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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

МАЙК ПОМПЕО:
«Ми всі розуміємо, що 

Крим — це територія 
України, і наша позиція 

залишається чіткою. 
Почитайте Кримську 

декларацію. 
Ця позиція 

— найбільше 
відображення 

політики нашої 
адміністрації».

 На Укроборонпром 
чекає серія розслідувань  

ОЧИЩЕННЯ. Серію внутрішніх розслідувань діяльності попе-
реднього керівництва ДК «Укроборонпром» ініціював його ниніш-
ній директор Айварас Абромавічус. Він доручив провести служ-
бове розслідування обставин підготовки й ухвалення змін до ста-
туту й відповідності вимогам чинного законодавства дій посадо-
вих осіб концерну. Ініційовано також з’ясувати обставини появи у 
ЗМІ документів щодо зовнішньоекономічного контракту Спецтех-
ноекспорту, які, ймовірно, можуть містити інформацію з обмеже-
ним доступом і комерційну таємницю. У ДК створено спеціаль-
ну комісію.

«Інформація стосувалася одного з контрактів на поставку вій-
ськової техніки, але сама суть контракту була спотворена і пред-
ставлена в негативному світлі. Подібні інформаційні диверсії при-
зводять до дискредитації концерну і його учасників, а це безпосе-
редньо позначається на репутації наших спецекспортерів, які й так 
працюють в умовах шаленої конкуренції насамперед з компаніями 
країни-агресора», — цитує УНІАН повідомлення Укроборонпрому. 

10 млн тонн 
зернових експортовано з початку 

цього маркетингового року. Торік цей 
показник становив  6,8 млн тонн

ВИДАТНІ УКРАЇНЦІ. 9 вересня відзначатимемо 250-й день 
народження Івана Котляревського, основоположника  
нової української мови і літератури, патріота, воїна

Він почав будувати 
нашу державу слова

Держсекретар США про підтримку декларації ООН  
і невизнання Білим домом анексії Криму з боку РФ

3 8
 ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ 

Співавторка доповіді «Surkov 
leaks: внутрішня сторона гібридної 
війни Росії в Україні» Аля Шандра 
розмірковує про важливість 
вивчення слабких сторін ворога

ЕКСКЛЮЗИВ

Стан однієї  
з наймальовничіших річок 
— Росі дуже тривожить 
місцевих жителів та 
громадські організації
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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 2019 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 30 грн . . . . . . . . . . . . 52 грн

на 3 місяці . . . . . . . . . 90 грн . . . . . . . . . . 156 грн

Триває 
передплата 
на 2019 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
зв’язку

Укрпошти.
Також її можна 

оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

УДППЗ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua

Таким побачили автора «Енеїди» і його героїв сучасні видавці 
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оголошення

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Інформаційне повідомлення  
АТ «УКРСИББАНК»

АТ «УКРСИББАНК» (надалі — Банк) повідомляє про внесення до Правил (договірних умов) споживчо-
го кредитування позичальників АТ «УКРСИББАНК» з можливістю відкриття та розрахунково-касового об-
слуговування карткових (поточних) рахунків (далі — Правила), які розміщені для ознайомлення на сайті 
www.my.ukrsibbank.com та на інформаційних стендах у приміщеннях установ Банку, та опубліковані в га-
зеті «Урядовий кур’єр» № 105 від 09.06.2017 р. з усіма наступними змінами та доповненнями, наступних 
змін, а саме:

1. Викласти визначення терміну «Контакт-центр» Розділу «Терміни, що використовуються в Правилах» 
Правил у наступній редакції:

««Контакт-центр» — цілодобова служба клієнтської підтримки Банку. Звернення до служби можливе за 
телефонами: 729 (безкоштовно з мобільних телефонів), 0-800-505-800 (безкоштовно з телефонів на тери-
торії України), 380-44-590-06-90 (для міжнародних дзвінків). З метою поліпшення обслуговування всі роз-
мови з представниками Банку через Контакт-центр можуть бути записані;»

2. Викласти перший абзац п. 9.5. Розділу І Правил у наступній редакції:
«9.5. Уклавши Договір, Позичальник надає Банку свою згоду та право збирати, в тому числі шляхом фо-

тографування Позичальника, зберігати, використовувати, поширювати і отримувати інформацію (дані про 
Позичальника, відомі Банку та/або третім особам, в тому числі отримані шляхом фотографування Пози-
чальника, у зв’язку з укладенням та виконанням Договору, в тому числі банківську та комерційну таємни-
цю та/або персональні дані Позичальника):»

3. Викласти останній абзац п. 9.5. Розділу І Правил у наступній редакції:
«Своїм підписом під Договором Позичальник засвідчує, що він розуміє та погоджується з режимом ви-

користання інформації, що зазначений у цьому пункті, а також що він належним чином повідомлений про 
можливість включення персональних даних Позичальника, що стали або стануть відомі Банку у ході вико-
нання Договору, в тому числі шляхом фотографування Позичальника, до будь-якої бази персональних да-
них АТ «УКРСИББАНК». Укладання Договору здійснюється тільки у разі та за умови отримання Банком зго-
ди від Позичальника на його фотографування та обробку персональних даних Позичальника, отриманих 
шляхом фотографування, на зазначені у цьому пункті Правил цілі. При цьому Сторони погодили, що По-
зичальник не матиме до Банку жодних претензій в разі вчинення останнім будь-якої дії, зазначеної в цьо-
му пункті.»

4. Викласти п. 1.3.1. Розділу ІІ Правил у наступній редакції:
«1.3.1. В Кредитному договорі зазначається розмір річної процентної ставки. Сума до сплати по процен-

там розподіляється та включається в суму ануїтетного платежу. Розмір ануїтетного платежу зазначається 
в Кредитному договорі та/або в Графіку погашення кредиту, що наводиться у Кредитному договорі. У ви-
падку, якщо кредит надається у період, починаючи з 26-го  по останній календарний день місяця включ-
но, розмір першого ануїтетного платежу може відрізнятись від розміру наступних платежів. Розмір остан-
нього ануїтетного платежу також може відрізнятись від розміру попередніх платежів з причин, зазначених 
у главі 1 Розділу І цих Правил. Порядок нарахування процентів здійснюється відповідно до п. 1.3.3. глави 
1 Розділу I цих Правил.»

5. Викласти п. 7.2.2.5. Розділу ІІ Правил у наступній редакції:
«7.2.2.5. Сторони домовились про наступні умови надання, використання та повернення «кредиту «пла-

ти частинами»»:

Умови надання

Наявність наступних умов у сукупності:
1. Підтвердження Позичальником вибору певних умов 
кредитування (суми, строку, комісії, загальної вартос-
ті, реальної процентної ставки, порядку погашення) шля-
хом використання картки в терміналі Торгової організа-
ції при оплаті товару 
2. Отримання Позичальником інформаційного повідо-
млення щодо отриманого кредиту на обраних та під-
тверджених Позичальником умовах, направленого Бан-
ком на персональний та безпечний номер телефону По-
зичальника

Строк надання

до 24 місяців з найближчої за Договором Дати плате-
жу (включно), який вноситься в рахунок погашення лімі-
ту кредитування 

        Умови використання та повернення**                               

Сума       до розміру Доступного ліміту

Строк, міс.       до 24 міс.

Процентна ставка, % річних       0,000001%

Комісія за управління кредитом, % річних*       до 5 %  

Максимальна сума платежу  
за розрахунковий період, грн/місяць

      до 9167 грн/міс.

Проценти за користування, грн/місяць  
(середнє значення)

      до 1 грн/міс.

Комісія за управління кредитом, грн/місяць 
(середнє значення)*

      до 5000,00 грн/міс.

Реальна річна процентна ставка, %*       до 142% .

Загальна вартість  кредиту, грн.*       до / 220001 /грн.

*Сторони домовились, що умова Договору щодо встановлення Банком комісії за «кредитами «плати 
частинами»» не застосовується до «кредитів «плати частинами»», отриманих Позичальниками для оплати 
акційних товарів у магазинах Партнерів Банку, перелік яких (магазинів та Партнерів Банку) розміщено на 
сайті Банку за посиланням _https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/credits/mc_instalments/ _. 

** Умови використання та повернення  «кредиту «плати частинами»» наведено з розрахунку максималь-
но можливої суми Доступного ліміту, а саме суми в розмірі 100 000 грн.

Наведений у цьому пункті Правил розрахунок сукупної вартості кредиту «плати частинами»» є умовним. 
Фактична сукупна вартість залежить від характеру використання кредитних коштів і може: 1) зменшитись 
у разі поповнення Карткового рахунку на суму, більше ніж Мінімальна сума поповнення Карткового рахун-
ку; 2) збільшитись у разі застосування Банком комісії за надання послуг по управлінню кредитом при про-
строченні сплати платежу.»

Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в офіційному друкованому виданні,  
а саме: 07.09.2019 р.

Датою початку дії змін до Правил  є 07.09.2019 р.

В. о. заступника Голови Правління — 
начальника Юридичного департаменту                             О. В. Полянчук

Загальними зборами учасників «Науково-біотех-
нологічний центр «ЕНЗИФАРМ» (ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 32278768, місцезнаходження: 24321, 
Вінницька область, м. Ладижин, вул. Будівельників, 
буд. 35), які відбулися 30 серпня 2019 р., прийнято рі-
шення про ліквідацію Товариства та призначено лік-
відаційну комісію на чолі з Болоховською Валенти-
ною Антонівною.

Заяви кредиторів приймаються у письмовому ви-
гляді впродовж двох місяців з дня публікації повідо-
млення за адресою:  24321 Вінницька область, м. Ла-
дижин, вул. Будівельників, 35 або а/с 8.

Миколаївський апеляційний суд повідомляє, що 
розгляд кримінального провадження за апеляцій-
ною скаргою прокурора відділу нагляду за додер-
жанням законів органами СБУ та державної прикор-
донної служби управління нагляду у кримінально-
му провадженні прокуратури Миколаївської області 
Іщука А. О. на вирок Центрального районного суду м. 
Миколаєва від 16 січня 2018 року, за обвинувачен-
ням Стельмаха С. О. у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, 
відкладено на 14 листопада 2019 року на 10:00 год.

Суддя О. В. Куценко

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
судового засідання в порядку спеціального судового 

провадження 
Обвинувачений Гудко Володимир Ігорович, 

03.01.1991 року народження, зареєстрований за 
адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Пе-
ремоги, 91, кв. 202, відповідно до вимог 297-5, 
323 КПК України викликається в судове засідан-
ня, яке відбудеться 18.09.2019 року о 10 годи-
ні 00 хвилин в залі судових засідань №231 При-
морського районного суду м. Одеси за адресою:  
м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому 
засіданні як обвинувачений.

Суддя Попревич В. М.

Спеціальний дозвіл на користування надрами 
№ 4694 від 22 серпня 2008 року 

(видобування піску), виданий ТОВАРИСТВУ 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«ЛИЗОГУБІВСЬКЕ» (ЄДРПОУ 24343319) на підставі 

Наказу Мінприроди від 28.07.2009 № 399 
(мета користування надрами: видобування піску 

як сировини для виробництва 
цегли силікатної), вважати втраченим.

Розшукуються спадкоємці ПРАНЦУЗА СЕРГІЯ 
ОЛЕКСІЙОВИЧА, який помер 03 березня 2019 року. 
Звертатися протягом місяця з дня публікації оголо-
шення за адресою: 61121, м. Харків, пр. Тракторобу-
дівників, 142, кв. 219; тел. (057) 364-45-96, нотаріус 
Харченко Л. Л.

Втрачене свідоцтво про право власності на квартиру 
за адресою: м. Київ, вул. Є. Харченка, 29, 

кв. 52, зареєстроване на ім’я 
Кузнецової Віри Петрівни, 

вважати недійсним.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Сорока Ганна Борисівна, 26.05.1980 року наро-

дження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК 
України, Вам необхідно з’явитися 13 вересня 2019 
року о 10 год. 00 хв. до Управління процесуально-
го керівництва досудовими розслідуваннями кри-
мінальних правопорушень, вчинених на тимчасо-
во окупованих територіях, Генеральної прокуратури 
України за адресою: м. Київ, б-р Лесі Українки, 26а, 
каб. 716, для проведення процесуальних дій за Ва-
шою участю як підозрюваної у кримінальному про-
вадженні № 42014000000000980 за ознаками кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 
258-3 КК України. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Кукоєв Михайло Магомедович, 20.03.1942 ро-

ку народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 
КПК України, Вам необхідно з’явитися 13 вересня 
2019 року об 11 год. 00 хв. до Управління процесу-
ального керівництва досудовими розслідуваннями 
кримінальних правопорушень, вчинених на тимчасо-
во окупованих територіях, Генеральної прокуратури 
України за адресою: м. Київ, б-р Лесі Українки, 26а, 
каб. 716, для проведення процесуальних дій за Ва-
шою участю як підозрюваного у кримінальному про-
вадженні № 42014000000000980 за ознаками кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 
258-3 КК України.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає 
Бикова Романа Михайловича, 21.03.1973 року на-
родження, як обвинуваченого в судове засідання по 
кримінальному провадженню №42016110350000157, 
внесеному до ЄРДР 07.06.2016 року відносно Бикова 
Романа Михайловича у вчиненні кримінальних пра-
вопорушеннь, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 
КК України.

Одночасно повідомляємо, що судом призначено 
судовий розгляд на підставі обвинувального акта у 
кримінальному провадженні, за яким висунуте об-
винувачення Бикову Роману Михайловичу у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1  
ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України у відкритому судовому 
засіданні на 12 годину 00 хвилин 17 вересня 2019 ро-
ку, про що повідомити зацікавлених осіб.

Суддя В. В. Бугіль

В провадженні Шевченківського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/345/2019 за обвинуваченням Табали Юрія 
Володимировича у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, 
ч. 1 ст. 366 КК України, згідно Єдиного державного реє-
стру досудових розслідувань за № 42015110330000045.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, 
що спеціальне судове засідання по вищевказаному кри-
мінальному провадженню відбудеться 17 вересня 2019 
року о 14 год. 30 хв. у приміщенні Шевченківського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: 03680, м. Київ, вул. 
Дегтярівська, 31 А, 602 каб.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя А. В. Трубніков

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО  
при здійсненні спеціального судового провадження
Новокаховський міський суд Херсонської області (розта-

шований за адресою: Херсонська область, м. Нова Кахов-
ка, пр. Дніпровський, 1а, тел. 05549-4-26-60) повідомляє 
Котляревського Михайла Григоровича, 19 липня 1976 ро-
ку народження, зареєстрованого за адресою: Херсонська 
область, Скадовський район, смт Лазурне, вул. Шевченка, 
37, по кримінальному провадженню № 12014230000000681 
за фактом скоєння Котляревським Михайлом Григоро-
вичем кримінального правопорушення, передбаченого  
ст. 368 ч.5 КК України, як обвинуваченого, що 20.09.2019 ро-
ку о 13:20 год., 27.09.2019 року о 13:00 год., 04.10.2019 ро-
ку о 13:00, 11.10.2019 року о 13:00 год., 18.10.2019 року о 
13:00 год., 25.10.2019 року о 13:00, 01.11.2019 року о 13:00 
год., 08.11.2019 року о 13:00 год. відбудеться спеціальний 
судовий розгляд зазначеного кримінального провадження  
в складі колегії суддів: судді-доповідача Матвєєвої Н. В.,  
суддів Ведяшкіної Ю. В., Чирського Г. М.

Святошинський районний суд міста Києва ви-
кликає як обвинуваченого Васильєва Олексан-
дра Модестовича для розгляду кримінального про-
вадження з дозволом на здійснення спеціально-
го судового провадження, внесеного до ЄРДР за  
№ 42016010000000247 відносно Васильєва Олексан-
дра Модестовича, обвинуваченого у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та пові-
домляє, що підготовче судове засідання відбудеть-
ся 17.09.2019 о 14 год. 00 хв. в приміщенні Свято-
шинського районного суду міста Києва за адресою:  
м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал судових засідань 
№ 1.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Cуддя Новик В. П.

Оболонський районний суд м. Києва викликає об-
винувачену Іоненко Тетяну Іванівну, що обвинувачу-
ється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України, у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 11 вересня 2019 року об 11:00 годині в при-
міщенні Оболонського районного суду м. Києва за 
адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваче-
ного, свідка, потерпілого, цивільного відповідача пе-
редбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки 
неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 
КПК України, прокурора та захисника - статтею 324 
КПК України, потерпілого - статтею 325 КПК Украї-
ни, цивільного позивача, цивільного відповідача та 
їх представників - статтею 326 КПК України, свід-
ка, спеціаліста, перекладача і експерта - статтею 327 
КПК України.

Суддя О.В. Жежера

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України не-

обхідно з’явитися 12 вересня 2019 року о 10:00 годи-
ні до слідчого відділу ГУ СБУ в Автономній Республі-
ці Крим (з дислокацією в м. Херсон), до слідчого По-
тапського О. А. за адресою: м. Херсон, вул. Перекоп-
ська, 5, для ознайомлення із матеріалами криміналь-
ного провадження, вручення повідомлень про підо-
зру, обвинувального акта та реєстру матеріалів у по-
рядку ст. 290 КПК України, а також для участі в про-
веденні слідчих та процесуальних дій при здійсненні 
спеціального досудового розслідування:

- Малишев Михайло Григорович, 10.10.1955 року 
народження, громадянин України, зареєстрований за 
адресою: вул. Куйбишева,13, кв. 81, м. Сімферополь 
(тимчасово окупована територія), АР Крим, Україна.
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«Заборонений»:  
говори, якщо є що сказати
ПРЕМ’ЄРА. Кожен може скласти власне враження, 
переглянувши художню стрічку про Василя Стуса 

Іванна КУРОВЕЦЬ 
для «Урядового кур’єра»

«Заборонений», який 
ще до виходу на ши-

рокі екрани привернув 
увагу глядачів. Художній 
фільм про видатного укра-
їнського поета, переклада-
ча, мислителя, літерату-
рознавця, правозахисни-
ка, дисидента й неймовір-
но сильну людину Васи-
ля Стуса. Це не тільки іс-
торія однієї людини, це іс-
торія цілої епохи. Своїми 
враженнями від прем’єри 
ділиться кореспондент 
«Урядового кур’єра».

Нині сучасне українське 
кіно отримало нове дихан-
ня. І, що дуже приємно, на 
екранах з’явилося якісне 
кіно. Сюжети продумані, 
гра акторів захоплює, а до 
роботи знімальної коман-
ди питань дедалі менше. 
Так, можливо, не все іде-
ально, але після колишньо-
го застою чітко намічаєть-
ся прогрес. Та й держава 
в особі Державного агент-
ства України з питань кіно 
активно допомагає митцям 
у створенні нових фільмів.

Режисер Роман Бров-
ко взявся за екранізацію 
останніх 20 років життя 
Василя Семеновича Стуса, 
смерть якого й досі зали-
шається загадкою. Що ці-
каво: нині живі люди, які 
були присутні під час суду 
над поетом, а також ті, що 
стали свідками його смерті. 
Але мовчать усі…

Утім, «Заборонений» — 
це не документальна стріч-
ка, а ігрове кіно, де сцена-
ристи і режисер дещо змі-
нили історичне тло. Скла-
дається фільм із трьох час-
тин: «Київ», «Суд» і «Віра». 

Кожна з них — це розпо-
відь про життя, надії, бо-
ротьбу, сподівання й ко-
хання Василя Семеновича. 
Головну увагу сценаристи 
приділили не суду над по-
етом, що мав широкий роз-
голос, а розповіли про те, 
якою особистістю він був. 
Бешкетником, задиракою, 
шанувальником джазу, 
любив танцювати твіст, не 
мовчав, коли принижува-
ли мову чи колег, — щира 
і вірна людина. Нагадаємо, 
адвокатом поета у житті 
став молодий юрист Віктор 
Медведчук, але оскільки 
авторського права на ви-
користання цього прізвища 
сценаристи не отримали, 
персонажа зробили близь-
ко схожим на нього.

Знімальній групі та акто-
рам вдалося не тільки роз-
повісти про нелегке життя 
Стуса, а й передати дух то-

го часу. На показі був при-
сутній дисидент Василь 
Овсієнко, який сидів у тій 
само Пермській в’язниці, 
що й Василь Семенович, 
який вказав на певні неточ-
ності у фільмі.

— Так, ніякої Віри, пол-
ковника КДБ не було. Крім 
того, у фільмі показано, що 
Василь сидів ще з трьома 
співкамерниками, але він 
останні два-три місяці си-
дів у камері № 12 виключ-
но з Леонідом Бородіним. 
До речі, вірменин, який у 
фільмі запам’ятовує вірші 
Василя, насправді сидів 
на суворому режимі, тоб-
то був від поета на відста-
ні півтора кілометра, й по-
вісився в середині літа 1985 
року, — поділився споми-
нами Василь Овсієнко.

— У нас кіно художнє, 
яке опирається на реальні 
факти, які ми з’ясували у 

людей, що живі досі й осо-
бисто знали Василя Сту-
са. Звісно, є певні худож-
ні елементи, недостовір-
ні факти. Але нам вдало-
ся дізнатися, що в остан-
ній місяць у табір приїж-
джав хтось із високопос-
тавленого керівництва ки-
ївського КДБ і Стуса пере-
вели в одиночну камеру — 
мало хто знає, що там від-
бувалося.

Віра у нас — це метафо-
ричний образ радянської 
системи, яка трансформу-
ється, змінюється. Мож-
ливо, вона не б’є уже пое-
та, як її попередники. Зна-
єте, вона нагадує нам ни-
нішній час: тепер убива-
ють не фізично, зараз три-
ває битва за розуми, мані-
пуляції, намагання обду-
рити, переконати, змуси-
ти робити те, що потрібно 
їм. Наша Віра — це пред-
ставник нової зміни, який 
відрізняється від кадебеш-
ників 1963 року, і можливо, 
існує й сьогодні та стежить 
за всіма нами, — зауважив 
режисер кінокартини Ро-
ман Бровко.

Фільм «Заборонений» вар-
то переглянути молоді, 
яка знає про дисидент-
ський рух і письменника 
Василя Стуса з підруч-
ників історії та літерату-
ри, а також людям стар-
шого покоління, які нос-
тальгують за СРСР. Мо-
же, тоді вони пригадають, 
що крім лікарської ковба-
си за 2,30, мандаринів, які 
продавали під Новий рік, 
була ще й тотальна цен-
зура — та, що нищила 
всіх, хто не забував, якої 
нації ми люди. Адже кра-
їна — це як мати, яку ти 
любиш завжди.

Місія клоунів-лікарів додає світла в життя дітей
Іванка МІЩЕНКО 

для «Урядового кур’єра»

МИЛОСЕРДЯ. Сєверодо-
нецьк цьогоріч став першим 
містом у маршруті представ-
ників організації RED NOSES 
Clowndoctors International. Ці 
люди спеціалізуються на лі-
карняній клоунаді, яка лікує 
гумором. Учасники місії за 
три тижні відвідають три міста 
в Україні, з-поміж яких Харків 
та Запоріжжя, разом з пред-
ставниками Товариства Чер-
воного Хреста України.

«Міжнародна організація 
«Червоні носи» — партнери 
Червоного Хреста, вони пра-
цюють в 11 країнах світу, а 
до інших приїжджають з місі-
єю добра», — розповідає фа-
хівець відділу психосоціаль-
ної підтримки НТ ТЧХУ Марія 

Ященко. Вона щиро радіє, що 
міжнародний проєкт психо-
соціальної допомоги отримує  
таке креативне наповнення: 
дітлахи з Луганського облас-
ного дитячого протитуберку-
льозного санаторію та облас-
ного будинку дитини № 2 і ті, 
хто завітав до обласної орга-
нізації Червоного Хреста, від 
щирого серця сміялися, плес-
кали в долоні та обіймали ар-
тистів, які показали їм своє 
шоу.

Радіють і клоуни-лікарі. 
«Тут, на Луганщині, діти ду-
же щирі, вони дружньо реагу-
ють. Я відчувала, що контакт 
встановлено, хоча ми працю-
ємо без слів. Головний пароль 
— сміх», — каже артистичний 
директор місії представниця 
Німеччини Поліна Борисова. 
Німецька клоунеса приїжджа-

ла в Україну й раніше, клоуни-
лікарі наближаються до зони 
збройного конфлікту.

«Для мене ця поїздка ще 
одне підтвердження, що ді-
ти — вони повсюди діти. А 

ми ніби знаходимо контакт 
з їхнім втраченим дитин-
ством і повертаємо його їм», 
— говорить про свої вражен-
ня Поліна Борисова. А мене-
джер проєкту Вільтоте Зе-
меліте з Австрії додає: «Ми 
вважаємо, що всі емоції — 
хороші, тільки треба вміти їх 
переживати. Ми намагаємо-
ся навчити цього під час на-
ших виступів. Гумор допома-
гає пережити важкі моменти 
життя».

Свої казки міжнародна 
коман  да, котру набирають 
для місії, складає протягом 
тижня, коли збираються у 
Відні (Австрія) і готуються в 
дорогу. Репетирують з ран-
ку й до вечора — створю-
ють маленький спектакль, з 
яким вирушають у подорож. 
Усі вони пройшли навчан-

ня, щоб працювати клоуна-
ми-лікарями. В кожному міс-
ті тієї країни, де відбуваєть-
ся місія, вони проводять за-
няття з хлопцями й дівчата-
ми, які мають бажання спро-
бувати свої сили в клоунаді.

Ось і в Сєверодонецьку 
«Червоні носи» спочатку зі-
грали спектакль, а потім за-
просили усіх охочих на корот-
кий курс навчання. А на за-
вершення візиту з місцевими 
дітлахами показали нову ви-
ставу, в якій узяли участь 12 
юних сєверодончан від 3,5 до 
12 років.

«Ми не можемо змінити 
життєві обставини дітей, які 
опинилися в складній ситуа-
ції. Але ми можемо відкрити 
дверцята для світла, що осяє 
все життя», — каже клоуне-
са-лікарка Поліна Борисова.

Пенсія в «один дотик»
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

ЗРУЧНІСТЬ. На Сумщині працює Школа майбутнього пенсіоне-
ра, учні якої комплексно готуються до свого нового статусу. У цьому 
їм активно і кваліфіковано допомагають спеціалісти Пенсійного фон-
ду України в Сумській області, які цілорічно проводять виїзні заняття на 
базі сервісних центрів у районах краю. Такі недавно відбулися в Охтир-
ському, Глухівському, Шосткинському й деяких інших районах. Пред-
метом спілкування стають запитання, що цікавлять майбутніх пенсіо-
нерів і без відповідей на які неможливо правильно підготуватися до ви-
ходу на заслужений відпочинок. Насамперед це стосується порядку по-
дання документів, нарахування розміру пенсії, складових, що визнача-
ють кінцеву пенсійну суму, згубних наслідків отримання заробітної пла-
ти в конвертах тощо. Особливу увагу учнів школи фахівці Пенсійного 
фонду звертають на використання сучасних сервісів, з-поміж яких при-
значення пенсії в «один дотик». Завдяки цьому майбутні пенсіонери мі-
німізують безпосередні контакти з фахівцями фонду.

Представники організації RED NOSES Clowndoctors International 
разом із волонтерами Луганської обласної організації 
Товариства Червоного Хреста України відвідали з розважальною 
програмою кілька сотень дітей у Сєверодонецьку
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