пообіцяв 
передбачити кошти в державному бюджеті на завер-

шення будівництва Національного музею «Меморіал жертв 
Голодомору» в Києві: «Я також звернуся до українців усьо-
го світу, керівників регіонів, муніципалітетів з пропозиці-
єю долучитися до фінансування. За 24 місяці ми добуду-
ємо музей».

 Напередодні роковин Голодомору 1932—1933 років Во-
лодимир Гройсман відвідав музей і ознайомився з проек-
том другої черги меморіального комплексу, яка, за заду-
мом архітекторів, буде захована в дніпровський схил, який 
укріплюють, що не змінить ландшафту і збереже ідею му-
зею — свічки пам’яті. Проект погоджено ЮНЕСКО.

Прошу слова!

Як Микола 
Чудотворець 
урятував нашу 
родину
Людмила КОСТРЮКОВА,  
доктор філософії, громадський діяч, 
для «Урядового кур’єра»

Малюнок свідка трагічних подій в Україні у 1930-ті роки майже з натури зафіксував 
картинку Голодомору
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події та коментарі
ДОКУМЕНТИ

КаДрОві пИТаННя

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 10 листопада 2017 р. № 883 
Київ

про внесення змін до правил  
дорожнього руху

Кабінет Міністрів України пОСТаНОвЛяЄ:
1. Внести зміни до пункту 12.4 розділу 12 та знаків 5.63.1 і 5.63.2 підрозділу 5 роз-

ділу 33 Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 10 жовтня 2001 р. № 1306 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 41, ст. 1852; 
2008 р., № 75, ст. 2526; 2009 р., № 31, ст. 1053; 2011 р., № 78, ст. 2881; 2012 р., № 56, 
ст. 2247; 2013 р., № 14, ст. 505; 2016 р., № 91, ст. 2962; 2017 р., № 27, ст. 778), замі-
нивши цифри «60» цифрами «50».

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2018 року.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 10 листопада 2017 р. № 894 
Київ

про внесення змін до постанов Кабінету 
Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85  

і від 11 жовтня 2016 р. № 710
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; 2017 р., № 38, 
ст. 1201) і від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних ко-
штів» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 83, ст. 2739, № 101, ст. 3295; 2017 р.,  
№ 53, ст. 1607, № 67, ст. 1987) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України  
від 10 листопада 2017 р. № 894

ЗМіНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України  

від 5 квітня 2014 р. № 85 і від 11 жовтня 2016 р. № 710
1. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85  

позицію

«МТОТ 114 114»
замінити такою позицією:

«МТОТ 119 119».
2. У пункті 10 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 

2016 р. № 710 після слів «працівникам державних центрів олімпійської підго-
товки з легкої атлетики» доповнити словами «; працівників структурних підроз-
ділів МТОТ з метою забезпечення координації діяльності центральних та міс-
цевих органів виконавчої влади, інших установ та організацій із здійснення за-
ходів щодо захисту і забезпечення прав та інтересів осіб, позбавлених особис-
тої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань та/або органів вла-
ди Російської Федерації на окремих територіях Донецької та Луганської облас-
тей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, 
та тимчасово окупованій території України, а також підтримки зазначених осіб 
та членів їх сімей».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 22 листопада 2017 р. № 832-р 
Київ

про виділення коштів для проведення 
аварійно-відновних робіт з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації,  
що склалася 21 вересня 2017 р.  

на території Житомирської області 
1. Виділити Житомирській облдержадміністрації 50 068,108 тис. гривень для про-

ведення аварійно-відновних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що 
склалася 21 вересня 2017 р. на території Житомирської області.

Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного 
фонду державного бюджету. 

2. Житомирській облдержадміністрації:
  затвердити у тижневий строк за погодженням з Міністерством регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерством еко-
номічного розвитку і торгівлі та Міністерством фінансів перелік витрат, пов’язаних 
з проведенням аварійно-відновних робіт, передбачених пунктом 1 цього розпоря-
дження; 

подати до 28 грудня 2017 р. Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Мініс-
терству фінансів, Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-ко-
мунального господарства та Державній казначейській службі звіт про використання 
коштів, виділених згідно з цим розпорядженням.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

президент України 
звільнив:

КУХА Олега Івановича – з посади голови Любешівської районної державної адмі-
ністрації Волинської області згідно з поданою ним заявою;

ТЕТЕРСЬКОГО Володимира Романовича – з посади голови Радомишльської ра-
йонної державної адміністрації Житомирської області згідно з поданою ним заявою;

КОВАЛЕНКО Світлану Іванівну – з посади голови Каланчацької районної державної 
адміністрації Херсонської області згідно з поданою нею заявою.

Енергонезалежність вигідна 
іноземним інвесторам 
ПРЕРОГАТИВА. Наступного року Прем’єр робитиме ставки  
на збільшення обсягів видобутого українського газу  
й розроблення нових свердловин

Лора ВОВК 
для «Урядового кур’єра»

Кабінет Міністрів підтри-
мує політику спрощен-

ня дозвільних процедур пе-
редовсім у видобутку га-
зу, а також пропозиції що-
до зниження ставок ренти до 
12% під час відкриття нових 
свердловин. Про це йшлося 
на нараді, присвяченій реа-
лізації Концепції розвитку 
газовидобувної галузі. Захід 
відбувся у Полтаві в ме жах 
робочої поїздки Прем’єр-
міністра Володимира Грой-
смана. 

Глава уряду розраховує 
на появу наприкінці року 
пакета рішень у газовидо-
буванні. Їх мають напрацю-
вати парламентарії та пред-
ставники експертного се-
редовища. Прем’єр сприй-
має за позитивні зрушен-
ня видобуток власного газу, 
оновлення основних фондів, 
запровадження нових тех-
нологій державними компа-
ніями та приватними струк-
турами. Усіх посадовців, які 
створюватимуть перешкоди 
в політиці енергонезалеж-
ності, він пообіцяв перевес-
ти у статус ворогів держави. 

«Усім потрібно надавати 
рівні умови, дозволи у ра-
зі дотримання чинних ви-
мог. До кінця року маємо 
ухвалити конкретні рішен-
ня зі спрощення процедур 
(ліцензування), щоб ми ру-
халися в напрямі здобут-
тя енергонезалежності, а 
також щодо нових сверд-
ловин. Тут треба запрова-
джувати зниження рент-
них платежів. Це може бути 
чинником збільшення інвес-
тування в розвиток видо-
бутку газу», — означив по-
зицію Володимир Гройсман.

Сторони домовилися про-
довжити роботу в части-

ні опрацювання рішень з 
лібералізації умов у газо-
видобуванні. Це вплине на 
збільшення видобутку бла-
китного палива й сприяти-
ме розвитку суміжних га-
лузей, зокрема видобуван-
ня нафти. «Нам потрібні ін-
вестиції та розумні регуля-
ції. Нині ми видобуваємо 15 
мільярдів кубометрів газу, 
а можемо 20 мільярдів. Лю-
ди побачать контрольовану 
ситуацію з ціною палива», 
— цитує слова Прем’єра де-
партамент інформації та ко-
мунікацій з громадськістю 
Секретаріату КМУ.

Віце-прем’єр-міністр Во-
лодимир Кістіон нагадав 
присутнім, що План імпле-
ментації Концепції розвитку 
газовидобувної галузі уряд 
затвердив у грудні 2016 ро-
ку. Незабаром на розгляд 
уряду виноситимуть проек-
ти рішень, які будуть здат-
ні полегшити реалізацію за-
ходів, передбачених концеп-

цією. Це і новий Порядок на-
дання спеціальних дозволів 
на користування надрами, 
і Порядок проведення аук-
ціонів з продажу спеціаль-
них дозволів на користуван-
ня, і Положення про порядок 
розпорядження геологічною 
інформацією, і Методика ви-
значення вартості запасів і 
ресурсів корисних копалин. 

«Перед нами стоїть не-
просте, але реальне завдан-
ня: зробити Україну енер-
гетично незалежною й роз-
почати експорт українсько-
го газу в Європу. Природні 
можливості в нас величез-
ні, варто лише посилити ви-
конавчу дисципліну в мініс-
терствах», — наводить сло-
ва віце-прем’єра його прес-
служба.

Уряд навіть планує звер-
нутися до народних депу-
татів із проханням невід-
кладно підтримали законо-
проект №3096-д (дерегу-
ляція у сфері видобування 

нафти і газу), №5459 (12% 
ставка рентної плати для 
суб’єктів господарюван-
ня, що експлуатують но-
ві свердловини), №3027 (2% 
ставка рентної плати для 
нафти та конденсату і 1,25% 
ставки рентної плати для 
природного газу).

Міністр екології та при-
родних ресурсів Остап Се-
мерак виокремив тему ре-
формування геологічної га-
лузі. Він наголосив, що Мінп-
рироди понад рік працює над 
реалізацією Концепції роз-
витку газовидобувної галузі 
України й системою надро-
користування України. Три-
ває робота над внесенням 
змін до чинного законодав-
ства, запровадження сучас-
них механізмів дерегуляції, 
усунення корупційних вия-
вів та осучаснення розвитку 
українського ринку надро-
користування. Він має стати 
конкурентоспроможним і ці-
кавим для інвесторів.

Країна має величезні можливості, і в уряді працюють над посиленням виконавської 
дисципліни по всій вертикалі  
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Робітничі професії слід осучаснювати  
за новими стандартами

Євген ЛОГАНОВ, 
«Урядовий кур’єр»

ПРОФТЕХОСВІТА. Стан і 
перспективи професійно-тех-
нічної освіти в Запорізькій об-
ласті обговорили на засіданні 
регіональної ради професійної 
освіти (стейкхолдерів) при За-
порізькій ОДА. Участь в обго-
воренні взяли директор депар-
таменту професійної освіти Мі-
ністерства освіти і науки Мико-
ла Кучинський і заступник ди-
ректора з наукової роботи Ін-
ституту професійної освіти На-
ціональної академії педагогіч-
них наук Ганна Романова.

Про стан діяльності закла-
дів професійної освіти та ви-
конання регіонального замов-
лення доповіла директор де-
партаменту освіти і науки За-
порізької ОДА Тетяна Озеро-
ва. В області первинну про-
фесійну підготовку в закла-
дах проф техосвіти здійснюють 

зі 103 професій для промис-
ловості, сільського господар-
ства, транспорту, будівництва, 
торгівлі, громадського харчу-
вання, житлово-комунально-
го господарства, зв’язку. Що-
року професійним навчанням 
в області охоплено до 13 тисяч 
осіб. Кожен другий за час на-
вчання здобуває два й більше 
фахи, що підвищує мобільність 
випускників на ринку праці.

Середня чисельність учнів в 
одному ПТНЗ цьогоріч стано-
вить близько 440. Функціонує 
шість малокомплектних ПТНЗ 
з контингентом учнів менш як 
200. При цьому проектну по-
тужність закладів використо-
вують лише наполовину, а ви-
трати планують на утримання 
всього майнового комплексу.

«Через вузьку спеціаліза-
цію, подрібненість такі заклади 
переважно не спроможні бути 
гнучкими, чутливими до місце-
вих потреб, — зазначає Тетя-

на Озерова. — Вони часто го-
тують фахівців не тих профе-
сій, які потрібні на ринку пра-
ці. Крім того, адміністративно 
та економічно витратні, матері-
ально-технічно і ресурсно слаб-
кі. Важлива умова розв’язання 
проблеми — створення бага-
тогалузевих професійних на-
вчальних закладів із сучасною 
матеріально-технічною базою, 
що потребує забезпечення на-
лежного фінансування.

2017 року обсяг регіональ-
ного замовлення на підготовку 
робітничих кадрів для профе-
сійно-технічних навчальних за-
кладів становить майже 6 ти-
сяч осіб, а зараховано на на-
вчання до закладів 4918, тобто 
план регіонального замовлен-
ня виконано на 82%.

За підсумками засідання ра-
да затвердила перспективний 
план набору в заклади профе-
сійно-технічної освіти на 2018 
рік — 5690 учнів. Ухвалила рі-

шення продовження модерні-
зації мережі закладів профтех-
освіти, збереження навчаль-
них корпусів і гуртожитків, які 
тривалий час не експлуатують, 
для подальшого їх раціональ-
ного використання. Буде онов-
лено й осучаснено перелік про-
фесій кваліфікованих робітни-
ків згідно з потребами регіо-
нального ринку праці.

«Ми зібралися з дуже важ-
ливого приводу, — підбив під-
сумки наради заступник го-
лови Запорізької ОДА Едуард 
Гугнін. — Зміни до законодав-
ства порушують питання з ор-
ганізації профтехнічного освіт-
нього простору. Відповіді на 
них спільно шукають пред-
ставники влади, бізнесу, освіт-
ньої галузі. Бо лише у взаємо-
дії й співпраці зможемо зрозу-
міти, як формувати регіональ-
не замовлення на робітничі ка-
дри та організовувати освітній 
процес».

ГраФіК
проведення прямої телефонної лінії Кабінету Міністрів України  

за участю керівників центральних органів виконавчої влади  
на листопад — грудень 2017 року

28 листопада   Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-ко-
мунального господарства України

1 грудня  Державна служба України з питань праці
5 грудня  Міністерство фінансів України
8 грудня  Міністерство юстиції України
12 грудня  Пенсійний фонд України
15 грудня    Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників ан-

титерористичної операції
19 грудня    Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів 

та захисту споживачів
22 грудня  Національна поліція України
26 грудня  Державна фіскальна служба 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. Ін-
ститутська, 7 (другий поверх, кім. 206).
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З ПЕРШИХ ВУСТ

Україна долає шлях до член-
ства в Європейському Сою-

зі й НАТО. Про те, як відбуваєть-
ся цей процес, чого вже досягнуто і 
над чим ще варто наполегливо пра-
цювати, віце-прем’єр-міністр роз-
повіла в ексклюзивному інтерв’ю 
Укрінформу.

— На початку листопада у  
НАТО повідомили, що не задо-
волені виконанням Річної наці-
ональної програми співробітни-
цтва Україна — НАТО (РНП). Які 
плани з нашого боку зі зміцнення 
фінансовими і людськими ресур-
сами для виконання програми на 
наступний рік?

— Насправді досі звіт ще не 
оприлюднено. Наприкінці жов-
тня проведено оціночну місію щодо 
України. За попередніми підсум-
ками, є певне незадоволення рів-
нем виконання Річної національної 
програми. Водночас також є зво-
ротний зв’язок, що РНП цього року 
виконується краще, ніж в усі попе-
редні роки.

Очевидно, і ми це розуміємо, по-
трібно поліпшувати роботу всіх мі-
ністерств, які залучені до вико-
нання РНП. Тут велика роль нале-
жить Міністерству оборони. Інші 
міністерства також повинні усві-
домлювати свою відповідальність 
у межах Річної національної про-
грами.

Важливо, щоб і на найвищому 
політичному рівні, і в кожному мі-
ністерстві цьому надавали особли-
ву увагу, а не спускали все виключ-
но на рівень виконавців, які не за-
вжди можуть добитися до керів-
ництва, аби вирішити ті чи інші пи-
тання.

Уже працюємо і над наступною 
РНП — на 2018 рік. Ми нині наба-
гато більше сфокусовані, щоб зро-
бити РНП подібнішою на ті пла-
ни дій, які мали інші країни щодо 
членства. І зовсім не обов’язково, 
щоб ця програма була амбітною, не 
обов’язково робити її великою.

Я особисто наполегливо просу-
ваю те, щоб РНП-2018 була сфоку-
сованішою, чіткішою, щоб можна 
було визначати конкретний про-
грес. До цього часу підхід до оцін-
ки РНП часто перетворювався на 
кількісну оцінку: стільки показни-
ків виконано, скільки не виконано. 
Мені б хотілося, щоб ми мали та-
ку програму, яка б давала змогу 
якісної оцінки протягом усього ро-
ку. Тому інше завдання, яке ми для 
себе бачимо вже протягом 2018-го, 
— виробити механізм такої оцінки, 
який би надалі використовувався. 
Це зміна підходу, стилю мислення. 
Для нас важливо, щоб кожне мініс-
терство було частиною цього пла-
нувального процесу.

— Угорщина заявляє, що не від-
ступиться від намірів блокувати 
інтеграцію України в ЄС і НАТО, 
якщо Київ не піде на зміну закону 
про освіту. Ви наголошували, що 
Угорщина такими діями обме жує 
зокрема й права угорської менши-
ни в Україні. Україна готова до ді-
алогу з цього питання. Чи вдало-
ся його налагодити? Яка позиція 
угорської сторони щодо ведення 
діалогу?

— Ми наполягаємо, що існують 
можливості конструктивного вре-
гулювання питання. Про це свід-
чить і те, що нам вдалося підписа-
ти меморандум взаєморозуміння 
стосовно реалізації цього закону 
з Польщею і Болгарією. Ми на по-
зитивному шляху з Румунією. На 
жаль, Угорщина — єдина країна, 
де бачимо серйозний спротив і не-
готовність до діалогу.

Хочеться вірити, що в цьому про-
цесі не лише наша готовність до ді-
алогу, а й конструктивна розмова 
всередині ЄС, наприклад з іншими 
країнами, допоможе спрямувати 
врегулювання питання щодо прав 
національних меншин у русло кон-
структиву з боку Угорщини.

Поки що бачимо інше: коли саме 
Угорщиною було заблоковано рі-
шення з проведення Комісії Укра-
їна — НАТО на рівні міністрів за-
кордонних справ. А також нама-
гання Угорщини на кожну зустріч, 
кожен захід, який відбувається між 
Україною і ЄС чи навіть у ширшо-
му контексті, обов’язково внести 
додатково в порядок денний питан-
ня Закону «Про освіту». Хоч Украї-
на, як і всі інші країни — члени Єв-
ропейського Союзу і ширше — чле-
ни Ради Європи, готова чекати на 
висновки Венеціанської комісії, ку-
ди ми направили цей закон, і після 
того вже діяти. Тому вважаю не-
прийнятною таку постановку пи-
тання — без готовності до обгово-
рення реальних деталей та відчут-
тя аргументів. На жаль, поки що ми 
не просунулися далі.

— Чи вбачаєте у таких заявах та 
діях Угорщини російський вплив?

— Переконана, позицію Угорщи-
ни продиктовано насамперед вну-
трішньою політикою і політичними 
дискусіями всередині країни. Бачу, 
що матеріали невідомих авторів, 
які, наприклад, поширюють у Єв-
ропейському парламенті щодо цьо-
го закону, просто містять маніпуля-
цію на маніпуляції, фейк на фейку, 
неправду на неправді. Розумію, що 
зусилля дуже активізовані.

Що стосується Росії. Можемо го-
ворити, що бачимо певне віддзер-
калення російської риторики щодо 
цього закону в угорській аргумен-
тації. Мені б не хотілося вірити, що 
саме в цьому міститься слід Росії. 
Але якась певна синхронізація ар-
гументації відбувається.

— Єврокомісія 16 листопа-
да оприлюднила доповідь, де міс-
титься загалом позитивна оцінка 
прогресу втілення реформ в Украї-
ні. 8 грудня відбудеться Рада асоці-
ації Україна — ЄС. Які очікування 
від її проведення, порядок денний?

— Порядок денний уже узго-
джено між сторонами. Він достат-
ньо класичний, тобто там містить-
ся і політична, й економічна части-
ни, яка стосується прогресу в реа-
лізації можливостей зони вільної 
торгівлі між Україною та ЄС. Мо-
жуть бути додаткові питання, але 
поки що не бачимо якихось неспо-
діванок.

Ми відчуваємо конструктивний 
підхід ЄС з оцінки того, що нам вда-
лося зробити. Є, очевидно, сектори 
та напрями, де нам не вдалося до-

сягти такого прогресу, якого б хо-
тілося і який планували відповідно 
до угоди. Тому будемо обговорюва-
ти питання стосовно того, якими ін-
струментами із залученням євро-
пейських партнерів можемо при-
швидшити реалізацію.

Окрему увагу приділятимуть і 
ситуації з безпекою. На жаль, во-
на продовжує визначати велику 
кількість процесів, які відбувають-
ся в країні, і наших можливостей з 
реалізації.

Очікую від Ради асоціації Укра-
їна — ЄС конструктивної розмови 
з підбиттям підсумків і окреслен-
ням наступних кроків. Я рада, що 
наші партнери в Європейському 
Союзі мислять об’єктивно — вони 
підкреслюють і позитиви, і негати-
ви. І це важливо. Якщо і ми будемо 
об’єктивно ставитися до всіх про-
цесів, то це дасть нам розуміння, 
де ми насправді перебуваємо. А не 
слідування емоційним заявам сто-
совно того, що час посипати голову 
попелом і казати, що ми нічого не 
зробили. Це неправда.

— 1 жовтня набули чинності 
автономні торговельні преферен-
ції ЄС для України за винятком 
тарифних квот на зернові культу-
ри. Квоти на пшеницю, кукурудзу 
та ячмінну крупу почнуть діяти з 
1 січня 2018 року. Що саме і в яких 
обсягах зможе постачати Україна, 
як це вплине на внутрішнього ви-
робника?

— Це позитивний момент, що 
з’явилися додаткові квоти, що де-
які з них уже починають працюва-
ти з 1 жовтня. Це означає, що без-
митно ми можемо ввезти до кра-
їн ЄС ще додаткову кількість про-
дукції. Чи то меду, чи то переро-
блених томатів, чи то кукурудзи, 
чи то вівса тощо. Переважно це бу-
ло додано щодо тих товарів, на які 
наші виробники протягом перших 
тижнів року вибирали квоти. Тоб-
то це найцікавіші для нас товари.

Торік ми вивезли до ЄС усемеро 
більше меду, ніж передбачає кво-
та. Тобто спочатку безмитно, а по-
тім із накладанням мита. Попри те 
що мито високе — 17,5%, це все од-
но вигідно для українських компа-
ній. Поставки круп і обробленого 
зерна перевищили обсяг за квота-
ми у 2,5 раза. Це свідчить про наяв-
ність попиту на ринку ЄС на укра-
їнську продукцію, а також про те, 
що експортний потенціал України 
значно перевищує встановлені об-
сяги безмитних квот.

Квоти — це прекрасно. Водночас 
нам важливе відкриття ринків і те, 
що ми можемо бути конкурентни-
ми, відповідати необхідним стан-
дартам. Ось чому головне завдан-
ня полягає в тому, щоб ми надалі 
продовжували внутрішню роботу 
— дотримувалися безпеки харчо-
вих продуктів. Зараз, наприклад, 
у парламенті обговорюють за-
кон, ухвалений у першому читан-
ні, про безпечність та гігієну кор-
мів. Це контроль усього ланцюга — 
від лану до столу. В ньому врахо-
вуємо те, в яких умовах утриму-
ють тварин, чим їх годують, у який 
спосіб забивають, у якій упаковці 
продукція потрапляє на полиці. За 

такого підходу кінцевий харчовий 
продукт відповідатиме всім вимо-
гам безпечності ЄС. І наші підпри-
ємства зможуть вільно експорту-
вати продукцію на ринок Євро-
пейського Союзу — без додатко-
вих складних перевірок. Крім того, 
відповідність європейським нор-
мам надає перевагу нашим вироб-
никам і на інших світових ринках.

— Чи очікується розширення 
переліку продукції, яку Україна 
постачає до ЄС, і квот на неї?

— Ясно, що Україна хоче більше. 
Торік у вересні, коли пані Маль-
стром (єврокомісар Сесілія Маль-
стром. — Авт.) приїхала в Україну, 
щоб повідомити: Єврокомісія на 
той момент ухвалила рішення що-
до ось цих додаткових торговель-
них преференцій для України. Я 
була саме тією людиною, яка вела 
перемовини. Коли відбувалася зу-
стріч, де повідомили про офіційне 
рішення Єврокомісії, хоч воно ще 
мало пройти через Європейський 
парламент, моє перше питання 
до пані Мальстром було: «Дякує-
мо, чудово, як ми можемо далі роз-
ширити цю історію вже наступно-
го року?» І треба було бачити її ре-
акцію (усміхається): «Ні, чекай-
те, нам же треба багато ще відпра-
цювати, досягти, щоб рішення уві-
йшло в силу». Очевидно, це свід-
чить і про нашу нетерплячість, і 
бажання отримати більше, але та-
кож і про неготовність ЄС відразу 
відкривати ринки для українських 
товарів як процедурно, так і з точ-
ки зору економічних показників. І 
це зрозуміло: Європейський Союз 
як об’єднання захищає свої ринки.

— Щодо перспектив та умов 
надання ЄС завершального тран-
шу макрофінансової допомоги. 
Чи виконано всі умови, зокре-
ма ті, що стосувалися законодав-
чих змін, чи слід очікувати на цей 
транш найближчим часом? На 
що саме буде використано ці ко-
шти?

— Це рішення має бути ухвале-
но фактично до кінця цього місяця 
— початку наступного на рівні Єв-
ропейської комісії з консультація-
ми із членами ЄС. Ми здебільшо-
го виконали ті вимоги, які визна-
чалися для третього траншу ма-
крофінансової допомоги Європей-
ського Союзу. Є, на жаль, ті ре-
чі, які Україна не змогла виконати 
повністю. Це зокрема скасування 
мораторію на вивезення лісу-кру-
гляку. Тут не до кінця реалізовано 
комплексні завдання стосовно ав-
томатичного доступу до реєстрів. 
Законопроект перебував у парла-
менті, але його навіть не було роз-
глянуто, внесено до порядку ден-
ного. І це перешкоджає арифме-
тичній перевірці електронних де-
кларацій.

Уряд ухвалив дорожню карту, 
яка до кінця року має дати змогу 
реалізувати всі заходи, щоб отри-
мання траншу було можливим. 
Але це все ще в процесі. Будемо 
далі вести розмову, працюємо над 
цим.

— У литовському Сеймі 6 лис-
топада відбулося представлення 
Європейського плану для Украї-

ни, який ще називають «планом 
Маршалла». Ви вже сказали, що 
він отримав чіткіші обриси. То які 
перспективи реалізації цього про-
екту?

— Так, план набрав чіткіших об-
рисів, і наші литовські друзі за-
пропонували чіткіші формати, ро-
зуміння того, як би це могло ви-
глядати, як би могло працюва-
ти, на що б мало бути спрямовано. 
Питання передусім стосовно цьо-
го плану європейської підтримки 
України в тому, що ніякого рішен-
ня на загальноєвропейському рів-
ні ніхто не ухвалив. Вважаю, що 
є прекрасна база для максималь-
ної мобілізації наявних ресурсів, 
які вже надають чи планують на-
дати Україні в ЄС і спрямувати їх 
у зрозумілому вигляді на допомо-
гу Україні. Це йдеться і про гран-
тові, і про кредитні, і про інвести-
ційні ресурси. Це широка компози-
ція, вироблена нашими литовськи-
ми партнерами.

Водночас є кілька завдань, які 
слід далі вирішувати і знаходити, 
в який спосіб це могло б отрима-
ти статус рішення. Це і конкретні 
проекти, які б мали бути закладені, 
і створення механізмів ефектив-
ного використання коштів чи той 
формат, за яким ми працюємо ни-
ні з Європейським інвестиційним 
банком, Європейським банком ре-
конструкції та розвитку. Ми має-
мо відповідну можливість, щоб ви-
користовувати ті кредитні ресур-
си за невеликі відсотки, по суті, ми 
вже це маємо. Думаю, ця дискусія 
займе ще якийсь час, і лише піс-
ля того розумітимемо, яких оста-
точних обрисів може таке рішен-
ня набути.

Європейський Союз відкрив 
План зовнішніх інвестицій ЄС (EU 
External Investment Plan), і Укра-
їна працювала над тим, щоб мати 
до нього доступ. І я рада, що цьо-
го тижня оголошено, що Украї-
на матиме до цього інвестиційно-
го інструменту доступ, так само як 
Грузія і Молдова.

— На вашу думку, чи не завузь-
ким став формат «Східного парт-
нерства» для України?

— «Східне партнерство» — 
прекрасний набір інструмен-
тів, які дають нам можливості 
для великої кількості сектораль-
них і технічних речей, в яких за-
цікавлені всі 6 країн-партнерів. 
Але там, де йдеться про цілевка-
зання та амбіції відповідного рів-
ня розвитку відносин ЄС з кон-
кретними країнами, то, очевид-
но, це той формат, який абсолют-
но стримує. Для нас також важ-
ливо, щоб цей формат розвивав-
ся, був стабільним, модернізова-
ним. З іншого боку, в питаннях, 
у яких ми зацікавлені, зокрема 
в європейській інтеграції, погли-
бленні цього діалогу, економічній 
взаємодії маємо зосереджувати-
ся на двосторонньому форматі. 
Там, напевно, найбільші можли-
вості й зацікавлення.

Ольга БУдНиК,  
Укрінформ,  

(Друкується зі скороченнями)
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«Коли хтось каже,  
що ми нічого не зробили 

і час посипати голову 
попелом, — це неправда»

Віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної 
інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе: 
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у правовому полі

У Криму процвітає безкарність 
правоохоронців
НА ЧАСІ. У Женеві представники України вкотре розвінчали російські міфи

Ірина ПОЛІЩУК, 
«Урядовий кур’єр»

Україна активно обсто-
ює інтереси своїх гро-

мадян не лише на сході 
країни. Доводиться нашим 
представникам долучатися 
до бойових баталій зокре-
ма в міжнародних інститу-
ціях. Вони на різних між-
народних майданчиках на-
магаються довести до відо-
ма іноземців реальний стан 
справ. Так ми позбавляє-
мо Росію можливості обма-
нювати світ і маніпулювати 
ситуацією.

Нівелювати 
маніпуляції

Як зробити, щоб дотриму-
валися прав людей на анек-
сованій та окупованій тери-
торіях, — болюче питання 
для нашої країни. На жаль, 
Україна не може забезпечи-
ти права людини на цих те-
риторіях, бо не має досту-
пу до них. Про це представ-
ники українських делегацій 
постійно інформують міжна-
родну спільноту.

Так, на 72-й сесії Третій 
комітет Генеральної Асамб-
леї ООН ухвалив резолю-
цію щодо ситуації з правами 
людини в АРК та м. Севас-
тополі. У ній, як і в попере-
дніх, містився заклик до Ро-
сійської Федерації припини-
ти порушення прав людини 
на анексованому Кримсько-
му півострові й, відповідно 
до проміжного рішення Між-
народного суду ООН, скасу-
вати постанову Верховно-
го суду РФ щодо визнання 
Меджлісу кримськотатар-
ського народу екстреміст-
ською організацією, а також 
забезпечити доступ міжна-
родних моніторингових мі-
сій з прав людини до роботи 
в АРК.

Під час обговорення націо-
нальної доповіді представни-
ки держав — членів ООН ви-
словили занепокоєння що-
до ситуації на сході Украї-
ни й окупованому півострові. 
Більшість суб’єктів ООН під-
тримали Національну стра-
тегію з прав людини на пері-
од до 2020 року й План дій з її 
реалізації, представник Ро-
сійської Федерації, звісно ж, 
зайняв протилежну позицію.

«Росія і Сирія зайняли 
пропагандистську позицію в 
питанні надання Україні ре-
комендацій щодо дотриман-
ня прав людини в межах Уні-
версального періодичного 
огляду Ради ООН з прав лю-
дини. На жаль, іноді держави 
використовують цей меха-
нізм не для сприяння дотри-
мання прав людини в Украї-
ні, а для своїх політичних ці-
лей, — каже заступник міні-
стра юстиції Сергій Петухов. 
— Цього разу ми зіткнули-
ся з пропагандистським ви-
ступом Росії. До неї приєдна-
лася Сирія. Наприклад, Си-
рія була дуже занепокоєна 
правами Російської право-
славної церкви в Україні. Ро-
сії забракло часу переймати-

ся цим питанням, а ось Си-
рія встигла. Венесуела част-
ково приєдналася до них. Ро-
сія надала неприйнятні для 
України рекомендації».

На засіданні представни-
ки Росії наголошували, що в 
Україні порушують право на 
свободу вираження поглядів 
особами та ЗМІ, опозицій-
ними до влади. І нема право-
суддя, безпідставно затри-
мують людей та жорстко з 
ними поводяться.

Коментуючи цю позицію 
наших східних сусідів, Сер-
гій Петухов зауважив, що 
такі характеристики стосу-
ються території, незаконно 
окупованої Російською Фе-
дерацією: «Саме в Криму 
процвітає безкарність пред-
ставників правоохоронних 
структур, коли ФСБ сило-
міць забирає вночі крим-

ських татар, застосовує 
тортури, незаконно обвину-
вачує й саджає до в’язниць. 
Саме у Криму грубо пору-
шують право на освіту мо-
вами національних мен-
шин, що констатували в рі-
шенні Міжнародного суду 
ООН, який зобов’язав Ро-
сійську Федерацію відно-
вити на Кримському пів-
острові освіту українською 
мовою. Саме в окупованому 
Криму функціонує репре-

сивна державна політика 
щодо незалежних ЗМІ і як 
результат — десятки неза-
лежних ЗМІ змушені були 
залишити Крим під тиском 
Роскомнагляду. Зрештою, 
саме Росія відповідальна за 
катастрофу «Боїнга» рейсу 
МН-17 та знищення 298 не-
винних людей. Адже Між-
народна слідча група дове-

ла, що його збив «Бук», який 
транспортували з території 
РФ».

Реформи  
мають тривати

До підготовки Універсаль-
ного періодичного огляду Ра-
ди ООН з прав людини дер-
жави підходять конструк-
тивно. Там немає політичних 
дебатів, на відміну від інших 
органів ООН.

«Кожна держава — член 
підписує універсальну де-
кларацію прав людини. Під-
писуючи її та інші докумен-
ти, Україна повинна дотри-
муватися взятих на себе 
зобов’язань, — наголошує 
керівник відділу ПРООН 
зі стратегічного розвитку, 
радник з питань демокра-
тичного врядування Мар-
кус Бранд. — Заслуховую-
чи такі звіти та надаючи ре-
комендації, держави-чле-
ни не втручаються в діяль-
ність країни, але отримують 
колективне зобов’язання до-
тримання прав людини та їх 
покращення. Цінність пері-
одичного звіту полягає са-
ме в реалізації наданих ра-
ніше рекомендацій. Украї-
на протягом наступних ро-
ків добровільно реалізовува-
тиме й аналізуватиме взяті 
на себе зобов’язання. Через 
4 роки вона звітуватиме про 
практичну реалізацію того, 
що вона добровільно на себе 
взяла».

Експерт переконаний, 
що спілкування на сесії бу-
ло конструктивним. Бага-
то держав-членів схвали-
ли прогрес, якого вже дося-
гла Україна. «Однак вони ро-
зуміють, що є складні обста-
вини, в яких нині опинилась 
країна, — зазначає Маркус 
Бранд. — Проте багато дер-
жав все-таки рекомендува-
ли й надалі просуватися в 

напрямку виконання прав 
людини. Ідеться про ратифі-
кацію різних міжнародних 
конвенцій та угод з питань 
захисту прав людини. Також 
проводити більше реформ в 
таких сферах, як антикоруп-
ційна політика, судова систе-
ма тощо».

На сесії надали рекомен-
дації й офісу уповноваже-
ного ВРУ з прав людини. 
«Вони полягали в підтримці 
інституційного розвитку, — 
каже представник уповно-
важеного ВРУ з прав лю-
дини Михайло Чаплига. — 
Ідеться про спроможність 
офісу. І це для нас проблема. 
Ми це визнаємо. Оскільки 
величезний обсяг нових по-
вноважень, які ми отримали 
в частині доступу до публіч-
ної інформації, захист пер-
сональних даних, бороть-
ба з усіма формами дискри-
мінації, стеження за дотри-
манням гендерної рівності 
та багато інших зобов’язань, 
які Україна брала на себе в 
межах лібералізації візо-
вого режиму — виконання 
цих функцій було покладе-
но на офіс омбудсмена. Ни-
ні отримуємо дуже багато 
звернень у частині досту-
пу до публічної інформації. 
Тобто нам необхідно продо-
вжувати зокрема кадровий 
розвиток. Також звернули 
увагу на необхідність пере-
гляду процедури уповнова-
женого. Є невелика колізія в 
цьому питанні».

Тож чергове засідання ро-
бочої групи ООН з прав лю-
дини стало ще одним захо-
дом, на якому більшість не-
заангажованих його учас-
ників переконалася у послі-
довних прагненнях України 
правовим способом обстою-
вати справедливість і фун-
даментальні принципи між-
народного права і Декларації 
прав людини.

Під прикриттям танців
КРИМІНАЛЬНІ ІСТОРІЇ. Миколаївські правоохоронці виявили 
міжнародний канал продажу українок за кордон

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

У Миколаєві затрима-
но зловмисника, який 

організував торгівлю жи-
вим товаром. Ним виявив-
ся 34-річний шкільний учи-
тель хореографії. Його зло-
чинну діяльність відсте-
жували слідче управління 
під процесуальним керів-
ництвом прокуратури Ми-
колаївської області, опера-
тивники відділу боротьби 
зі злочинами, пов’язаними 
з торгівлею людьми, і при-
кордонники ще з берез-
ня. За оперативними мате-
ріалами слідче управлін-
ня розпочало кримінальне 
провадження та розсліду-
вання, і в аеропорту «Оде-
са» правоохоронці завадили 
відправити за кордон двох 
дівчат. Вони, як і решта по-
терпілих, були упевнені, що 

летять у Туреччину танцю-
вати в нічних клубах, адже 
отримали робочу візу й сер-
тифікат про навчання хоре-
ографії. 

На перший погляд, усе 
легально, але дівчата летіли 
за кордон, уже маючи борги 
за швидке і дороге оформ-
лення документів. Обіцяли 
танцівницям 350—400 дола-
рів США за ніч, а насправ-
ді виходило лише 40. Бува-
ло, що дівчину повідомля-
ли, що вона не придатна до 
танців і може лише «розво-
дити» клієнтів на випивку, а 
це коштує 10 доларів.

Тож дівчата потрапляли 
у тривалу фінансову каба-
лу. Їм доводилося займатись 
проституцією, щоб швид-
ше повернутися додому. А 
торговець живим товаром 
раз на два тижні отриму-
вав від турецьких партне-
рів по 200 доларів за роботу 

кожної дівчини. Зловмис-
ник обирав жертв із мало-
забезпечених, неповних сі-
мей, студенток. Із турець-
кою стороною укладав уго-
ди, обов’язковими умовами 
яких був вік дівчат — 19—
34 роки і худорлява стату-
ра. У злочинця були поміч-
ники: один давав оголошен-
ня, що на роботу за кордо-
ном потрібні танцівниці в 
нічні клуби, другий займав-
ся швидким оформленням 
документів, зокрема серти-
фікатів про здобуття про-
фесії хореографа. Як вияви-
лося пізніше, школа танців 
була зареєстрована в Оде-
сі, але будівля перебувала 
в аварійному стані. До зло-
чинця зверталися спільни-
ки з різних областей — Ки-
ївської, Запорізької, Львів-
ської, Херсонської, і украї-
нок відправляли за кордон 
партіями.

У спецоперації з викрит-
тя зловмисників задіяли 
понад 30 правоохоронців. 
Одночасно проводили 11 
обшуків, під час яких по-
ліцейські знайшли чоти-
ри паспорти, кілька угод 
та листування. Вилучено 
комп’ютерну техніку, до-
кументацію, засоби зв’язку 
та гроші. Організатор кана-
лу постачання живого то-
вару за кордон запевняв, 
що лише допомагав дівча-
там працевлаштуватися. 
Його затримали у поряд-
ку ст. 208 КПК України. За 
узгодженням із прокура-
турою зловмисника пові-
домлено про підозру у ско-
єнні злочину, передбачено-
го ч. 2 ст. 149 КК України, 
що карається позбавлен-
ням волі на строк від 5 до 12 
років з конфіскацією май-
на або без неї. Слідчі захо-
ди тривають.

Двом суддям 
Запорізької області 
оголошено  
про підозру

Євген ЛОГАНОВ, 
«Урядовий кур’єр»

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ. Слідчі прокуратури Запо
різької області повідомили про підозру у винесенні непра
восудного рішення двом суддям. А всього впродовж семи 
останніх місяців триває досудове розслідування у дев’яти 
кримінальних провадженнях щодо винесення суддями та
ких рішень. У двох із них заступник Генпрокурора визнав до
статньою кількість зібраних доказів, підписавши повідомлен
ня про пі дозру за ч. 1 ст. 375 КК України (винесення завідомо 
неправосудного рішення) двом суддям, які здійснюють пра
восуддя на території Запорізької області.

Так, слідчі прокуратури Запорізької області вручили пі
дозру судді Орджонікідзевського райсуду Запоріжжя в то
му, що він, свідомо та цілеспрямовано використовуючи своє 
службове становище, всупереч інтересам правосуддя тільки 
цього року тричі протизаконно зобов’язав прокуратуру об
ласті закрити кримінальні провадження стосовно підозрюва
них осіб. 

Аналогічне повідомлення про підозру вручено суд
ді Енергодарського міськсуду, який також усупереч зако
ну зобов’язав закрити кримінальне провадження стосовно 
Енергодарського міського голови. Підозрюваним суддям за
грожує до п’яти років позбавлення волі.
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Активісти не дозволять нікому забути про заручників Кремля

Представники держав — членів ООН 
висловили занепокоєння щодо ситуації 
з недотриманням прав людини на сході 
України й окупованому півострові.



25 листопада 2017 року, субота, № 223 www.ukurier.gov.ua 7

відпочиваємо разом
Інна ОМЕЛЯНЧУК,  

«Урядовий кур’єр»

Коли в моїй родині гос-
тювали друзі з півдня 

Франції, вирішила озна-
йомити їх із музеєм Пе-
ресопницького Євангелія. 
Книга, на якій присяга-
ють українські президен-
ти, творилася тут, за 15 кі-
лометрів від Рівного. Ко-
ли вони про все це почу-
ли та ще й побачили колек-
цію Євангелій, виданих різ-
ними мовами світу, їхні очі 
округ лилися: «На такій іс-
торичній спадщині живе-
те! Щиро заздримо». А ко-
ли ми разом побували ще й 
у давньому Острозі та в Ду-
бенському замку, тоді вже 
тільки й мови було про істо-
ричний туризм, який варто 
розвивати на Рівненщині. 

Єдине, на що нарікали 
наші гості, — дороги, отже, 
і якість та швидкість пере-
сування. Ніяк не могли во-
ни змиритися з тим, що 320 
кілометрів від Рівного до 
Києва маршрутка долає за 
п’ять годин, а поїзд — за 
сім. Бо за тих-таки сім го-
дин, кажуть, доїжджають 
з Марселя до Парижа, а це 
майже 800 кілометрів.

Згадала про це на прес-
конференції, де була серед 
журналістів із п’яти країн, 
які приїхали ознайомитися 
з туристським потенціалом 
Рівненщини: вони говори-
ли те саме, що й наші фран-
цузькі гості.

Перші ластівки 
віщують весну

Область узялася карди-
нально змінити ситуацію, 
об’єднавши зусилля влади, 
бізнесу й небайдужих те-
риторіальних громад. Рів-
ненщина всерйоз ставить 
на туризм і як на елемент 
промоції нашого гостинно-
го краю, і як сегмент для 
зайнятості населення та 
самовираження громад, і 
врешті-решт, як спосіб на-
повнення насамперед міс-
цевих скарбниць. Своєрід-
ним ключем до цього вбача-
ють децентралізацію.

Плани амбітні, що й каза-
ти. А можливості для їхньо-
го втілення в життя значні, 
але поки що переважно по-
тенційні.

Однак уже є перші лас-
тівки цілеспрямованої 
спільної роботи, що здат-
ні, запевняє голова обл-
держадміністрації Олек-
сій Муляренко, принести 
справжню весну в турис-
тичну привабливість рід-
ної Рівненщини.

Одна з них — нещодав-
но презентований маршрут 
«Медове коло», створений 
за моделлю зелених шля-
хів Європи. Розробити його 
допомогла Українська асо-
ціація активного екологіч-
ного туризму.

— Із 2002 року відві дую 
закордонні туристичні ви-
ставки, багато подорожую 
сам. І бачу, що нині кон-
курують не просто тери-
торії — країни, причому 
довершеними туристич-
ними продуктами, яких 
ми, на жаль, досі не ма-
ємо, — каже голова асо-
ціації Сергій Підмогиль-
ний. — Тому ми визначи-
ли близько 100 україн-
ських територій для роз-
витку зелених шляхів. 
Перший такий 50-кіломе-
тровий маршрут «Долина 
двох рік» з’явився на Ки-
ївщині, і він уже змінив 
громаду. Другим нашим 
продуктом стало «Медове 
коло» завдовжки 150 кіло-
метрів основного маршру-
ту і ще стільки само відга-
лужень.

Коли емоції 
зашкалять

Його ключові осі проля-
гають по річках Случ і Го-
ринь. Це справжній рай для 
туриста, який їде по емо-
ції: чи не головна пробле-

ма України — маловод-
дя, а тут 3—4 метри глиби-
ни, прозора вода, швидка 
течія. Емоцій на маршру-
ті додасть і єдиний в Укра-
їні Музей лісу, створений 
дбайливими руками лісів-
ників. До речі, начальник 
обласного управління лісо-
вого та мисливського гос-
подарства Віталій Сухович 
підтримав ідею «Медового 
кола»:

— У всьому світі ліс — 
це ще й туристичний ре-
сурс, а лісагентства беруть 
участь у виставках, нама-
гаючись привабити якнай-
більше людей. На Рівнен-
щині маємо добрі напрацю-
вання: тут і рекреаційні зо-
ни, й пов’язана з лісом су-
венірна продукція, і мож-
ливість відпочинку у спе-
ціально облаштованих міс-
цях. А вже незабаром тут 
з’явиться наш лісовий Ми-
колай, який покличе на гос-
тину.

А назву маршрутові да-
ло бортництво — найдав-
ніший промисел слов’ян, 
який зберігся на Рівнен-
ському Поліссі. Принай-
мні, в селі Князівка над са-
місінькою Случчю живе 
сім’я, яка збирає мед ди-
ких бджіл: апітуризм — це 
круто, чи не так? А старі го-
родища, які згадує сам Не-
стор Літописець, — клон-
дайк для прихильників ар-
хеологічного туризму і вод-
ночас іще не піднята ціли-
на. Додайте об’єкти, ціка-
ві для військового туризму 
(як-от бункер Коха в Рів-
ному), унікальні поліські 
страви на зразок потравки.

До слова, Рівненщина 
— перша і поки що єди-
на область, яка представ-
ляє Україну в Європей-
ській мережі регіональної 
кулінарної спадщини. Одне 
слово, усе це і не тільки — 
лише на «Медовому колі». 
На його розроблення з об-
ласного бюджету передба-
чили певну суму. А очіку-
ваний ефект — це щонай-
менше 500 місцевих жи-
телів у 5 районах облас-
ті, задіяних на обслугову-
ванні 260 тисяч туристів за 
рік. Вони залишать у краї 
близько 100 мільйонів гри-
вень, з яких буде сплачено 
до 10 мільйонів податків.

Інвестиції пішли
Усе, про що вже розпо-

віла, — в найближчих пла-
нах. А ось у Державному іс-
торико-культурному запо-
віднику «Дубно» вже на-
вчилися здобувати гранто-
ві кошти.

— Річний бюджет запо-
відника — 2,9 мільйона гри-
вень, ще двічі по стільки за-
лучаємо на розвиток че-
рез гранти, використовую-

чи креативність підходів у 
подачі історичної спадщи-
ни, ексклюзивні речі, — ка-
же його директор Леонід 
Кічатий.

Ось чому члени Всеукра-
їнської туристичної ради, 
яка пройшла на Рівненщи-
ні наприкінці вересня, од-
ностайно заявили: такої 
нічної екскурсії, як у Ду-
бенському замку, вони не 
бачили в жодній країні. Це, 
зауважте, сказали експер-
ти з туризму.

Кипить робота побли-
зу унікального природно-
го феномена — Тунелю ко-
хання. Уперше Держав-
ний фонд регіонального 
розвитку передбачив май-
же мільйон гривень на об-
лаштування туристичного 
проекту. І, як кажуть, має-
мо ефект доміно: не встигла 
надати кошти держава, як 
з’явився приватний інвес-
тор, готовий інвестувати в 
інфраструктуру привабли-
вого для туристів об’єкта. 
Він уже зводить тут готель, 
ресторан і сучасний павіль-
йон для шлюбних церемо-
ній.

Змінює власника уні-
кальна споруда часів Пер-
шої світової війни — Тара-
канівський форт: Міністер-
ство оборони передає його 
у власність територіальної 
громади. Оскільки таких 
фортець у світі лише три — 
дві у Франції й одна на Рів-
ненщині, — невдовзі й тут 
буде місце прощі туристів.

У цьому переконуєшся, 
коли бачиш, з яким бажан-
ням беруться до справи ке-
рівники Рівненщини, зокре-
ма голова облдержадміні-
страції Олексій Муляренко, 
його заступник Світлана Бо-
гатирчук-Кривко, заступ-
ник начальника обласного 
управління культури та ту-
ризму Ярослава Гаврилова.

700 тисяч 
гостей — 
непоганий 
початок

— Наш системний під-
хід до справи зафіксова-
но в обласній програмі роз-
витку туристичної галузі 
на 2016—2020 роки, — ка-
же Ярослава Гаврилова. — 
На Рівненщині діє облас-
на туристична рада та екс-
пертна комісія з маркуван-
ня та знакування об’єктів. 
Перші три вже промарко-
вано, а це і якість турис-
тичних послуг, й відповід-
ного рівня інфраструкту-
ра на маршрутах. Ми пер-
шими в Україні створили 
мережу інформаційно-ту-
ристичних офісів, де кожен 
охочий отримає вичерп-
ну інформацію й відповід-
но зможе спланувати час, 
проведений у нас. Уже до 
кінця року їх буде сім.

Ми розробили бренд-бук 
«Рівненщина туристична» 
— саме під ним випуска-
ють продукцію туристичні 
фірми регіону. А ще ство-
рили сайт «Rivne-travel», 
на якому вже знайдете по-
над 300 цікавих об’єктів.

І хоч нині в Україні пора-
хувати кількість туристів 
складно, Рівненщина зро-
била це за методикою Все-
світньої туристичної орга-
нізації: торік, приміром, їх 
у краї побувало 700 тисяч. І 
витратили вони тут 5 міль-
йонів гривень. Непоганий 
початок, чи не так?

— Ми тільки починаємо 
розкручувати туристич-
ний маховик, тому еконо-
мічного ефекту відчути ще 
не можна. Проте бізнес по-
чинає довіряти нам та ак-
тивно інвестує в розвиток 
галузі. Тому важливо збе-
регти цю тенденцію, спря-
мовану на конкретний ре-
зультат. Ми й надалі вкла-
датимемо грантові кошти в 
реконструкцію туристич-
них об’єктів, а бізнесу про-
понуватимемо цікаві май-
данчики для облаштування 
інфраструктури. Така мо-
дель співпраці буде, як на 
мене, найефективнішою, 
— вважає Олексій Муля-
ренко. — Ідеться й про ак-
тивізацію громад: туристи 
користуються сервісами, 
які створюють місцеві жи-
телі, а вони заробляють на 
туристах.

Мудро сказано: вік жи-
ви — вік учись. Здавалося 
б, десятиліттями живеш у 
цьому краї, а коли погля-
нути на нього очима турис-
та, він, наче діамант, засяє 
новими гранями. Не розгу-
бити б нам тих діамантів, з 
яких складається Україна.

А своїх французьких 
друзів ми знову запроси-
ли в гості. І повідомили, що 
крига скресає навіть у на-
болілому дорожньому пи-
танні: принаймні, лише на 
Рівненщині цього року в 
ремонт доріг вкладено ре-
кордну суму — 500 мільйо-
нів гривень. Далі, кажуть, 
буде більше.

Активний туризм на Рівненщині — це й відвідання архітектурно-історичних пам’яток
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Рівненщина має найвищу в Україні лісистість — 40% тери-
торії та найбільше природно-заповідного фонду — 8,3%.

На Рівненщині 171 річка протяжністю 4,5 тисячі кіломе-
трів, 8 замків, 13 історичних міст, 15 чудотворних і благодат-
них ікон, 65 готелів, 59 туристських садиб, 30 баз відпочин-
ку, 1300 закладів громадського харчування, 5 веломаршру-
тів, 4 екостежки.

✓ Тунель кохання
✓ Тараканівський форт
✓ Дубенський замок
✓ Історико-архітектурний комплекс «Острог»
✓ Історико-архітектурний центр «Пересопниця»
✓ Козацькі могили
✓ Вузькоколійка Антонівка — Зарічне
✓ Природне диво «Базальтові стовпи»
✓ Дуб-патріарх, якому 1300 років

Як Рівненщині стати 
раєм для туристів

ПРОМОЦІЯ. Відповідь  
разом шукають  
влада, бізнес  
і територіальні  
громади

ТОП-10 ТурисТських Об’єкТів ОбласТі

Мовою цифр 
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суботні зустрічі

Усі романи Світлани Талан 
написано в жанрі реальних 

історій, які їй підказує життя. 
Загалом її твори на гостро со-
ціальну тематику.

У 2011 році роман «Коли ти по-
руч» став лауреатом конкурсу 
«Коронація слова» та отримав 
нагороду від фонду Олени Пін-
чук «Анти-СНІД». За рік було 
продано рекордний наклад —  
80 000 примірників.

За версією журналу «Фокус» 
Світлана Талан увійшла до 
трійки найпопулярніших пись-
менників країни. У 2012-му та 
2014 роках ще два її романи — 
«Не вурдалаки» й «Розколоте 
небо» — відзначили на міжна-
родному конкурсі «Коронація 
слова».

Днями побачив світ новий 
роман «Ракурс», який пропо-
нує читачеві поглянути на по-
дії весни 2014-го — осені 2015-
го на Луганщині під іншим ку-
том зору. Читач сповна відчує 
весь драматизм тих подій, ді-
знається, чому так важко й по-
вільно та якою ціною вдається 
звільняти наших воїнів з поло-
ну терористів, а також про те, 
що люди на окупованих тери-
торіях починають розуміти, що 
помилилися, підтримавши «ре-
ферендум» під дулами автома-
тів. Звідси й перше запитання 
до авторки.

УК  Луганський поет Василь 
Голобородько каже: «Усі мої 
вірші — про мене». А як що-
до вас?
— Пишу в жанрі реальних іс-
торій, але не про себе, хоч чи-
тачі часто вбачають у головній 
героїні саме мене. Звичайно, це 
приємно. Виходить, що читач 
вірить у написане. Але про се-
бе ніколи не писатиму, бо моя 
доля не така цікава, як у моїх 
героїв. Виняток — роман «Не 
вурдалаки», де 70% написаного 
— історія нашої родини.

УК Тобто правда, що суддя об-
разив людину похилого віку?
— Так. Мій батько належав до 
покоління дітей війни, зібрав 
стос документів, потім подав, 
як вимагала процедура, позов 
до суду на відшкодування, по-
вернувся додому і помер. Ро-
зумієте, літня людина прожи-
ла чесне життя, ніколи ні з ким 
не судилася, перехвилювалася. 
Він помер узимку. А влітку я 
була у справах у суді й почула, 
що дітей війни обізвали вурда-
лаками. Одразу прийшла назва 
роману: «Не вурдалаки». Зате-
лефонувала матері й сказала: 
напишімо про ваше покоління. 
Розкажи все, що пам’ятаєш.

УК Ваш новий роман «Ракурс» 
теж певною мірою родинний, 
але про події нинішні. Зокрема 
про те, як можуть опинитися 
по різні боки барикади чи око-
пів рідні по крові люди.

— Роман писала на підста-
ві реальних історій, але не мо-
єї родини. З головною героїнею 
познайомилася, коли ще працю-
вало сєверодонецьке кафе «АР-
ТиШОК». Це була молода жін-
ка з «Айдару». Розговорилися. 
Почула неймовірну історію, про 
яку не можна було не написати. 
Але коли працювала над книж-

кою, то зустрічалася з перши-
ми «айдарівцями» зі Старобіль-
ська. Вони приїжджали сюди, 
розповідали свої історії. Події, 
описані в романі, — це початок 
бойових дій 2014 року.

УК Але в романі ви надаєте 
право й другому героєві розпо-
вісти свою правду?
— Герої роману перебува-
ють по різні боки барикади. 
Один сепаратист, а дівчина во-
ює в батальйоні «Айдар». По-
єднує їх те, що вони люблять 
цю землю, Донбас і кожен по-
своєму бачить його майбутнє. 
Тому розповідь від першої осо-
би юнака, який живе в Перво-
майську, і дівчини з Луганська. 
Звичайно, читач сам зробить 
висновки.

А ще тут ідеться про про-
граму СБУ «Повертайся до-
дому». Вважаю, якщо хоч од-
на людина, яка не скоїла важ-
ких злочинів, але потрапила на 
той бік, повернеться додому, то 
буде добре. Адже це чийсь син 
або чоловік.

Ще не знаю, якою буде реак-
ція. Книжка «Ракурс» щойно 
побачила світ. Але описані там 
події також частково відбува-
ються в нашому місті.

Під час окупації я була у Сє-
веродонецьку. Мала змогу виї-
хати до матері на Сумщину, ба-
гато моїх читачів запрошували 
до себе, хоч я з ними особисто 
не була знайома. Запрошувала 
в Київ одна дівчина, яка з ро-
диною живе в гуртожитку, в 
одній кімнаті. Вона готова бу-
ла поділитися цією кімнаткою. 
Але для мене було принципово: 
це моя земля, наше місто, чому 
маю звідси їхати? Нехай ідуть 
ті, хто вдерся в нього як злодій.

Тоді ще не було усвідомлен-
ня небезпеки, бо був лише по-

чаток війни. Страшно стало, 
коли я з балкона побачила, як 
увечері із сусіднього будин-
ку вивели людину з пакетом 
на голові, посадили в машину й 
вивезли не відомо куди. А зго-
дом подзвонили в мої двері. У 
вічко побачила людину з текою 
в руках, а між поверхами сто-
яли сепаратисти в камуфляжі. 
За ту хвилину все життя про-
майнуло перед очима. Поду-
мала: зараз виб’ють двері. Але 
обійшлося, я не реагувала, і во-
ни пішли. Не знаю, хто це був, 
але просто так тоді не прихо-
дили.

А наступного дня залунали 
постріли, і за дві доби місто ви-
зволили.

Гадаю, саме тоді почалося 
гуртування патріотичної інте-
лігенції Сєверодонецька. По-
знайомилася з багатьма патрі-
отами, що залишилися. То бу-
ли люди різних професій, які 
зрозуміли, наскільки страш-
но втратити Батьківщину. Таке 
розуміння прийшло, тому так 
палко чекали визволення.

УК Як оцінюєте настрої людей 
у Сєверодонецьку нині?

— Порівняно з 2014 роком на-
строї змінюються, але дуже 
повільно. Найпомітніша пози-
ція підлітків. Це вже нове поко-
ління, і їхнє ставлення до світу 
інше. Вони сміливіші, ладні об-
стоювати свою Україну, люби-
ти її, вивчати мову і справжню 

історію. Батьки вже не такою 
мірою впливають на їхній сві-
тогляд, а більше важить гро-
мадськість, школа. Хоч є неве-
лика частина дітей, у яких ще 
не сформована психіка і вони 
перебувають під впливом бать-
ків-сепаратистів. Але біль-
шість уже формує суспільство.

УК Як вважаєте, настав час пи-
сати про війну?
— Не можу наперед знати, про 
що буде наступна книжка. Сю-
жети виникають самі по собі, 
коли зустрічаєш цікаву люди-
ну, чуєш історію, яка зачепила 
за живе, не дає спокою. Та ко-
ли розмовляла з менеджера-
ми на форумі книговидавців, то 
мені сказали, що нині комер-
ційно не вигідно писати про ві-
йну. Але пишу, маю право пи-
сати. Як могла не розповісти 
історії дівчини і хлопця з «Ра-
курсу»? Або про «айдарівців», 
яких розстріляли під Щас-
тям, а потім відвезли їхні тіла 
у морг Старобільська, де май-
же два місяці ніхто про них не 
дбав, не сповістив рідних? Це 
злочин, це жахіття.

УК Не боїтеся надмірної публі-
цистичності, не шкодуєте чи-
тача.
— Ні, не шкодую. Хто хоче чи-
тати про кохання, має вибір. У 
мене є твори про кохання і ро-
сійською, й українською мова-
ми. Є навіть книжка про Голо-
домор на Луганщині, матеріал 

якої зібрано у 2013 році, са-
ме перед війною. Там головне 
— кохання, щоб легше було 
сприймати й читати про ті по-
дії. Але правду мають знати. І 
кожен знає, що правда не за-
вжди солодка, найчастіше во-
на гірка.

УК Чому все це з нами трапи-
лося?
— На це запитання є відповідь 
у романі «Оголений нерв». Ба-
гато чинників. Давно було по-
мітно, що щось має статися. 
Весь час говорили, що Донбас 
усіх годує. Усі інші — ледарі, 
нічого не роблять. Дурили лю-
дей. Вважаю, то такі техноло-
гії маніпулювання з огляду на 
населення, яке приїхало сю-
ди з усіх куточків колишнього 
СРСР.

Другий рік веду постійну ру-
брику у всеукраїнському жур-
налі «Борисфен» з назвою 
«Життя Донбасу». І нещодавно 
почала вести блог «Інформа-
ційний супротив Світлани Та-
лан», де розвінчую брехню, яка 
ллється з російських телекана-
лів та ЗМІ так званої ЛНР.

УК Відомі принаймні дві точки 
зору лідерів громадської дум-
ки про те, що треба робити з 
Донбасом. Юрій Андрухович 
щиро вважає, що його слід від-
окремити від України. А Люб-
ко Дереш заявляє, що потрібно 
дати людям турботу й любов і 
так повернути до України. Яка 
з цих позицій вам ближча?
— Жодна мені не імпонує. Ще 
2014 року я писала, що ми че-
каємо на визволення. Тоді бу-
ла впевнена, що швидко визво-
лять від окупації всю Україну. І 
першим завданням вважала по-
ліпшення в ній життя. І нині до-
тримуюся цієї думки. Якби було 
загальне поліпшення життя, не 
потрібно ні ласкою, нічим іншим 
повертати території. Люди б са-
мі захотіли жити в Україні.

На жаль, такого поліпшення 
немає, але є тенденція, що на 
окупованій території все одно 
частина населення змінює дум-
ки на користь України. Спілку-
юся з деким і чую від них, що 
«краще б у нас була Україна». 
А ще одна людина розповіла, і 
це засіло в моїй голові, що на-
віть так звані ополченці рані-
ше казали: «якщо повернеть-
ся Україна», нині кажуть: «ко-
ли повернеться Україна».

УК Над чим працюєте?
— Сказати не можу. Лише на-
тякну, що зустрічалася не-
щодавно з «павучками», тоб-
то жінками із Сєверодонецька, 
які з перших днів війни плетуть 
захисні сітки для наших бійців. 
Ті історії, які вони розповіли, 
неймовірні. Вони надихають і 
гідні того, щоб їх увічнити.

Олена ОСОБОВА, 
«Урядовий кур’єр»

Письменниця Світлана Талан: 

«Маю право писати про війну»
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ДОСЬЄ «УК»
Світлана ТАЛАН. Народилася 1960 року в селі Слоут на Сумщині. Закін-

чила Глухівський педагогічний інститут. Працювала вихователем у дит-
садку, вчителькою початкових класів. Авторка 16 романів і повістей 
на гостро соціальну тематику. У 2017 році їй присвоєно звання По-
чесного громадянина Сєверодонецька Луганської області.

Завдяки своїм творам Світлана Талан увійшла до трійки найпопулярніших письменників України

Письменниця Світлана Талан:

«Маю право писати  
про війну»
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люди і час

120 років від дня народження андрія Головка

Біограф хворих 
на насильство

ПОГЛЯД. «В нього очі, на-
че волошки в житі», — кіль-
ком поколінням українців до-
бре відомі ці слова із хрес-
томатійного оповідання 
Андрія Головка «Пилип-
ко». Його герой, ризи-
куючи життям, приво-
дить партизанів у за-
хоплене гайдамака-
ми Скоропадського 
і німцями село. Са-
мо собою розуміло-
ся, що визволите-
лі були червоними, 
хоч, найімовірніше, 
йшлося про повстан-
ців-петлюрівців, стар-
шиною в яких був тоді 
Андрій Головко.

На відміну від біль-
шості радянських пись-
менників пореволюційних 
часів, чиї біографії гордо по-
відомляли про бідняцьке по-
ходження, автор «Пилипка» 
народився у заможній селян-
ській родині. Навчання у Кре-
менчуцькому реальному учи-
лищі мало стати стартом 
успішної кар’єри, якій пере-
шкодила любов до України і 
полум’яне слово Шевченка. 
Невідомо як до рук юних ви-
хованців потрапив «Кобзар», 
про який Головко згодом на-
писав, що ця книжка «потряс-
ла наші дитячі серця до самих 
глибин».

Під її впливом поет-по-
чатківець почав писати вір-
ші не російської, а україн-
ською мовою й став співзас-
новником рукописного жур-
налу «Рідна мова», про який 
хтось доніс начальству. Ви-
лучення всього-на-всього 
україномовних поезій, що не 
містили нічого крамольного 
чи революційного, призве-
ло до відрахування з остан-
нього курсу училища та за-
борони на вступ до вищих 
навчальних закладів Росій-
ської імперії.

Дворянські діти в та-
кій ситуації їхали навчати-
ся за кордон, а для селян-

ського сина порятунком ста-
ла війна. Імперія потребува-
ла молодших офіцерів, тому 
недовченого студента зара-
хували до військового учи-
лища. Так 18-річний прапор-
щик Андрій Головко опинив-
ся на фронті, а після прого-
лошення незалежної Украї-
ни — в петлюрівській армії.

Однак ще зовсім юно-
го хлопця манила не бойова 
слава, а література, для якої 
не було місця в охопленій ві-
йною країні. Улітку 1920 року 
Андрія Головка, який вже при-
мудрився видати першу пое-
тичну збірку, примусово мобі-
лізували до лав Першої кінної 
армії більшовиків, що після 
розгрому під Варшавою про-
котилася територією Украї-
ни до Криму для боротьби з 
Врангелем.

Колишній офіцер з бойо-
вим досвідом і пристойною 
за будьонівськими мірками 

освітою вибився в коман-
дири, а по закінченні ві-

йни викладав у Харків-
ській школі червоних 
старшин. Однак літе-
ратура переважила, 
і Головко подався в 
дезертири.

Життя поза за-
коном та письмен-
ницьке визнання, 
що загрожувало ви-
криттям, призвело 
до нервового зри-
ву. 1924 року Голо-

вко застрелив дружи-
ну і п’ятирічну доньку, 

однак його визнали не-
осудним як психічнохво-

рого.
Біографи письменника це 

старанно замовчували, як і те, 
що, наприклад, Володимир 
Сосюра й Аркадій Гайдар теж 
мали проблеми із психікою, 
а більшість літераторів, що 
встигли повоювати у лавах бі-
лих, червоних і самостійників, 
частенько шукали порятунку і 
забуття в алкоголі. Фактично 
всі вони не із власної волі ста-
ли літописцями хворої на на-
сильство епохи.

Яскраве підтвердження 
цього — написаний Головком 
у 1927 році роман «Бур’ян», 
сюжет якого присвячений не 
стільки класовій боротьбі, як 
роз’яснювали учням у школі, 
скільки протистоянню чесних 
людей бандитам-більшови-
кам із партбілетами в кише-
нях. Цей твір один з небага-
тьох у тодішній шкільній про-
грамі української радянської 
літератури, що справді бра-
ли за душу. Михайло Стель-
мах, який 16-річним прочитав 
цей твір, вважав, що з ним 
має ознайомитися кожен. Ще 
вище оцінив талант автора 
«Бур’яну» Олесь Гончар, на-
писавши, що «де поставив 
крапку Коцюбинський, там 
починається Головко».

160 років від дня народження джозефа конрада

Бердичівський класик 
англійської літератури

ГОРДІСТЬ. Важко повіри-
ти, що Джозеф Конрад, на 
творчості якого виросла ці-
ла плеяда англійських пись-
менників, народився на бер-
дичівській землі у польській 
сім’ї Аполлона Коженьов-
ського. 4-річним майбут-
ній класик разом з батька-
ми, яких царська влада від-
правила у заслання, опинив-
ся у Вологді. 11-річним за-
лишився круглим сиротою, 
а 17-річним став моряком, 
ще не знаючи, що обрана 
ним дорога приведе в літе-
ратуру.

Вітчизна людини, 
яка стала втіленням величі 

англійської літератури 
і вільнолюбного духу 

поляків, — щедра 
талантами українська 

земля

Ілюстрації надав автор

300 років від дня народження ГриГорія кониськоГо

Український пастир 
Білорусі

ПОДВИЖНИК. Ім’я цього видатного церков-
ного діяча і науковця зазвичай асоціюється з 
легендарною «Історією русів», нібито написа-
ною Григорієм Кониським. Нині науковці вва-
жають, що насправді книга не належить йо-
го перу. Отож посилання в її перших видан-
нях на авторство відомого борця за права пра-
вославних і дослідника минулого — свідчення 
високого авторитету Кониського, що надавав 
«Історії русів» значущості.

Уродженець Ніжина і випускник Києво-Мо-
гилянської академії вже 28-річним став про-
фесором в альма-матер, а ще через два ро-
ки очолив у ній кафедру філософії. На відмі-
ну від викладачів-догматиків, Кониський зна-
йомив студентів із вченнями філософів анти-

чності Плутарха й Аристотеля, Еразма Рот-
тердамського і Михайла Ломоносова, не діля-
чи науку на язичницьку, католицьку чи кано-
нічну.

У питаннях віри теж дотримувався переко-
нання, що життя за Божими заповідями важ-
ливіше, ніж сліпе дотримання канонів. Це од-
на із причин того, що саме Кониського у 1755 
році призначили єпископом Могильовським, 
довіривши єдину на той час православну 
єпархію на підвладних Польщі територіях Бі-
лорусі. Створена тут за взірцем Києво-Моги-
лянської академії перша духовна семінарія 
та подвижницька діяльність пастиря-україн-
ця стали бастіонами духовності, що зберегли 
православну віру серед білорусів.

Авторська рубрика лауреата премії ім. Івана Франка Віктора ШПАКА («Урядовий кур’єр»)

295 років від дня народження ГриГорія сковороди

Народний філософ
ПОСТАТЬ. За образним ви-

словом одного з дослідників 
біографії і творчості Григорія 
Сковороди, наші сучасники 
більше про нього знають, ніж 
його читають. За життя філо-
софа все було навпаки. Він 
феномен тодішнього «книж-
ного світу», адже Сковороді 
не довелося потримати в ру-
ках жодного зі своїх друкова-
них творів.

Попри це мандрівного фі-
лософа найбільше читали в 
Україні й цілій Російській ім-
перії. Як за брежнєвських ча-
сів пісні Висоцького знали за-
вдяки магнітофонним запи-
сам, твори Сковороди поши-
рювали у «списках». Навіть у 
віршах Шевченка, де він зга-
дує дитинство, читаємо: «І 
зроблю Маленьку книжечку. 
Хрестами і візерунками з квіт-
ками Кругом листочки обве-
ду. Та й списую Сковороду».

На відміну від яйцеголових 
філософів, чиї постулати ма-
лозрозумілі навіть колегам, 
ще один феномен видатного 
сина України в тому, що діа-
пазон його творів розрахова-
ний на найширшу аудиторію 
— від освічених мислителів 
до допитливого пастушка-си-
роти, яким був Шевченко. На-
віть у філософські трактати 
Сковорода вводив серії притч 
і байок, що робило нібито су-
ху і суто «книжну мудрість» 
доступною розумінню читачів 
різного рівня розвитку.

Багатьом нині незбагнен-
на причина шаленої популяр-
ності «волоцюги» і «жебрака» 
з нібито нетрадиційною сексу-
альною орієнтацією, яким ста-
ранно зображувала і зобра-
жує нашого генія пропаган-
дистська машина великодер-
жавної Росії. Та навіть мос-
ковські церковники, які не-
щадно картали Сковороду за 
начебто єретичні погляди та 
інші гріхи, ніколи не звинува-
чували його в содомії.

Важко не звернути уваги 
на паралелі між міфічним ко-
заком Голотою і мандрівним 
філософом, який у нових іс-
торичних умовах змінив коня 
і шаблю на мудрість і перо. У 
післякозацьку добу саме Ско-
ворода став для українців вті-
ленням епічного народного 
героя, для якого воля — най-
вище благо, а істина — най-
дорожче багатство.

Найкраще це відчула Кате-
рина ІІ, яка спеціальним едик-

том оголосила поза законом 
мандрівних дяків. Цих осіб ду-
ховного звання зобов’язали 
закріпитися при конкретних 
храмах чи парафіях, а незгод-
них прирівняли до волоцюг, 
яких повеліли відловлюва-
ти і карати за мирськими за-
конами. Згодом шляхом він-
ценосної блудниці пішов Ста-
лін, який винищив мандрівних 
кобзарів, остаточно доконав-
ши вдову-сиротину.

Найгіркіше, що досі в нас 
тиражують водевільний образ 
дячка-п’янички, якими ман-
дрівні вчителі стали після то-
го, як їх змусили під страхом 
каторги осісти в селах і церк-
вах. Так само як знищення за 
наказом Катерини ІІ Запороз-
ької Січі перетворило козаків 
на кріпаків-гречкосіїв, едикт 
про мандрівних дяків поклав 
край не залежній від Росії 
освіті в Україні, перетворив-
ши українців на хохлів-мало-
росів чи в кращому разі про-
сто «тутешніх».

Не менш цинічно вчинили 
з філософською спадщиною 
Сковороди, яку великодер-
жавні шовіністи інтерпретува-
ли на вигідний для них копил. 
Зображуваний ними аскет і 
волоцюга так само відрізня-
ється від реального «старчи-
ка Григорія» (так називав се-
бе мандрівний філософ), як 
ниций духом і помислами же-
брак від мудреця-аксакала.

Ще менше правди у твер-
дженнях комуністичних ідео-
логів, що, мовляв, Сковоро-

да був ворогом багатства й 
апологетом злиднів. На від-
міну від вождів більшовиків, 
які на словах прагнули зро-
бити всіх рівними у бідності, 
а на ділі вибудували номен-
клатурний рай для себе, ман-
дрівний філософ лише засте-
рігав від диктату споживацтва 
і перетворення на «мету жиз-
ні» примарної гонитви за біль-
шим багатством.

До речі, на купюрі 500 гри-
вень зображено власноруч-
ний малюнок Сковороди до 
його постулату про «нерів-
ну всім рівність», де показа-
но різні за розміром і формою 
посудини, які об’єднує те, що 
всі вони повні. Так само лю-
ди, на переконання філософа, 
можуть бути щасливими не-
залежно від обсягу багатства, 
бо не лише ним, а насампе-
ред відчуттям власної напо-
вненості визначається, як се-
бе оцінюємо і почуваємося.

На відміну від багатьох про-
повідників, ідеологів і вождів, 
які вчили і вчать, як нам жи-
ти, а самі живуть за зовсім ін-
шими правилами, Сковорода 
жив так, як вчив. Це був його 
усвідомлений вибір, бо ман-
дрівний філософ не раз міг 
зробити успішну кар’єру при-
дворного співака чи забез-
печеного церковного або ци-
вільного службовця. Для цьо-
го досить було адаптуватися 
до примарного світу марно-
славства, чужого духу коза-
ка-філософа, яким навіки за-
лишився Григорій Сковорода.

«Годі побудувати словом, коли те саме руйнувати ділом», 
— з глибини віків застерігає Григорій Сковорода вождів 
і вождиків, які вже не раз бралися за розбудову України

Роман Андрія Головка 
«Бур’ян», виданий у 
1927 році, після 1933-го 
друкували вже в новій 
редакції, переробленій 
на догоду вимогам 
соціалістичного реалізму
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 26 ЛИСТоПада

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +2  -3 +1  +6 Черкаська +2  -3 +1  +6
Житомирська +2  -3 +1  +6 Кіровоградська +2  -3 +1  +6
Чернігівська +2  -3 0  +5 Полтавська +2  -3 -1  +4
Сумська +2  -3 +2  -3 Дніпропетровська +2  -3 +1  +6
Закарпатська 0  +5 +3  +8 Одеська 0  +5 +5  +10
Рівненська 0  +5 +1  +6 Миколаївська +2  -3 +5  +10
Львівська 0  +5 +4  +9 Херсонська +2  -3 +5  +10
Івано-Франківська 0  +5 +1  +6 Запорізька +2  -3 +1  +6
Волинська 0  +5 +2  +7 Харківська -1  -6 +2  -3
Хмельницька 0  +5 +1  +6 Донецька 0  -5 +2  -3
Чернівецька 0  +5 +1  +6 Луганська -3  -8 +2  -3
Тернопільська 0  +5 +1  +6 Крим +2  -3 10  +15 
Вінницька 0  +5 +3  +8 Київ 0  +2 +4  +6

Укргiдрометцентр
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2..-3
5..10
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Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Шу-
вайникова Сергія Івановича, 01.08.1954 року народження (останнє відо-
ме місце проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Ж. Жигаліної, буд. 
1/13), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 ККK України, у під-
готовче судове засідання, яке відбудеться 4 грудня 2017 року о 14 год. 
00 хв. Явка до суду обов’язкова! При собі необхідно мати паспорт або 
документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адре-
сою: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, каб. 15, під головуванням судді Ко-
легаєвої С.В.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюва-
тись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового 
провадження.

ОГОлОшеННя

«Таїна буття» розгорнула свої сторінки
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

МЕЛЬПОМЕНА. На сцені Сум-
ського обласного театру для ді-
тей та юнацтва з аншлагом про-
йшла ювілейна десята виста-
ва «Таїна буття» режисера-по-
становника Сергія Сидоренка за 
п’єсою сучасного драматурга Те-
тяни Іващенко. У творі йдеться 
про складну драматичну історію 
подружніх стосунків і кохання Іва-
на Франка та його дружини оль-
ги Хоружинської. Як розповів ди-
ректор театру Віктор Кулемза, 
творча трупа не випадково зупи-
нила вибір саме на цьому творо-
ві. адже він надзвичайно імпуль-
сивний, сповнений динамічної 
експресії, багатогранності почут-
тів, що дає простір для акторської 
роботи всього колективу театру.  
  Тож актори Вадим Шерстюк і 
Юрій Січевський, Наталія Шуль-
женко й алевтина Радіонова, які 
виконали головні ролі,  блиску-
че впоралися із творчим завдан-
ням не лише завдяки акторсько-
му таланту, а й сценографії заслу-
женого художника України Едуар-
да Ледньова, художника по костю-
мах ольги Ледньової, хореографа 
Інни Шабельської та інших учасни-
ків вистави.

За словами керівника літера-
турної частини театру Тетяни Све-

леби, прем’єра відбулася 20 квітня 
цього року за участі автора п’єси 
Тетяни Іващенко та заслуженої 
артистки України Лариси Троянов-
ської, яка першою виконала роль 
ольги Хоружинської у цій виставі 
ще у 1998 році на сцені столично-
го Театру на Подолі. У Сумах п’єсу 
вже переглянули понад 4 тисячі 
шанувальників сценічного мисте-
цтва — переважно молодь стар-
шого шкільного віку й дорослі.

Є й інший цікавий аспект саме 
цього твору. ольга Хоружинська 
хоч і народилася на Харківщині,  
але на початку 1870-х років жила 
на території теперішньої Сумщи-
ни в бабусі по маминій лінії в селі 
Тимофіївка нині Краснопільського 
району, а згодом — у Сумах. Цю 
сторінку історії родини Хоружин-
ських нині активно досліджує ві-
домий краєзнавець і журналіст із 
Краснопілля олександр Козир. На 
основі численних архівних даних 
йому вдалося відкрити нові, рані-
ше не знані сторінки з життя оль-
ги, якій судилося стати не лише 
дружиною,  а й другом, помічни-
ком, однодумцем великого пись-
менника.

Тож на сцені слобожанського 
обласного центру актори  переки-
нули умовний місток між Сумами і 
Львовом — містами, які відіграли 
свою особливу роль у житті відо-
мого подружжя.

Ветерани АТО 
започаткували 
патріотичний 
фестиваль

Євген ЛОГАНОВ, 
«Урядовий кур’єр» 

ГЕРОЯМ СЛАВА! Фахівці департаменту соціального захис-
ту населення Запорізької ода спільно з обласною координа-
ційною радою громадських об’єднань та організацій по роботі з 
громадянами, які потребують соціальної підтримки, готуються 
до фестивалю української національної творчості патріотично-
го спрямування «З вірою в Україну». Цей фестиваль  проводи-
тимуть уперше з ініціативи громадської організації «Запорізьке 
обласне об’єднання інвалідів та ветеранів аТо».

Захід задумано як проект у межах обласної програми «Назу-
стріч людям», спрямованої на соціальну підтримку ветеранів ві-
йни, праці, дітей війни, осіб з інвалідністю, людей, які потрапили 
у скрутні життєві обставини. акція розрахована на різні вікові й 
соціальні групи і має на меті виховати патріотичну свідомість че-
рез  культурно-мистецькі заходи, до яких долучаються ветерани 
війни, учасники аТо, люди з обмеженими можливостями, про-
фесійні й аматорські творчі колективи та виконавці. до номіна-
цій фестивалю внесено вокальну, хореографічну творчість, му-
зично-інструментальні та оркестрові композиції, художнє слово.

Гала-концерт фестивалю відбудеться 25 листопада 2017 ро-
ку в Палаці культури «орбіта» в Запоріжжі.

Герої Небесної Сотні  
у фотографіях та спогадах

Христина ГОРОБЕЦЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ВШАНУВАННЯ.  до річниці по-
дій Євромайдану у львівському 
Музеї  визвольної боротьби Укра-
їни відкрилася виставка «Рево-
люція гідності. Пам’ять Небесної 
Сотні». Експозицію поділено на 
стенди, на кожному з яких пред-
ставлено експонати різних періо-
дів революції. На одному — пер-
ші дні Майдану, на іншому — дра-
матичні події, перші загиблі. Крім 
світлин, на виставці демонстру-
ють елементи захисту, які вико-
ристовували мітингувальники під 
час протистоянь у Києві. окре-
мий стенд присвятили медикам, 
які самовіддано виконували свій 
обов’язок під час Революцій гід-
ності.

Як зазначають організатори 
виставки, основна її мета — збе-
регти пам’ять про події та людей 
Майдану, про дух єднання і бра-
терства.  У вітальному слові голо-
ва Львівської облдержадміністра-
ції олег Синютка наголосив, що 
люди, які віддали життя на Май-
дані, зробили все, щоб Україна 
стала іншою.  За словами спів-
організатора виставки Світла-
ни Кочегіної,  на Майдані покла-
ли життя 22 патріоти з Львівщи-
ни. «Батьківщина має знати іме-
на своїх героїв. Важливо розумі-
ти, що наша підтримка родичам 
загиблих дуже потрібна», — наго-
лосила вона.

Родичі загиблих на Майда-
ні,  які були присутні на відкритті 
виставки, поділилися спогадами 
про близьких. Сестра героя Воло-
димира Бойківа Ірина розказала, 
що брат усе життя працював бу-

дівельником і тривалий час перед 
подіями на Майдані перебував за 
кордоном. Та, як він казав, не зміг 
не поїхати до столиці. «Пізно вве-
чері 18 лютого зв’язок із братом 
обірвався. Можливо, в той мо-
мент його і вбили. У нього зали-
шилося троє синів», — розповіла 
Ірина.

«Я виховала сина не для се-
бе, а для людей, для Батьківщи-
ни. Він поїхав до Києва, бо хо-
тів змінити щось у нашій держа-
ві, хоч мав усе: ростив дітей, по-
будував будинок, у якому не встиг 
пожити», — поділилася спогада-
ми мати Івана Бльока  Пелагея. 
Відкриття виставки завершило-
ся презентацією книжки Михайла 
Набитовича «Львівські лицарі Не-
бесної Сотні».

Спогади про ті події виринають із пам’яті, нагадуючи молоді: шлях до свободи завжди 
складний і тернистий  

Цієї постановкою Слобожанщина ніби поєднується  
з Галичиною  
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