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ЦИФРА ДНЯ

На шляху 
до дебюрократизації 

КОРИДОРИ ВЛАДИ. Координаційна рада з питань держслуж-
би підтримала проект Концепції створення і впровадження інфор-
маційної системи управління людськими ресурсами в органах
державної влади.

«Створення такої системи — це можливість нарешті викорис-
товувати на повну силу потужності сучасних інформаційних тех-
нологій для забезпечення відкритості й прозорості всіх процесів
управління персоналом на державній службі. Це не тільки відмова
від десятків довідок, особових карток і форм, які щоразу запов-
нюють під час прийому на роботу, паперово-бюрократичного
оформлення та зберігання інформації про оцінювання, оплату, за-
охочення, навчання, іншої інформації, що є суттєвою економією
ресурсів. Це передусім нові інноваційні й ефективні процедури уп-
равління персоналом», — зазначив Міністр Кабінету Міністрів
Олександр Саєнко. Це — і важлива складова дебюрократизації
роботи міністерств, і привнесення нової якості в їхню роботу, і
важливі кроки до ефективного державного управління, повідом-
ляє служба Міністра Кабінету Міністрів. 

ЦИТАТА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:
«Я твердо переконаний,

що нинішні
першокласники точно

житимуть 
у Європейському Союзі

— в Україні, 
яка буде членом

Європейського
Союзу».

Президент про чітку перспективу держави, 
якої мусять прагнути всі свідомі співгромадяни 
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Курс 
на енергоефективність

СКОРО ХОЛОДИ. Журналісти «Урядового кур’єра» з’ясовували, 
як у різних областях готуються до опалювального сезону

61,151 млрд грн
становив на 1 вересня залишок коштів 

на єдиному рахунку Держказначейства. Це
максимальний показник з початку 2003 року
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СУБОТНІ ЗУСТРІЧІ

Виконавиця головної ролі 
у фільмі «Гніздо горлиці»
Римма Зюбіна розповіла «УК»
про творчість, родину 
і волонтерську діяльність 3

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ

Учора Угода про асоціацію
між Україною та Євросоюзом
набула чинності. Цей день
можна вважати даниною
шани героям Небесної Сотні

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 2017 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 25 грн . . . . . . . . . . . . 47 грн

на 3 місяці . . . . . . . . . 75 грн . . . . . . . . . . 141 грн

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

ТРИВАЄ 
ПЕРЕДПЛАТА 

ГАЗЕТИ 
«УРЯДОВИЙ 

КУР’ЄР» 
НА ІІ ПІВРІЧЧЯ 

2017 РОКУ

ПЕРЕДПЛАТУ
ПРИЙМАЮТЬ

УСІ
ВІДДІЛЕННЯ

ЗВ’ЯЗКУ
УКРПОШТИ
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Катерина МАЦЕГОРА,
«Урядовий кур’єр»

День знань Прем’єр-мі-
ністр Володимир Грой -

сман відсвяткував разом із
Київським міським голо-
вою Віталієм Кличком у
Солом’янському районі
Києва, відкриваючи на-
вчально-виховний ком-
плекс «Ерудит». Цей на-
вчальний заклад із дитя-
чим садком і гімназією —
колишній довгобуд. Його
відновлення й ремонт при-
швидшилися 2016 року піс-
ля надання владою необ-
хідних коштів. 

Загалом 2017-го у країні
мають запрацювати понад
20 нових шкіл для більш
ніж 6 тисяч учнів. Згідно з
даними Міністерства осві-
ти і науки, рекордсменом
за кількістю освітніх ново-
будов стала Львівщина. Ві-
сім тамтешніх нових шкіл
дають змогу навчатися
майже 1,5 тисячі дітей. У
Києві 1 вересня вперше
відчинили двері двох шкіл
для 1380 учнів.

Планшети
замість
підручників

Прем’єр-міністр вважає,
що навчально-виховний
комплекс «Ерудит» уком-

плектовано не гірше, аніж
будь-який інший провід-
ний вітчизняний загально-
освітній заклад. «Ми підго-
тували й запроваджуємо
нову програму забезпечен-
ня початкової школи всім
необхідним сучасним об-
ладнанням, щоб діти-пер-
шокласники могли здобути
якісні знання і стати успіш-
ними», — наголосив він.
Кабінет Міністрів у межах
реалізації реформи освіти
започатковує програму пе-
реобладнання перших—
четвертих класів сучасни-
ми засобами освітнього
процесу та спрямовує на ці
потреби мільярд гривень. А
в проект Державного бюд-
жету на 2018 рік заклада-

тимуть подальше зростан-
ня заробітних плат викла-
дачам.

Мета в глави уряду чіт-
ка: забезпечити дітей ін-
терактивними засобами
навчання й спілкування.
«Інтерактивні дошки,
планшети, всі необхідні
компоненти для сучасного
навчання — це наше зав-
дання. З наступного року
розпочинаємо нововведен-
ня. Я вважаю, що україн-
ська школа має стати циф-
ровою. Технології треба
впроваджувати у навчан-
ня. Ми маємо прекрасних
дітей, учителів, маємо
можливості зробити нашу
країну успішною. Через
високу якість знань, доступ

до освіти кожна дитина
зможе відкрити свою інди-
відуальність і знайти своє
місце у житті», — означив
мету Володимир Гройсман.

Для стартапів
готують місця

Окремо анонсовано ство-
рення фонду підтримки ук-
раїнських стартапів у 2018
році. Конкурс проектів «з
нуля» уряд ініціював ще в
червні за підтримки
USAID та UKAID на базі
відкритих даних Open Data
Challenge з призовим фон-
дом першого циклу 1,5 мі-
льйона гривень. Нині в Ук-
раїні інвестуванням стар-
тапів на різних стадіях їх-

нього розвитку займаються
17 венчурних фондів, шість
фондів прямих інвестицій і
один корпоративний фонд.

В уряді переконані, що
такий фонд можна буде
вважати ключовим інстру-
ментом сприяння розвитку
високих технологій у дер-
жаві та впровадження но-
вітніх розробок у реальний
сектор економіки. «Ми пла-
нуємо створити наступного
року фонд підтримки стар-
тапів. Будемо підтримува-
ти, будемо інвестувати.
Йдеться про високотехно-
логічні продукти, які маємо
впроваджувати», — цитує
слова Володимира Гройс-
мана департамент інформа-
ції та комунікацій з громад-
ськістю Секретаріату КМУ.

Він також підкреслив,
що українські винахідники
відомі всьому світові, однак
інфраструктури для їхньої
роботи в Україні майже не-
має. «Нам треба створюва-
ти всю інфраструктуру,
щоб ідея зароджувалася
тут, щоб ми в неї інвестува-
ли і впроваджували в ре-
альний сектор», — резю-
мував він.

На часі — 
вищі пенсії

Уже під час брифінгу
Володимир Гройсман по-

відомив, що уряд поглиб-
люватиме співпрацю з
парламентом. «Зараз
тільки готується до дру-
гого читання законопро-
ект про пенсійну рефор-
му. Для мене дуже важ-
ливо, щоб парламент дав
нам змогу з 1 жовтня під-
вищити пенсії дев’яти мі-
льйонам українців. Тому
проситиму парламент
розглянути це питання у
вересні, — заявив він, до-
давши, що покладає надії
на роботу парламентарія
від «Блоку Петра Поро-
шенка» (його призначено
представником КМУ у
Верховній Раді. — Авт.).
— Вадим Денисенко —
досвідчений народний де-
путат, який має всі якості,
щоб бути представником
уряду в парламенті. Я йо-
му це запропонував, він
погодився. Тож співпра-
цюватимемо далі», — до-
дав він.

Володимир Гройсман не
оминув увагою не менш
важливу подію для краї-
ни — набуття чинності в
повному обсязі Угоди про
асоціацію з Європейським
Союзом. Він вважає цей
день особливим, адже до-
кумент відкриває «двері
до успіху України у
спільній європейській ро-
дині».

Нам слід виховувати 
інтерактивне покоління
ПЕРСПЕКТИВА. Прем’єр пообіцяв школярам новітні засоби для опановування знань, 
а вчителям — ще вищий дохід

www.ukurier.gov.ua урядовий кур’єр2

НОВИНИ ТА КОМЕНТАРІ

Зі старшокласниками Прем’єр спілкувався легко й доступно   
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Там, де сіють, є майбутнє
МЕТА. Президент переконаний, що внутрішні й зовнішні проблеми — не перешкода 
для реформування й розвитку країни 

Михайло ЮРЧЕНКО
для «Урядового кур’єра» 

Робоча поїздка Прези-
дента Петра Порошен-

ка на Харківщину припала
на День знань. Тож не див-
но, що насамперед він по-
бував на відкритті ново -
збудованої Пісочинської
загальноосвітньої школи
«Мобіль». «Я твердо пере-
конаний, що ця малеча,
першокласники, точно жи-
тимуть у Європейському
Союзі. В Україні, яка буде
членом Європейського
Союзу!» — наголосив він.

У новому закладі навча-
тимуться понад 600 учнів.
Таким чином вдалося
розв’язати проблему з чер-
гою, в якій чекали діти на
потрапляння до школи. В
області лише цього року до
1 вересня звели дві нові
школи, а понад сотню капі-
тально реконструювали.

Інклюзив 
як вимога часу

На будівництво в Пісо-
чинцях держава заплану-
вала спрямувати 78 мі-
льйонів гривень, з яких 49
— кошти держбюджету,
що демонструє пріоритети
державної влади у питан-
нях розвитку освіти. Але

завдяки проведенню про-
зорих тендерних процедур
і закупівель 4 мільйони
гривень вдалося заощади-
ти.

Школу пристосовано і
для інклюзивної освіти. Та-
ку вимогу висувають до
будь-якої школи, яку вво-
дять в експлуатацію почи-
наючи з цього року. Заклад
повністю відповідає всім
новітнім вимогам: є ліфти й
пандуси, спеціальні меблі,
кімната психологічного
розвантаження, спортивна
й актова зали, бібліотека,
їдальня, зони відпочинку.
«Усе пристосовано для ді-
тей з особливими потреба-
ми», — цитує слова Петра
Порошенка департамент
прес-служби АП.

Реалізацію амбітних зав-
дань з модернізації освіти
буде розпочато після ухва-
лення у вересні Верховною
Радою нового профільного
закону. Це, наголосив Пре-
зидент, дасть також змогу
істотно поліпшити якість
освіти. Буде підвищено рі-
вень оплати праці вчите-
лів, а 2018 року 520 мільйо-
нів гривень спрямують на
підвищення кваліфікації
вчителів, які навчатимуть
першокласників.

«Нарешті держава про-
демонструвала, що війна

— не перешкода для про-
ведення реформ», — наго-
лосив Президент, нагадав-
ши, що днями було відкри-
то нові й реконструйовані
школи на Донеччині, но-
возбудовані ділянки доріг і
мости.

«Кажуть, народ тоді
втрачає себе, коли тільки
жне, а не сіє. Історія для
нас, українців, складалася
так, що часто хтось пожи-
нав за нас. Але ми вперто
сіяли, тому вижили і пере-
могли. Нехай кожна новоз-
будована школа, кожен но-

вий сучасний клас стануть
зернами, які дадуть щед-
рий врожай у серцях і умах
наших дітей», — щиро по-
бажав Петро Порошенко.

Після урочистостей Пре-
зидент поспілкувався з 
учнями і вчителями, огля-
нув будівлю школи, зокре-
ма бібліотеку, лінгафонний
кабінет, кабінети україн-
ської мови, біології, інфор-
матики, актову залу, спор-
тивну залу, їдальню, а 
також кабінети для дітей 
з обмеженими можливос-
тями.

Більше послуг.
Менше часу

Того самого дня Петро
Порошенко взяв участь у
відкритті нового відділен-
ня інтенсивної терапії для
новонароджених з екстре-
мально низькою масою ті-
ла. Там він укотре висло-
вив сподівання на позитив-
не голосування народних
депутатів за закони, необ-
хідні для впровадження
позитивних змін у системі
охорони здоров’я.

По завершенні урочис-
тої частини Президент по-
спілкувався з медиками й
оглянув приміщення ме-
дичного закладу.

Полегшити життя хар-
ків’янам покликаний і 
міський регіональний
центр надання послуг, над
створенням якого спільно
працювали Харківські
облдерж адміністрація,
міськрада й міжнародні
організації.

«Не треба більше ходити
по колу, бо саме тут буде
змога отримати понад 450
послуг — без черги, з пова-
гою до людини, включаючи
отримання біометричного
паспорта. Не тільки для
харків’ян. З будь-якого ку-
точка України, якщо ти за-
реєструєшся, пройдеш усі

відповідні процедури, при-
їдеш і зайдеш сюди, змо-
жеш отримати біометрич-
ний паспорт громадянина
України», — наголосив
Президент.

Головна мета центру —
забезпечення максимуму
послуг в єдиному просторі,
в основу яких закладено
прозорість і зрозумілість
процедур. Тому примі-
щення організовано за
принципом «open space»
— вільного простору без
кабінетної системи. Центр
оснащено всім необхідним
для комфорту відвідувачів
з обмеженими можливос-
тями.

Присутньому Послу США
Марі Йованович глава дер-
жави подякував за під-
тримку в реалізації ре-
форм в Україні загалом і за
технічну допомогу у ство-
ренні цього центру зокре-
ма. Адже США інвестува-
ли близько 335 тисяч дола-
рів у його організацію.
Крім експертної допомоги,
США надали обладнання і
навчили персонал орієнту-
ватися на потреби клієнтів. 

Це один із найбільших
центрів надання адмінпос-
луг в Україні. І в США спо-
діваються, що він стане ли-
ше одним із багатьох май-
бутніх спільних проектів.

Таких шкіл має бути дедалі більше. І не лише у великих
містах 
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новини та коментарі

Спільні виклики об’єднують 
Відділ новин 

«Урядового кур’єра» 

ДИПЛОМАТІЯ. Президент 
Петро Порошенко провів зу-
стріч зі спікером Сейму Ли-
товської Республіки Вікто-
расом Пранцкєтісом. Гла-
ва держави висловив вдяч-
ність за послідовну пози-
цію Литви у підтримці суве-
ренітету й територіальної ці-
лісності України, засуджен-
ня російської агресії, зло-

чинної та підступної окупа-
ції Криму.

Сторони стурбовані продо-
вженням агресивної політики 
Російської Федерації в кон-
тексті мілітаризації тимчасо-
во окупованого українсько-
го Криму та проведенням 
Росією військових навчань 
уздовж спільних кордонів.

Співрозмовники відзначи-
ли важливість скоординова-
них міжнародних зусиль для 
протидії агресивним діями 

Росії, передусім шляхом по-
дальшого застосування та 
посилення відповідних санк-
цій, повідомляє департамент 
прес-служби АП.

Петро Порошенко подя-
кував за активну підтрим-
ку Литви в питанні запрова-
дження Європейським Сою-
зом безвізового режиму для 
громадян України та остаточ-
ного набуття 1 вересня 2017 
року чинності Угоди про асо-
ціацію між Україною та ЄС.

Докладно обговорено пи-
тання практичної імплемен-
тації ініціативи парламенту 
Литви «Новий Європейський 
план для України на 2017—
2020 рр.» (т. зв. «План Мар-
шалла для України»), який 
передбачає надання потуж-
ної фінансово-інвестиційної 
підтримки і допомоги з про-
ведення реформ. Домовле-
но про подальшу координа-
цію роботи задля його схва-
лення та підтримки ЄС.

прошу слова!

Провал 
постановки 
про 
«диверсанта 
Гадюкіна» 

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

Чимало мешканців тимчасово окупованого Донецька, а та-
кож населених пунктів краю по цей бік лінії розмежуван-

ня, побачивши недавно сюжет про провал у «ДНР» чергово-
го «українського шпигуна», відразу зрозуміли: щось дуже схо-
же вже бачили, чули і читали. Йдеться про очевидні парале-
лі з фільмом «Де це бачено, де це чувано?» за мотивами ве-
селої книжки чудового російського дитячого письменника Ві-
ктора Драгунського «Денискові оповідання» і, зокрема, історії 
«Смерть шпигуна Гадюкіна». 

Пам’ятаєте: «…Поряд стояв інший хлопчик, також із четвер-
того класу. Цей хлопчик був приклеєний до бороди, на носі у 
нього сиділи сині окуляри, і він був у клейонковому плащі із під-
нятим коміром». На переконання четвертокласників, які гур-
том написали і поставили п’єсу, саме такий вигляд має бути у 
кожного путнього шпигуна. І цей текст, схоже, став інструкцією 
для костюмерів із «шапіто» при «міністерстві державної безпе-
ки», які ретельно підбирали реквізит для зйомок відеосюжету 
про затримання у Донецьку «українського диверсанта». Адже 
попри спеку — у місті майже 35 градусів, — затриманий, са-
мо собою, вдягнений по-шпигунському: на ньому штани, фут-
болка, бейсболка, светр(?) і шкіряна куртка(?!) із піднятим комі-
ром, усе темного-темного кольору. Причому не обійшлося у за-
хоплюючому короткому сюжеті навіть без іще очевидніших «кі-
ноляпів»: на ризиковану «операцію», де дуже ймовірні погоня, 
рукопашний бій тощо, чоловік чогось легковажно пішов у взутті 
без… шнурків. Утім, зробімо скидку на неймовірну спеку, зму-
чені якою костюмери трохи недогледіли, оператор зняв зайве, а 
під час монтажу ще хтось забув вирізати цей прикрий недогляд. 

Отже, у кращих традиціях українських спецслужб, «дивер-
сант» пішов у глибокий ворожий тил із паспортом громадянина 
України у кишені та з пістолетом. До речі, інсценування вилу-
чення зброї у затриманого також дуже нагадує перипетії довко-
ла фальшивих пострілів із пістолета в отій дитячій виставі. Бо 
здавалося, що ось-ось власник українського паспорта сприт-
но вихопить пістолет, а поза кадром хтось із масовки щосили 
вдарить дошкою по стільцю, імітуючи постріли. А дехто з уваж-
них глядачів сюжету каже, що сподівався ще й на наступну сце-
ну: «диверсант» спробує розгризти зубами комір теплої чорної 
шкіряної куртки, де зашите… сало з ампулою ціанистого калію. 
Словом, бракує тут класичної креативності для значно більшої 
достовірності.

Книжковий шпигун Гадюкін, як знають малі й дорослі чита-
чі, прибув з-за кордону, аби випитати план аеродрому. У «МДБ 
ДНР» довелося відійти від цього переконливого сценарію, бо 
в «республіці» свого часу не пошкодували російських боєпри-
пасів та живої сили для перетворення Донецького міжнародно-
го аеропорту на руїну… Багато шахт і заводів тут також зруй-
новано й пограбовано власними силами, і не потрібно жодних 
диверсантів. На що ж досі ще дивом вціліле могли замахнути-
ся «агенти Києва»? Не повірите: навіть не на водогони, газо-
проводи чи лінії електропередач, а на найсвятіше! Адже україн-
ська розвідувально-диверсійна група, переконують у «міністер-
стві держбезпеки», мала намір висадити у повітря телевізійну 
вежу, що транслює російські й місцеві канали. Справді жах! Бо 
без води чи їжі людина зможе прожити навіть кілька днів. А ось 
без «ящика», який цинічно і безупинно привчає місцевих жите-
лів до викривленої дійсності, вони, подивившись на все, що від-
бувається довкола, вже через дві-три години дійдуть висновків 
аж ніяк не на користь «республіки» та її неадекватних лідерів. 
Власне, мешканці Донецька все частіше розповідають про по-
дібні настрої: за відсутності елементарної безпеки і законнос-
ті, безробіття і високих цін на харчі та найнеобхідніші речі лю-
ди втомилися від безкінечних обіцянок про «світле майбутнє» і 
все менше довіряють «республіканським» телеканалам і газе-
там. Звідси й намагання «держбезпеки» привернути увагу до 
важливості «ящика», який, буцімто, дуже заважає «укропам».

Читачі «Денискових оповідань» безумовно пам’ятають, яким 
конфузом завершилася сценка із затриманням шпигуна Гадю-
кіна. Малий головний герой, імітуючи постріл по загарбнику 
плану аеродрому, як і було домовлено, від душі вперіщив до-
щечкою по стільцю. На лихо, там сиділа чиясь кішка, яка «за-
кричала диким голосом, бо я влучив їй по хвосту». Далі вона 
вибігла на сцену, де боролися хлопчики, схопила бороду Гадю-
кіна, бо подумала, що то миша, і «спалила» сценічного шпигу-
на. Звісно, все це дуже розвеселило глядачів, які потім гучно 
аплодували малим акторам і водночас наляканій кішці. А ось 
у Донецьку досить вільне трактування дитячої наївної історії 
про шпигуна Гадюкіна відбувається ще ганебніше. Тим більше, 
що провал постановочної пропагандистської версії про загро-
зу телевежі стався навіть без кішки, яка невчасно потрапила 
під руку з дошкою. Хоча її ймовірна участь у згаданому сюже-
ті взагалі протипоказана: зголодніла тварина накинулася б на 
комір куртки «диверсанта», куди костюмери для більшої досто-
вірності могли зашити сало з отрутою чи без неї. Забули? Чи 
таки врахували 35-градусну спеку, від якої сало розплавилося 
б і геть вимазало б не тільки теплі светр і чорну шкіряну куртку 
власника паспорта громадянина України, а й тих, хто його ге-
роїчно «затримував»?.. 

Київ — Брюссель: 
ми це зробили!
ЄвроІНТЕГраЦІЯ. Угода про асоціацію між Україною 
та Євросоюзом набула чинності

Вікторія ВЛАСЕНКО, 
«Урядовий кур’єр»

«Вітаю усіх українців 
з новою віхою нашо-

го шляху до ЄС! Сьогодні 
в повному обсязі набуває 
чинності Угода про асоці-
ацію між Україною та ЄС. 
Це надзвичайно важливий 
етап двосторонніх відно-
син», — написав учора на 
своїй сторінці у Фейсбуці 
Прем’єр-міністр Володи-
мир Гройсман. 

Довгий шлях
Угода про асоціацію 

— основний інструмент 
для тіснішого зближен-
ня України та ЄС, вона 
сприяє поглибленню полі-
тичних відносин між Ки-
євом і Брюсселем. Еконо-
мічна частина угоди — по-
глиблена й всеосяжна зо-
на вільної торгівлі — надає 
Україні можливість для 
розширення торговельних 
відносин, бо відкриває но-
ві ринки для українських 
товаровиробників, спри-
яє адаптації вітчизняно-
го законодавства, стандар-
тів і регламентів у різних 
секторах до європейських 
стандартів.

У межах угоди Україна 
взяла на себе зобов’язання 
провести структурні ре-
форми у сферах демокра-
тії, прав людини, верхо-
венства права, ефективно-
го управління, торгівлі та 
сталого розвитку. Також 
передбачено розширення 
співробітництва в облас-
ті охорони навколишньо-
го середовища, соціаль-
ного розвитку та захисту, 
транспорту, захисту прав 
споживачів, забезпечення 
рівних можливостей, осві-
ти, молоді і культури, про-
мисловості й енергетики. 

Підписанню угоди, на-
гадує УНІАН, передували 
тривалі перемовини між 
Києвом і Брюсселем, які 
розпочалися ще 2007 року, 
і довгий процес її ратифі-
кації. Документ підпису-
вали у два етапи. 21 берез-
ня 2014 року під час поза-
чергового саміту Україна 
— ЄС підписали політич-
ну частину угоди. 27 черв-
ня 2014-го в ході засідання 
Ради ЄС Президент Петро 
Порошенко й керівництво 
Євросоюзу і глави держав 

та урядів 28 країн-членів 
ЄС підписали економіч-
ну частину документа. 16 
вересня 2014 року Верхо-
вна Рада і Європарламент 
синхронно ратифікували 
Угоду про асоціацію, піс-
ля чого розпочався процес 
її ратифікації країнами-
членами Євросоюзу.

Ратифікація затягнула-
ся через принципову по-
зицію Нідерландів, де про-
вели консультативний ре-
ферендум, на якому біль-
шість виборців висловила-
ся проти ратифікації уго-
ди. Проте де-факто поло-
ження угоди застосовують 
уже понад півтора року 
— з 1 січня 2016-го, відко-
ли між Україною і ЄС за-
працювала всеосяжна зо-
на вільної торгівлі. Оста-
точно угоду ратифіковано 
у червні 2017-го — після 
того, як на вимогу Гааги на 
саміті лідерів ЄС ухвали-
ли додатковий документ, 
де зокрема засвідчено, що 
підписання Угоди про асо-
ціацію не гарантує Україні 
членства в ЄС. 

Проте найдраматич-
нішою віхою в цій історії 
стали події 2013 року, ко-
ли після гучних політич-
них обіцянок Києва й три-
валої підготовки до підпи-
сання угоди з ЄС у листо-
паді 2013 року українська 
влада раптово оголосила 
про відмову від її укладан-
ня. Це спричинило масові 
протести в центрі Києва, 
що розпочалися відразу 
після оголошення рішен-
ня уряду Миколи Азарова 
про призупинення курсу 
євроінтеграції. Мирні ак-
ції українців на підтримку 
Угоди про асоціацію, які 

ввійшли в новітню історію 
як Євромайдан, перерос-
ли в силове протистояння 
між демонстрантами й си-
ловиками в центрі столиці. 
Після розстрілу Небесної 
Сотні в лютому 2014 року 
президент Віктор Януко-
вич утік з України до Ро-
сії, а нове керівництво від-
новило євроінтеграційний 
курс на укладення Угоди 
про асоціацію з ЄС та на 
здобуття безвізового ре-
жиму. 

«Свято для 
континенту»

У вітчизняному МЗС на-
звали набуття чинності 
Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС днем ша-
ни героям Революції гід-
ності. Про це у своєму 
Twitter написала речни-
ця відомства Мар’яна Бе-
ца. «Ми це зробили! Зна-
ковий день. 1 вересня 2017 
року — Угода про асоціа-
цію з ЄС набула чинності 
в повному обсязі. Україна 
— це Європа», — написала 
дипломатка. Вона наголо-
сила, що цей день — дани-
на «шани героям Небесної 
Сотні та мільйонам укра-
їнців, які обстоюють сво-
боду та європейські цін-
ності».

Брюссель також наді-
слав свої привітання Ки-
єву. У ЄС заявили, що 
«беззастережно підтри-
мують незалежність, су-
веренітет і територіаль-
ну цілісність України, а 
також масштабні зусил-
ля української влади з ре-
формування країни». Про 
це йдеться у прес-релізі 
Єврокомісії. Її президент 

Жан-Клод Юнкер наго-
лосив, що незважаючи на 
всі труднощі, українська 
влада і країни ЄС запус-
тили в дію Угоду про асо-
ціацію. «З моменту набут-
тя чинності угоди Євро-
союз виконує свої обіцян-
ки перед нашими україн-
ськими друзями. Я дякую 
всім, хто зробив це мож-
ливим: тим, хто стояв на 
Майдані і тим, хто наполе-
гливо працює, щоб рефор-
мувати країну на краще. 
Це свято для нашого Єв-
ропейського континенту», 
— сказав політик.

Своєю чергою Високий 
представник ЄС з питань 
зовнішньої політики та по-
літики безпеки Федері-
ка Могеріні зазначила, що 
сьогодні «ми нарешті до-
сягли того, над чим пра-
цювали останніми роками: 
тіснішої асоціації між Єв-
росоюзом і Україною». На 
її думку, угода — це тіс-
ніші зв’язки між нашими 
громадянами, більші рин-
ки і більше можливостей 
для бізнесу й підприєм-
ців, збільшення обміну до-
свідом, інформацією й екс-
пертизою. «Це засвідчує, 
що ми поділяємо спільні 
цілі і що український на-
род може розраховувати 
на підтримку та співпрацю 
з Євросоюзом у найближчі 
роки», — запевнила Феде-
ріка Могеріні. 

Єврокомісар з питань 
європейської політики су-
сідства і переговорів що-
до розширення Йоганнес 
Ган переконаний, що «по-
жинатимуть плоди збли-
ження з ЄС майбутні поко-
ління громадян України». 
«Вже видно перші кон-
кретні результати реалі-
зації угоди: експорт Укра-
їни до ЄС зріс, а ЄС під-
твердив свої позиції як го-
ловний торговий партнер 
України», — запевнив Єв-
рокомісар. Він також на-
звав безпрецедентними 
зусилля української вла-
ди, спрямовані на прове-
дення системних реформ. 
Проте зауважив, що «ще 
залишається багато робо-
ти, зокрема має бути по-
силено боротьбу з коруп-
цією», і пообіцяв, що ЄС 
і надалі підтримуватиме 
українські реформи своїм 
досвідом і фінансовою до-
помогою. 

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
gl

av
co

m
.u

a
За ідеали Майдан боровся не марно



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua4 

події та коментарі
ДОКУМЕНТИ

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про надання гуманітарної допомоги Грузії
З метою сприяння у подоланні надзвичайної ситуації, що склалася у Грузії внаслі-

док масштабної пожежі, відповідно до статті 10 Закону України «Про гуманітарну до-
помогу» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Надати гуманітарну допомогу Грузії.
2. Кабінету Міністрів України невідкладно забезпечити надання гуманітарної до-

помоги Грузії.
Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
30 серпня 2017 року
№ 255/2017

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про рішення Ради національної безпеки  
і оборони України від 10 липня 2017 року  

«Про посилення контролю за в’їздом  
в Україну, виїздом з України іноземців  

та осіб без громадянства, додержанням ними 
правил перебування на території України»

Відповідно до статті 107 Конституції України ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10 лип-

ня 2017 року «Про посилення контролю за в’їздом в Україну, виїздом з України іно-
земців та осіб без громадянства, додержанням ними правил перебування на терито-
рії України» (додається).

2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони Укра-
їни, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпе-
ки і оборони України.

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

м. Київ
30 серпня 2017 року
№256/2017

Введено в дію 
Указом Президента України 

від 30 серпня 2017 року 
№256/2017

РІШЕННЯ 
Ради національної безпеки і оборони України

від 10 липня 2017 року
Про посилення контролю за в’їздом в Україну, виїздом з України іноземців та осіб 

без громадянства, додержанням ними правил перебування на території України
З метою забезпечення національної безпеки, посилення контролю за в’їздом в Украї-

ну, виїздом з України іноземців та осіб без громадянства, додержанням ними правил пе-
ребування на території України Рада національної безпеки і оборони України ВИРІШИЛА:

1. Кабінету Міністрів України:
1) у місячний строк:
а) забезпечити здійснення за участю Служби безпеки України комплексних заходів 

щодо посилення контролю за в’їздом в Україну, виїздом з України іноземців, у тому числі 
громадян Російської Федерації, та осіб без громадянства, додержанням ними правил пе-
ребування на території України;

б) вжити заходів щодо удосконалення законодавства стосовно порядку реєстрації 
місця проживання/перебування на території України іноземців, у тому числі громадян Ро-
сійської Федерації, та осіб без громадянства, які походять з держав міграційного ризику 
або в’їхали в Україну з території таких держав;

в) оновити перелік держав міграційного ризику, зокрема внести до нього Російську 
Федерацію;

2) опрацювати у двомісячний строк питання щодо механізму та етапності запрова-
дження:

попереднього електронного повідомлення іноземцями та особами без громадянства 
щодо в’їзду в Україну;

здійснення в’їзду в Україну та виїзду з України іноземцями, в тому числі громадяна-
ми Російської Федерації, за закордонними паспортами, що містять безконтактний елек-
тронний носій;

3) ужити у тримісячний строк заходів щодо створення в установленому порядку та за-
безпечення функціонування центрів надання адміністративних послуг поблизу місць роз-
ташування контрольних пунктів в’їзду-виїзду;

4) забезпечити початок функціонування з 1 січня 2018 року національної системи біо-
метричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадян-
ства, вирішивши питання необхідного ресурсного забезпечення фіксації біометричних 
даних іноземців, у тому числі громадян Російської Федерації, та осіб без громадянства 
під час здійснення прикордонного контролю в пунктах пропуску через державний кор-
дон України та у контрольних пунктах в’їзду-виїзду;

5) вирішити в установленому порядку питання щодо забезпечення фінансування за-
ходів, визначених цим рішенням, в обсягах, достатніх для їх реалізації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України О. ТУРЧИНОВ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 23 серпня 2017 р. № 643 
Київ

Про внесення змін до Положення  
про Державне агентство з енергоефективності 

та енергозбереження України
Кабінет Міністрів України  ПОСТАНОВЛЯЄ: 
Внести до Положення про Державне агентство з енергоефективнос-

ті та енергозбереження України, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 26 листопада 2014 р. № 676 (Офіційний вісник України, 2014 р.,  
№ 97, ст. 2801; 2015 р., № 6, ст. 126), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 23 серпня 2017 р. № 643

ЗМІНИ,  
що вносяться до Положення про Державне агентство  
з енергоефективності та енергозбереження України

1. У пункті 4:
1) у підпункті 10 слова «та стандартів» виключити;
2) підпункт 11 виключити;
3) у підпункті 12 слова «та державний реєстр виробників рідких біологічних видів 

палива та біогазів» виключити.
2. У підпункті 2 пункту 5 слова «формує кадровий резерв на відповідні посади,» 

виключити.
3. Пункт 10 викласти в такій редакції:
«10. Держенергоефективності очолює Голова, який призначається на посаду та 

звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за пропозицією Комісії з питань 
вищого корпусу державної служби.

Комісія з питань вищого корпусу державної служби вносить на розгляд Кабіне-
ту Міністрів України пропозиції щодо кандидатури для призначення на посаду Голо-
ви Держенергоефективності за результатами конкурсу відповідно до законодавства 
про державну службу.».

4. Підпункти 19 і 20 пункту 11 виключити.
5. Пункт 12 викласти в такій редакції:
«12. Голова Держенергоефективності має двох заступників, у тому числі одного 

першого, які призначаються на посаду Кабінетом Міністрів України на підставі про-
позицій Комісії з питань вищого корпусу державної служби за результатами конкур-
су відповідно до законодавства про державну службу.

Заступники Голови Держенергоефективності звільняються з посади Кабінетом 
Міністрів України на підставі пропозицій Комісії з питань вищого корпусу державної 
служби відповідно до законодавства про державну службу.».

У комфортних умовах  
діти навчатимуться краще
ТАК ТРИМАТИ! Нові сільські школи можуть  
конкурувати з міськими

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
Наталя БІЛОВИЦЬКА, 

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

РІВНЕНЩИНА
 

Два новеньких хра-
ми знань зустрічають 

школярів на Рівненщині: 
у селі Шпанів Рівненсько-
го та Горбаків Гощансько-
го районів. Урочисте від-
криття відбулося напере-
додні, 31 серпня.

Школу у Шпанові, що 
неподалік обласного цен-
тру, почали будувати 27 
років тому. Затим, 2010-
го, здали її першу чергу. 
А для завершення другої 
(це 299 учнівських місць) 
кошти знайшов лише цей 
уряд: утеплили фасад, ви-
конали оздоблювальні ро-
боти, добудували спортив-
ну й актову зали, їдальню, 
стадіон.

— Знадобилося 27 міль-
йонів гривень, з яких 19 
спрямовано з держбюдже-
ту, решту — з обласного та 
районного, — каже голо-
ва Рівненської облдержад-
міністрації Олексій Муля-
ренко. — Тепер Шпанів-
ський НВК має статус опо-
рного закладу з філіями у 
Ходосах та Решуцьку, тут 
навчаються близько пів-
тисячі дітей, з них майже 
півсотні — першокласни-
ки. Цим кроком ми оголо-
сили війну довгобудам: і 
надалі головною нашою ін-
вестицією буде майбутнє 
— школи, стадіони, дит-
садки.

Школа в селі Горба-
ків Гощанського райо-
ну, на яку теж чекали по-
над 30 років, — колорит-
на візитівка нового освіт-
нього простору в краї. Во-
на яскрава, аж світить-
ся любов’ю і різнобарв’ям: 
тут не забороняють ма-
лювати на стінах, є сту-
дія з відкладними пар-
тами-мольбертами, а ко-
жен клас декоровано по-
іншому. Є і незвична поки 
що релакс-кімната. Усе це 
— елементи проекту «Но-
вий освітній простір», до 
якого впевнено вливаєть-
ся Рівненщина: суть йо-
го в тому, щоб пробудити 
в дітворі бажання вчити-
ся. Загальна вартість про-
екту — майже 50 мільйо-
нів, головний інвестор — 
держава.

Загалом на Рівненщині 
сідають за парти 16 тисяч 
першачків, з них 7 тисяч 
навчатимуться у містах — 
сільських дітлахів цього-
річ значно більше.

ДНІПРОПЕТРОВЩИНА

Класами з новітнім об-
ладнанням та інтерак-

тивними дошками, а та-
кож двома лінгафонними і 
комп’ютерними кабінетами 
зустріла учнів у новому на-
вчальному році Петриків-
ська опорна школа на Дні-
пропетровщині. Крім то-

го, в навчальному закладі 
облаштували два буккро-
синги, медіатеку і ресурсну 
кімнату для дітей з особли-
вими потребами. Ось такий 
сучасний вигляд отрима-
ла школа у селищі Петри-
ківка після реконструкції, 
яку провели вперше за 40 
років. 

Під час будівельних ро-
біт від старої споруди за-

лишили лише стіни. Кла-
си, обладнання й інженер-
ні комунікації зробили на-
ново. Дах у школі заміни-
ли, фасад утеплили й роз-
малювали. Також замінили 
вікна і двері, оновили сис-
теми освітлення, водо- та 
теплопостачання. А шкіль-
не подвір’я прикрасили но-
ва бруківка і зелені наса-
дження. 

Реконструкцію завер-
шили до 1 вересня, й онов-
лена школа відкрила две-
рі для майже 700 школярів. 
Директор навчального за-
кладу Марина Сорока впев-
нена, що в сучасних і ком-
фортних умовах діти на-
вчатимуться краще. «На-
ступного року моя дити-
на піде до першого класу. І 
я рада, що син здобуватиме 
знання в сучасній школі з 
кабінетами, де є все потріб-
не обладнання», — ділить-
ся враженнями місцева жи-
телька Наталія Терехова. 

Петриківська опорна 
школа — одна з кількох в 
області, які реконструю-
ють цього року. Загалом за 
два роки на Дпіпропетров-
щині планують відремон-
тувати всі опорні школи. 
«Наші діти мають навчати-
ся у комфортних умовах на 
сучасному обладнанні. То-
му цьогоріч капітально ре-
монтуємо п’ять опорних 
шкіл у різних районах об-
ласті», — наголосив голова 
облдерж адміністрації Ва-
лентин Резніченко.

ЧЕРКАЩИНА 

З гарним настроєм розпо-
чинають школярі Чер-

кащини новий навчальний 
рік. Вони сіли за парти в 
оновлених, добре підготов-
лених до роботи класах і 
кабінетах. Вільний доступ 
дітей до садочків і шкіл, 
зокрема й дітей з особли-
вими потребами, розши-

рення мережі інновацій-
них шкіл, підвищення ква-
ліфікації вчителів і їхнє 
матеріальне стимулюван-
ня, а також розв’язання 
проблем енергозбережен-
ня — все це, за словами го-
лови Черкаської облдерж-
адміністрації Юрія Тка-
ченка, визначено серед 
першочергових завдань в 
освітній галузі області. Її 
реформа — одна з фунда-
ментальних змін, яка че-
кати не може.

З огляду на це в облас-
ті ухвалили програму «Ін-
новаційні школи Черка-
щини». Вона об’єднує всіх 
навколо ідеї впроваджен-
ня концепції «Нової укра-
їнської школи», що забез-
печить кожній дитині до-
ступ до якісної освіти. Цю 
роботу розпочали ще то-
рік, спрямувавши з бю-
джетів різних рівнів по-
над 21 мільйон гривень. 
Нині до реалізації програ-
ми долучилося 29 шкіл, які 
пройшли конкурсний від-
бір. Інноваційні школи вже 
частково оснащено сучас-
ними засобами навчання.

Впроваджувати в освіт-
ній процес сучасні техно-
логії освітянам області до-
поможуть працівники об-
ласного Інституту після-
дипломної освіти педа-
гогічних працівників. Са-
ме з цією метою на базі ін-
ституту заплановано від-
криття лабораторії SТЕМ-
освіти. З’являються но-

ві можливості й краще мо-
тивувати освітян. Необхід-
ний ресурс на місцях скон-
центровано завдяки фі-
нансовій децентралізації.

Водночас в області три-
ває оптимізація шкільної 
мережі. На жаль, щодо цьо-
го бракує роз’яснювальної 
роботи, тому система опо-
рних шкіл часто викликає 
неоднозначну реакцію як 
самих школярів, так і їх-
ніх батьків. Приміром, чи-
мало жителів села Топи-
лівка Чигиринського ра-
йону обурюються тим, що 
в новому навчальному році 
тут залишилася тільки мо-
лодша школа, а старші їз-
дитимуть до сусіднього се-
ла за п’ять кілометрів. Хоч 
районні депутати поясню-
вали таке рішення тим, 
що утримання повноцін-
ного навчального закладу 
занадто дороге. Державна 
субвенція дає змогу витра-
чати на одного учня близь-
ко 14 тисяч гривень за рік, 
а в топилівській школі ця 
сума сягає 40 тисяч. З ра-
йонного бюджету, за сло-
вами начальника Чиги-
ринського районного від-
ділу освіти Катерини Не-
вгоденко, спрямувати до-
даткові кошти неможливо, 
оскільки район майже на 
90% дотаційний.

За даними Центру оці-
нювання якості осві-
ти, часто за високих за-
трат бюджету учні сіль-
ської місцевості передусім 
під час ЗНО демонстру-
ють невтішні результати. 
Тому мета оптимізації — 
підвищення якості освіти 
в громаді через ефектив-
ніше витрачання бюджет-
них коштів.

Процес оптимізації на-
вчальних закладів у гро-
мадах складний. Його су-
проводжує невдоволен-
ня громадян, які звикли 
водити дитину лише в цю 
школу, вчителів, які не хо-
чуть їздити до опорного 
навчального закладу. Од-
нак чого варта та освіта, 
коли один учитель читає 
кілька предметів або дея-
кі з них взагалі не викла-
дають?

Як вважають в обласно-
му управлінні освіти і на-
уки, оскільки цей процес 
технічно складний і чут-
ливий, він має бути по-
вністю відкритим для ши-
рокого загалу. Для цьо-
го й створюють спеціаль-
ні робочі групи за участі 
всіх відповідних зацікав-
лених сторін. До них залу-
чають представників соці-
альних груп, які можуть 
виступати проти оптимі-
зації шкільної мережі. То-
му коли прийнято рішен-
ня провести оптимізацію, 
вона має виправдати йо-
го гарантією, що зміни по-
ліпшать якість освіти, за-
безпечать краще техніч-
не оснащення навчально-
го процесу і дадуть змо-
гу ефективніше витрача-
ти кошти, а дітей безплат-
но підвозити до шкіл.

Ф
от

о 
на

да
но

 Ін
но

ю
 О

М
Е

Л
Я

Н
Ч

У
К

Рівненщина створює  новий освітній 
простір. Приклад — школа у Горбакові.  
Тут не забороняють навіть малювати  
на стінах. 

На свою школу жителі  села Горбаків на Рівненщині  
чекали понад 30 років
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ЖКГ: АКТУАЛЬНА ТЕМА

Індивідуальні теплопункти допоможуть раціонально споживати тепло взимку

Запоріжжя. Враховано торішні помилки

КП «Наше місто» спільно з кон-
церном «Міські теплові мережі» 

та підрядними організаціями задов-
го до старту опалювального сезону 
почали готувати житлофонд до по-
дачі теплоносія. У всіх районах міста 
йдуть планові ремонтні та профілак-
тичні роботи. Зокрема, у багатопо-
верхівці по вулиці Магістральній уже 
замінили 33 погонних метри трубо-
проводу гарячого водопостачання та 
21 одиницю запорної арматури. Ко-
мунальники міняють і стояки та тру-
бопровід. У багатоповерхівці по ву-
лиці Полякова проводять гідравлічні 
випробування. У Шевченківському 
районі міста з перевіркою виконан-

ня підготовчих робіт побував генди-
ректор КП «Наше місто» Олександр 
Ніколаєнко.

— Такі випробування дають мож-
ливість зменшити кількість спожи-
вання теплоносія, бо навантажен-
ня рівномірно розподілятиметься 
по всьому будинку, — підкреслив 
Олександр Ніколаєнко. — У 645 бу-
динках торік виникли серйозні про-
блеми після запуску опалення. Ни-
ні ж усі ремонти йдуть згідно із за-
твердженими графіками та титуль-
ним списком. Їх найкраще прово-
дити в теплу пору, бо погодні умо-
ви дають змогу працювати зовні. А 
найбільшу увагу приділяємо підго-

товці житлового фонду. Цьогоріч во-
на йде системніше, бо торік вияви-
ли чимало помилок. До речі, проми-
вання системи опалення проводять 
вперше за останні кілька років. За-
порізький міський голова Володи-
мир Буряк поставив чітке завдання 
— постійно тримати на контролі весь 
комплекс робіт з підготовки житло-
фонду до зими. Цього року ремонти 
і профілактичні заходи проводять у 
всьому житловому фонді — це 2471 
будинок із центральним опаленням.

Фахівці «Нашого міста» перекону-
ють, що під час цьогорічного опалю-
вального сезону споживачі отриму-
ватимуть набагато якісніші послуги.
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Н Закарпаття. У Рахові 
дрова дорогі, бо немає газу

Рахівський район поки що не має 
доступу до природного газу. 

«Цей вид палива ми не розгляда-
ємо як панацею, тим більше за ни-
нішньої його дорожнечі, — розповів 
директор департаменту ЖКГ, будів-
ництва та інфраструктури Закарпат-
ської ОДА Едуард Маляр. — Але він 
міг би стати альтернативою дровам. 
Бо нині ціна на них у цьому районі 
підстрибнула неймовірно: вантажів-
ка дров удвічі дорожча, ніж у решті 
районів області».

Втім, зростання цін на дрова й пе-
лети має незабаром припинитися: 
нещодавно компанія «Львівгазви-
добування» приєднала свердловину 
поблизу Солотвина, яку було розві-
дано ще шість років тому і законсер-
вовано, до загальної газової мережі. 
Вона постачатиме блакитне паливо 
двом тисячам абонентів Рахівщини. 

Гілку центрального газогону не-
давно доведено до села Біла Церк-
ва, а далі її потягнуть до селища Ве-
ликий Бичків. Чи будуть газифікова-
ні домівки людей та заклади соцс-
фери — залежатиме від самих жи-
телів, керівників соцзакладів, як во-
ни підготують техпроекти та прокла-
дуть локальні мережі.

— Закарпаття відрізняється від ре-
шти регіонів України тим, — веде да-
лі Едуард Маляр, — що тут повніс-
тю відмовилися від централізовано-

го теплопостачання. Тепер кожен мо-
же заощаджувати енергоносії і не за-
лежати ні від кого. Та є й складнощі: 
технічний стан мереж, ефективність 
роботи котлів лежать на плечах спо-
живачів, а не всі вони віповідальні.

А от щодо обігріву взимку закла-
дів соцсфери — підготовлено лише 
62% автономних відомчих котелень 
(824 із 1326). 

Такий самий показник і щодо тих 
котелень, які потребують капремон-
ту (завершено 21 із 32). Забезпече-
ність вугіллям — майже 60% від по-
треби. Тож важливо не згаяти час, 
що залишається до початку опалю-
вального сезону.

Постачальників газу напередод-
ні зими турбує, що заборгованість, з 
урахуванням невиплат минулих років, 
сягає майже 1,5 мільярда гривень. 
Найбільший борг у населення — 722 
мільйони, в той самий час за відшко-
дування субсидій держава винна 668 
мільйонів. А за електроенергію за-
боргували 13,7 мільйона гривень.

Багато шкіл переходять на опа-
лення дровами або вугіллям. Цьо-
горіч перейшли чотири школи та на-
вчально-виховних комбінати, скоро 
додасться ще одна. 

Загалом у 2017 році планують ско-
ротити обсяг використання природно-
го газу до 55 тисяч кубометрів, заміс-
тити його твердими видами палива.

Миколаївщина.  
Будують нові котельні

В області до прийому тепла уже го-
тові понад 78% житлових будин-

ків, 80% шкіл, понад 80% дитсадків, 
77% котелень та 229 кілометрів те-
пломереж, а це 79% готовності. На 
черговому засіданні обласного шта-
бу з підготовки до опалювального пе-
ріоду 2017—2018 рр. керівники низки 
управлінь ОДА підтвердили планову 
готовність об’єктів соцсфери до ро-
боти в осінньо-зимовий період.

З метою скорочення та заміщення 
споживання природного газу в об-
ласті активно впроваджують захо-
ди з енергоефективності. Так, у Пер-
вомайську монтують автономне опа-
лення у чотирьох дитсадках та одній 
школі міста, будівлях прокуратури, 
казначейства та нацполіції. До по-
чатку сезону роботи завершать.

В обласному центрі підготовле-
но 87% внутрішньобудинкових сис-
тем опалення житлових будинків, 
які опалюють централізовано. Гото-
ві приймати тепло 99% шкіл та 100% 
ДНЗ, 67% соціальних об’єктів, понад 
80% лікарень. У більшості бюджет-

них установ також взяли курс на зни-
ження споживання газу. Так, цього-
річ термосанацію проведено в шес-
ти дитсадках та п’яти школах міста, 
заплановано будівництво нових ко-
телень у двох школах. Капітально 
відремонтовано фасад із зовнішнім 
утепленням стін будівлі сімейної ам-
булаторії №2, в планах на цей рік — 
реконструкція системи опалення із 
встановленням електричних котлів 
у міському пологовому будинку №2 
та утеплення фасаду будівлі стаціо-
нару міської лікарні №4.

За рахунок консолідації коштів 
державного та місцевих бюджетів, 
інвесторів, енергопостачальних під-
приємств здійснено 74 заходи зі ско-
рочення споживання газу на загаль-
ну суму 313,4 мільйона гривень та 44 
заходи із заміщення його споживан-
ня на 66,2 мільйона гривень. Перед-
бачається скоротити споживання га-
зу на чотири мільйони кубометрів та 
замістити його іншими видами пали-
ва в еквіваленті до шести мільйонів 
кубометрів.

Рівненщина. Житлофонд 
ставлять «на лічильник»

Теплопостачальні підприємства та 
населення області повністю роз-

рахувалися за блакитне паливо та 
тепло, — тож в опалювальний сезон 
область вступає без боргів. 

Віце-прем’єр-міністр Геннадій 
Зубко на селекторній нараді з пи-
тань підготовки до зими відзначив 
Рівненщину як область, у якій най-
більше будинків оснащено прилада-
ми обліку теплової енергії.

— У нас налагоджена систем-
на робота і щодо розрахунків, і що-
до оснащення приладами обліку, — 
зауважує голова ОДА Олексій Муля-

ренко. — Рівне має всі шанси стати 
першим містом в Україні, де «на лі-
чильник» буде поставлено всі 100% 
житлофонду — нині вже є 98%. А по 
області — 84. Повністю оснащені те-
пломірами котельні.

Нині рівень виконаних підготовчих 
робіт до опалювального сезону в те-
пловому господарстві — 81%, до-
рожньому — 80, у житлофонді — 72. 

Особлива увага — соціальним за-
кладам, зокрема дитсадкам та шко-
лам. Вони готові на понад 85%, про-
те до 1 вересня підготовчі роботи за-
вершать.

Львівщина.  
Розроблено графік виїзних перевірок 

Уже виконано понад 70% за-
планованих заходів щодо під-

готовки до опалювального сезону 
2017—2018. Як зазначають у де-
партаменті розвитку та експлуа-
тації житлово-комунального госпо-
дарства Львівської ОДА, уже підго-

товлено 919 котелень, спеціалісти 
замінили більш як 8,6 кілометра те-
плових мереж, підготовку здійсни-
ли у 13 135 будинках. Також відре-
монтували покрівлі у 4812 будин-
ках і налагодили 454 об’єкти соці-
ально-культурного призначення.

У сфері водопостачання здійсни-
ли ремонт та заміну 32,63 кіломе-
тра водопровідних мереж та 9,86 кі-
лометра — каналізаційних. Із метою 
контролю за станом та якістю вико-
наних робіт профільний департамент 
розробив графік виїзних перевірок.

Похолодання останнього літнього 
тижня нагадує — не за горами 
опалювальний сезон. І хоч синоптики 
обіцяють (принаймні поки що) пізню 
теплу осінь, все ж настане час, коли 
треба вмикати котельні на обігрів. Як 
готуються до опалювального сезону 
2017—2018 років у різних регіонах 
України, дізнавалися журналісти 
«Урядового кур’єра».

Курс на енергоефективність

Сторінку підготували Христина ГОРОБЕЦЬ, Олена ІВАШКО, Інна ОМЕЛЯНЧУК, Василь БЕДЗІР,   Микола ШОТ, Євген ЛОГАНОВ,  Інна КОСЯНЧУК, «Урядовий кур’єр»

Тернопіль. Програма термомодернізації —  
на умовах співфінансування

У теплі вже готові зустріти холод-
ну пору всі навчальні та медичні 

заклади обласного центру. Згідно із 
цифрами, оприлюдненими КП «Тер-
нопільміськтеплокомуненерго», міс-
то на початку цього тижня було го-
тове до опалювального періоду на 
88%. Ремонти завершили у 36 ко-
тельнях, ще п’ять лагодять. Підготу-
вали 93% тепломереж.

Щоб зменшити споживання га-
зу, міська влада знайшла інвесто-
ра, який хоче модернізувати в об-
ласному центрі сім котелень, обла-
штувати їх новим обладнанням для 
спалювання фрезерного торфу. Але 
починання в прямому й переносно-
му сенсі запахло їдким димом. Про 
ці перипетії «Урядовий кур’єр» пи-

сав 19 серпня («Чи пройде експер-
тизу опалення торфом»). Міський 
голова Тернополя Сергій Надал ка-
же, що зараз у котельнях, які мали б 
працювати на торфі, екологи прово-
дять експертизу. Запрацюють уста-
новки, лише якщо підтвердять їхню 
екологічну чистоту та безпеку.

Одним із пріоритетних напрямів для 
Тернополя є енергозбереження. Про-
грама термомодернізації житлово-
го фонду діє в місті на умовах співфі-
нансування: 70% — з міської скарб-
ниці та 30% — кошти тернополян. За 
такою формулою цього року вже уте-
плили шість будинків, тривають робо-
ти ще в одному. Також замінили вікна 
в місцях загального користування на 
енерго зберігаючі у восьми будинках.

З фінансування Світового банку і 
ЄБРР у багатоповерхівках Тернопо-
ля облаштовують індивідуально-те-
плові пункти (ІТП). Цьогоріч їх вста-
новили 70. Уперше ІТП з’явився в бу-
динку по вулиці Лук’яновича, 1. Люди 
кажуть, що економить 30—50% енер-
горесурсів. Ще заплановано відкри-
ти ІТП у 750 будинках. «Тернополяни 
матимуть цілодобово гарячу воду та 
належне теплопостачання, — каже 
міський голова. — ІТП будуть облад-
нані будинковими тепломірами».

Торік із настанням холодів Терно-
піль одним із перших у країні розпо-
чав опалювальний сезон. Міський го-
лова запевняє: якщо цієї осені холод 
знову прийде раніше за звичний тер-
мін, тернополяни будуть із теплом.

Від редакції. Зазвичай у перші дні осені комуналь-
ники спокійно рапортують: до початку опалювального 
сезону все встигнемо! Хоча люди вже не вірять таким 
запевненням. Адже чим холодніше стає на вулиці й чим 
ближче до моменту запуску тепла, тим більше недоро-
бок виявляється. «Не встигли», «Немає грошей» — звич-

ні відмовки комунальників. Цього року навряд чи спожи-
вачі пробачать їм огріхи. Адже сплачуючи немало за те-
плопостачання, вони очікують якісних послуг. Якою бу-
де ситуація перед початком цього сезону — побачимо. 
Та все ж хочеться вірити, що справедливе співвідношен-
ня «ціна—якість» прийде і в житлово-комунальну сферу.
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суботні зустрічі

Її творча біографія почалася зі 
знакової вистави «Хочу зні-

матися в кіно». По-перше, — на-
зва. Вона з дитинства готувала-
ся до акторської кар’єри: уроки 
з вокалу, балету, працювала те-
леведучою, закінчила училище 
культури з червоним дипломом.

По-друге, 19-річною зіграла 
головну роль у виставі Закар-
патського обласного музично-
драматичного театру, яку поста-
вив уже тоді відомий Станіслав 
Мойсеєв. Після їхнього переїз-
ду в різний час до Києва між ак-
трисою і режисером розпочав-
ся бурхливий роман, який закін-
чився одруженням.

Тепер Станіслав Мойсеє в го-
ловний режисер головного теа-
тру України — імені Івана Фран-
ка, а Римма ЗЮБІНА — прима в 
Молодому, до речі, одному з най-
популярніших у столиці.

УК Риммо, чому Мойсеєв не за-
просив вас до себе в театр?
— У нашій українській театраль-
ній системі, і досі совєтській, ду-
же складно міняти театр після 
40 років. Якби ж була така ре-
форма, як у Німеччині, коли ак-
тор отримує контракт зі списком 
ролей на п’ять років, а оплата за-
лежить від кількості зіграних го-
ловних чи епізодичних ролей, від 
того, чи його ім’я створює аншла-
ги театру. Я не хочу залишати 
свій цікавий, глибокий реперту-
ар. За п’ять років подібний у те-
атрі Івана Франка не створю, бо 
знаю тамтешні умови. Я 15 років 
руйнувала стереотип, що отри-
мую ролі тільки тому, що дружи-
на головного режисера. На недав-
ньому Одеському міжнародному 
кінофестивалі, де була членом 
журі, мій чоловік відчув по тій 
кількості людей, які віталися зі 
мною, що в кіно я відбулася без-
відносно того, чия я дружина. 
Зазначу: наявність дружини-
актриси в театрі не полегшує іс-
нування чоловіка-режисера і 
керівника, а навпаки, колеги зна-
йшли б сотню вад у мені. Я втоми-
лась постійно пам’ятати про те, 
що «дружина Цезаря поза підо-
зрою». Надто люблю і ціную не-
залежність, зокрема й творчу.

УК Вас завжди підтримува-
ли рідні в побудові акторської 
кар’єри. Розкажіть про них, і чо-
му у вас таке ім’я?
— Тато закінчив Харківське 
танкове училище, та його хобі 
була музика. Він сам навчився 
грати і придбав за чималі гроші 
рідкісний на ті часи концертний 
баян «Баркаролле». На сімейних 
святах тато завжди натхненно 
грав, а друзі співали. Досі ці мо-
менти перед моїми очима. Тата 
немає 21 рік, а баян був ознакою 
того, що він з нами. Якось мама 
побачила телесюжет про хлоп-
чика Івана Шкромиду, який грав 
на баяні, що вже розсипався. Я 
з її ініціативи розшукала Іван-
ка. Ми зустрілися в Івано-Фран-
ківську під час моїх гастролей, і 
я подарувала йому батьків баян. 
Досі спілкуємося. Цього року він 
вступив до музичного училища 
ім. Глієра.

Мене назвали стародавнім чо-
ловічим ім’ям. Є такі православні 
святі: Римма, Інна, Пінна. Їх вби-
ли за християнську віру. Нині ні-
кому не спаде на думку давати 
його хлопцям. Але в мене є щось 
від сильної статі. Хоч загалом у 
членів родини доволі поширені 
імена: мама Віра, тато — Анато-
лій, старша сестра — Лариса.

УК Ваша сестра кандидат тех-
нічних наук, науковий співро-
бітник. Пан Анатолій колись 
пожартував: жив-був Зюбін, 
і було в нього дві доньки: од-
на розумна, а друга актриса. Він 
був із Сум, мама з Чернігівщини, 
родина жила в Угорщині. На ва-

шу думку, чи не призведе безвіз 
до чергової хвилі еміграції най-
працьовитіших розумників до 
чужих економік?
— Із 3 до 8 років я жила у вій-
ськовому містечку в Угорщині. 
Згадую чисті вулиці у Веспре-
мі і яскраві дитячі магазини. В 
радянських магазинах ляльки-
пупсики були якісь безстатеві, 
а в мене лялька — красуня-па-
нянка. Вона досі є у мами в Ужго-
роді. Я вітаю безвіз. Дуже багато 
молоді за допомогою грантів хо-
чуть вивчитися там, а потім по-
вернутися. Їм треба чітко усвідо-
мити, чому їхати: на запрошення 
АТ-компанії — це одне, а при-
биральником — інше, як у мо-
їй кіноісторії з «Гнізда горлиці». 
У Бельгії на Днях українського 
кіно працівниця посольства ви-
словилася негативно щодо за-
робітчанства. Я відповіла: якби 
був безвіз і на чужині стало ду-
же погано, то героїня поїхала б 
додому, а не терпіла принижен-
ня. Нелегали-заробітчани навіть 
у вихідний день боялися з по-
мешкання вийти. Я жила на За-
карпатті, там діяв спрощений 
для 30-кілометрової зони пере-
тин кордону, і ми з батьками за-
просто могли поїхати поїсти мо-

розива в Угорщину, прогулятися 
по Кошице у Словаччині. Для 
мене з дитинства виїзди за кор-
дон з танцювальним колективом 
були звичною справою. Нині у 
світі відбувається чергове пере-
селення народів, мігрує вся пла-
нета. І невідомо, в якій країні яка 
мова, культура, традиції доміну-
ватимуть у родинах.

УК Ми живемо в епоху, яка шо-
кує, коли світ догори дриґом: зо-
всім маленькі діти пояснюють 
бабусям, як працює планшет, і 
просять у них почитати вголос, 
бо ще не вміють.
— Наш син Данило до трьох ро-
ків не дивився телевізор — це 
була моя принципова позиція. 
Але ми не можемо відокреми-
тися від соціуму. Я застала чор-
нильні ручки для каліграфії і 
тижнями чекала потрібні теа-
тральні книжки за міжбібліо-
течним абонементом. Тепер маю 

простим натисканням кнопки на 
комп’ютері найкращі з них. Ни-
ні людина просто обирає, а те, що 
вона обирає… То інша тема.

УК Ви працювали над тим, щоб 
дитина обирала правильно, ще 
коли були вагітною. Чи не тому 
Данило, 1998 року народження, 
виріс талановитим розумником. 
Яку професію опановує?
— Син виріс гуманітарієм, але 
хоче займатися комп’ютерними 
технологіями. Я спрямовувала 
його погляд на спеціальність кі-
бербезпека, вважаю її професіє ю 
майбутнього. Даниїл вступив на 
культурологію в Києво-Могилян-
ську академію. Важливо навча-
тися там, де дають знання, вихо-
вують самосвідомість, де є своя 
спільнота, де вирощують особис-
тостей, а не клонують рабів і про-
цвітає хабарництво. Спілкуючись 
на майстер-класах і творчих зу-
стрічах під час кінофестивалю 
дитячого кіно з дітьми в буковель-
ському «Артеку», я вкотре від-
крила для себе, що нині діти зо-
всім інші. Автографи беруть не 
на папірці, а на екранах своїх те-
лефонів, скачавши моє фото. Світ 
ширший, ніж рамки однієї профе-
сії. Хоч мій син з двох років зні-

мається в кіно, ми не мали на меті 
за будь-яку ціну продовжити те-
атральну династію. У моєму жи-
вотику в нього не було вибору, а в 
соціумі він ріс за своїми вподобан-
нями. Неминучим був і період ні-
гілізму, коли здається, що дорос-
лі не знають, як правильно жити. 
Творчістю займатися насильно 
неможливо. Акторству варто при-
святити життя, за умови, що воно 
потрібніше за повітря.

УК Тетяна Логуш, співзасновник 
конкурсу «Коронація слова», до 
якого ви маєте стосунок, сказа-
ла: «Я була вражена Риммою 
на Майдані. Вона виступала як 
безстрашний патріот. Римма 
відкрита, розумна, талановита, 
щира». Порадьте книжки, які 
формують сильну особистість.
— Не можу виокремити 10 кни-
жок, що вплинули на мене, бо по-
стійно їх для себе відкриваю. На-
приклад, коли була піонеркою, 

такою стала «Четверта висота». 
Я не зчитувала там ідеологію, а 
за прикладом героїні писала собі 
план на рік, який характер хочу в 
собі виховати. Пізніше, в 16 років, 
з’явилися твори Чехова. Тепер 
мені ближчий «Вишневий сад», 
ніж «Три сестри». Книжка чіпляє, 
коли герой схожий на нас сумні-
вами, пошуками себе. Колись за-
хопилася Маркесом. Це був інший 
світ і глибина, там нема такого по-
зитивного героя, якого треба взя-
ти за взірець, а ми привчені бачи-
ти його в літературному творі. Але 
не для цього література. Будь-
яка сфера мистецтв має торка-
тися твоєї душі, твоїх страждань 
і сумнівів. Мене зачепили історії 
кохання 70-річних людей у «Ко-
ханні під час холери». Там нема 
повчання, як жити правильно, є 
історія, як герой зберіг кохання. 
Маркес перевернув мій світ, як 
колись перевернув Булгаков. Ни-
ні в український літературі вели-
ке різноманіття: від улюбленого 
всіма Жадана до улюбленої мною 
Наталки Сняданко. Дуже важли-
во, щоб ми читали. На будь-яких 
носіях. Мама вчила мене чита-
ти з олівцем і блокнотом — інак-
ше просто перегортаєш сторінки. 
Я підкреслюю, загинаю сторінки, 
обожнюю аромат книжки… Спо-
чатку читаю першу і останню сто-
рінки і вигадую, що між ними від-
бувається. Дивно, мабуть...

УК Відзначають ваше вміння 
зберегти обличчя в різноплано-
вих ролях. На відміну від роз-
кручених колег, ви не втратили 
смаку до експерименту, ламаєте 
уявлення про амплуа. Яка роль 
у творчій кар’єрі найрадикаль-
ніша?
— Мабуть, «Любовні листи до 
Сталіна» у постановці Станісла-
ва Мойсеєва. Вистава пройшла 
лише один сезон ще до друго-
го Майдану. Там є трикутник: 
Булгаков, його дружина і Сталін. 
П’єсу написав викладач Мадрид-
ського університету математик 
Хуан Майорка, в ній висвітлено 
період, коли письмен ник не мо-
же відійти від телефону, бо че-
кає на дзвінок від Сталіна. Ця 

документальна сюрреалістична 
драма про те, як система здатна 
знищити художника і чим закін-
чується загравання з владою, ко-
ли ми хочемо стати придворними 
поетами, артистами. Мій вчитель 
Петро Семенович Чайковський 
— високої культури людина — 
казав, що буржуазія ніколи не 
любила театр, бо театр може ска-
зати алегорією, метафорою прав-
ду. А в нас у владі весь час ті, хто 
правди боїться. Ви спитайте по-
літиків, коли востаннє ходили до 
театру і які жанри їх приваблю-
ють.

УК Прима Молодого театру Та-
мара Яценко бравірувала мені, 
що не була заслуженою, а зра-
зу стала народною. У вас є між-
народні нагороди, а ви досі без 
звань. Чому?
— Тамару всі знають і впізнають 
без приставки «народна». Пра-
вильно було зроблено в Грузії та 
Прибалтиці, коли відмовилися 
від цього радянського пережит-
ку. У деяких митців це перетво-
рюється на марафон: отрима-
ли «заслуженого», через п’ять 
років треба мати «народного». 
У мене є міжнародні відзнаки, і 
мені достатньо. Це важливіше, 
ніж звання, носії яких іноді дис-
кредитують Україну. Я багато 
разів чула: «Твій чоловік керу-
вав театром і не міг влаштувати 
тобі звання?» Влаштувати, до-
мовитися, купити? Це все не до 
мене. В артистичному середови-
щі, напевно, лише Олег Скрипка 
відмовився від звання. Для мене 
дивно, що ми на Майдані говори-
ли про нові цінності, а поверну-
лися до радянських. Цей совок 
ніяк у країні не зникне, як вірус. 
І заради чого? Заради надбавки 
до зарплатні? Кожен київський 
артист, хто його має, може заро-
бити своєю роботою за півдня на 
знімальному майданчику. А як-
що не може, то такий це артист.

УК Ви вважаєте театр мисте-
цтвом елітарним, роль має не-
сти глибину і зміст. А як розва-
жаєтесь?
— Театр — єдина установа, де 
людина може працювати душею, 
серцем і головою. Її треба до цьо-
го спонукати: «Не позволяй ду-
ше лениться». І добре, і погано, 
що в нас є репертуарний театр, 
який може собі дозволити стави-
ти вистави не заради каси. Коли 
театр перетворюється на заро-
бітчанство — сумно і прикро. Я 
розважаюся подорожами і спіл-
куванням з друзями. Обожнюю 
танцювати — це також поряту-
нок від розчарувань і зневіри. 
Акторський робочий інструмент 
— душа, серце і голова. Вони теж 
потребують ремонту, нової енер-
гії. Друзі рятують мене нашим 
обміном енергіями. Іноді треба 
зануритись у самотність, помов-
чати з кавою. Цілий день можу 
так провести у своїй мушлі. Не 
займаюся спортом, я балетна ді-
вчинка — треную свої м’язи під 
красиву музику. Торік моя прия-
телька Світлана Марченко орга-
нізувала «Балет для дорослих». 
З вересня ходитиму на заняття, 
бо дуже цього бажаю. І не заради 
фізичної форми, а заради радості 
серця. Григорій Сковорода писав 
про необхідність цього для жит-
тя людського. Подорожі хоча б 
на 2-3 дні мене теж відновлюють. 
Вразили Барселона, Амстердам, 
грецький острів Скопелос. Гру-
зія завжди надихає — повертаю-
ся звідти новою людиною.

Георгій-Григорій ПИЛИПЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

Я багато разів чула: «Твій чоловік керував театром 
і не міг влаштувати тобі звання?» Влаштувати, 
домовитися, купити? Це все не до мене. 
В артистичному середовищі, напевно, лише Олег 
Скрипка відмовився від звання. Для мене дивно, 
що ми на Майдані говорили про нові цінності, 
а повернулися до радянських. Цей совок ніяк у 
країні не зникне, як вірус.
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ДОСЬЄ «УК»
Римма ЗЮБІНА. Народилася 

1971 року в Ужгороді. Закінчила Ки-
ївський інститут культури в 1994 р. 
Актриса Молодого театру. Зіграла в 
кіно і на телебаченні близько 90 ро-
лей. Виборола кілька нагород, зокре-
ма за ролі у виставах «Дядя Ваня» за 
А. Чеховим, «Право на любов» за О. 
Островським, «Четверта сестра» за 
Я. Гловацьким. Пишається цьогоріч-
ною кіновідзнакою за головну роль у 
фільмі «Гніздо горлиці». Займається 
волонтерством в АТО і благодійніс-
тю, опікуючись хворими дітьми.

Актриса Римма Зюбіна:

«Свою «Київську 
пектораль» 
я виставила 
на аукціон, 
щоб допомогти 
пораненим 
хлопцям»
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люди і час

70-річчя заснування Дня шахтаря

Гірке свято Донбасу
ПОГЛЯД. Справедливо 

нарікаючи на роз’єднаність 
і довірливість українців, які, 
на відміну від фінів, поляків 
і прибалтів, не зуміли від-
стояти незалежність рідного 
краю після розвалу царської 
тюрми народів, ми зазвичай 
забуваємо, що бідою Украї-
ни стали хліб і вугілля. Без 
них, як не втомлювався на-
гадувати вождь російських 
більшовиків Ленін, немож-
ливим було існування від-
роджуваної ним імперської 
держави. Отож окупанти не 
шкодували ні людських жит-
тів, ні улесливої брехні для 
загарбання українських зе-
мель, не особливо перейма-
ючись долею інших «інород-
ців», без яких не могла існу-
вати «Вєлікая Расія».

«Донбас — не випадко-
вий регіон, а район, без яко-
го соціалістичне будівництво 
залишається просто добрим 
побажанням» — цей посту-
лат Леніна залишався акту-
альним аж до освоєння ве-
летенських покладів корис-
них копалин у Тюмені, що 
зробило «хлібом промисло-
вості» замість вугілля нафту 
і газ. Однак у путінській Ро-
сії, де щорічно гучно святку-
ють чергові дні перемоги у 
війні проти Гітлера, чомусь 
геть-чисто забули, що без 
післявоєнного відродження 
Донбасу не могло бути й мо-
ви про відбудову СРСР, де 
паровози, пароплави і пе-
реважну більшість заводів 
приводила у рух енергія до-
нецького кам’яного вугілля.

Не дивно, що саме в го-
лод ному і холодному 1947 
році ухвалили рішення про 
запровадження з наступно-
го року Дня шахтаря, відзна-
чення якого в останню неді-
лю серпня мало хоча б до-
брим словом та мало чого 
вартими для держави орде-
нами і медалями підсолоди-
ти гірке життя гірників. Дату 
приурочили до річниці тру-
дового подвигу Олексія Ста-
ханова, який в останній день 
серпня 1935 року видав на-
гора 102 тонни вугілля, ви-
конавши 14 тодішніх норм.

Від моменту свого засну-
вання День шахтаря був і ли-
шається святом зі сльозою, 
бо, крім надважких умов 
праці, робота в шахтах опла-
чена втраченими людськи-

ми життями. Причому якщо 
гірникам дістаються профе-
сійні хвороби і висока ймо-
вірність каліцтва чи загибе-
лі, то видобуте шахтарями 
вугілля є чорним золотом у 
прямому значенні слова.

Експерти, які з піною на 
вустах доводять, що еконо-
міка України тримається на 
експорті сталі, жодним сло-
вом не згадують, що її ви-
робництво на фізично і мо-
рально застарілому облад-
нанні було б завідомо збит-
ковим, якби не низька ціна 
українського вугілля, вдві-
чі-втричі менша від декла-
рованої собівартості. При-
чому до останньої теж вели-
кі питання, бо супердорога 
продукція багатьох великих 
шахт, яку доводиться доту-
вати державі, так само в ра-
зи більша, ніж у добутого 
обушком у примітивних ко-
панках вугілля, яке тихцем 
зсипають на шахтні двори 
потужних підприємств та ре-
алізовують кагалом.

За такої ситуації нічо-
го дивуватись, що приватні 
господарі шахт кровно заці-
кавлені в утриманні високої 
собівартості чорного золота, 
адже основний прибуток за-
безпечує не збут видобутої 
сировини, а дотації, які удві-
чі-втричі вищі за реалізацій-
ну ціну! Можна скільки за-
вгодно нарікати на зроста-
ючу глибину шахт та дедалі 
складніші умови роботи гір-
ників, але куди подітись від 
факту, що Стаханов за п’ять 
годин ударної праці нарубав 
102 тонни вугілля, а сучас-
ні українські шахтарі добу-
вають у середньому по 300 
тонн чорного золота на кож-
ного. Причому не за зміну, а 
за рік! Винні в цьому не во-
ни, а система перетворення 
вугілля в бакси для олігар-
хів і корупціонерів, без руй-
нування якої свято шахтарів 
постійно буде зі сльозою, а 
дотаційний Донбас диктува-
тиме свою волю Україні, яка 
його утримує і годує.

120 років віД Дня нароДження івана Микитенка

Фельдшерський діагноз 
драматурга

ПОСТАТЬ. «П’єсу «Кадри» 
бачили 150 000 осіб — майже 
половина трудящої люднос-
ті Києва. Усі 100 вистав бу-
ли закриті; отож класово во-
рожий глядач не потрапляє 
до театру», — повідомляли 
у 1930 році київські газети 
про тріумфальний успіх дра-
ми Івана Микитенка на сцені 
театру імені Івана Франка. Не 
меншу популярність твір уже 
знаного українського драма-
турга здобув на театраль-
них сценах тодішніх столиць 
України і СРСР — Харкова і 
Москви, не кажучи вже про 
десятки інших великих міст.

На відміну від Києва, де за-
криті вистави були винятково 
для пролетарів та партчинов-
ників, зазвичай глядачів на 
«Кадри» допускали без пе-
ревірки мандатів, хоча не без 
солідних черг. П’єса розпові-
дала про становлення нової 
вишівської освіти, де не бра-
кувало проблем. Причому не 
лише «класових», коли, на 
розпач професорів старого 
гарту, в аудиторіях з’явились 
переважно малограмотні сту-
денти, які, однак, не лізли за 
словом у кишеню при спіл-
куванні з «осколками цариз-
му».

Втім, значно страшніше, 
що горе-реформатори вве-
ли нові «революційні» форми 
навчання. Оцінку «відмінно» 
скасували як індивідуалістич-
ну, запровадивши колектив-
не складання іспитів, коли на 
екзаменах відповідала вся 
навчальна група разом. Не-
важко спрогнозувати фахо-
вий рівень майбутніх інжене-
рів чи лікарів, кожному з яких 
достатньо було визубрити за-
здалегідь розподілені між ни-
ми теми.

Автор п’єси справді тала-
новито написав про те, що 
сам добре знав, адже він 
один із тих, хто поповнив но-
ві пролетарські кадри. Мики-
тенко — випускник ще старо-
режимної військово-фельд-
шерської школи, яка давала 
середню медичну, однак аж 
ніяк не загальну освіту. Май-
бутній драматург кілька ро-
ків відслужив фельдшером 
на фронті та у пореволюцій-
них селах. Однак ставши у 
1922 році студентом Одесь-

кого медінституту, виявився 
за освітою на голову вищим 
від малограмотних однокурс-
ників, що разом із бідняць-
ким походженням дало старт 
стрімкій кар’єрі.

Людину, в послужному 
списку якої лише правлені 
редакторами газетні публіка-
ції на «актуальні» теми, при-
значили завідуючим літера-
турною частиною щойно за-
снованого українського дра-
матичного театру в Оде-
сі та головою місцевої фі-
лії об’єднання письменників 
«Гарт». Ще до закінчення ви-
шу Микитенка викликали у 
тоді столичний Харків, де не-
довчений початківець став 
відповідальним секретарем 
літературного журналу «Чер-
воний шлях» та очолив Все-
українську спілку пролетар-
ських письменників.

Повноважний делегат Ук-
раїни на Першому з’їзді ра-
дянських письменників у Мо-
скві та член Всеукраїнсько-
го центрального виконавчого 
комітету фактично вже висо-
копоставленим чиновником 
взявся за освоєння азів літе-
ратури і драматургії. Зокре-
ма, створена ним у 1929 році 
п’єса «Диктатура» писалася 
спільними зусиллями авто-

ра та театрального колекти-
ву Одеської держдрами без-
посередньо у ході репетицій.

Є всі підстави стверджува-
ти, що Іван Микитенко набув 
офіційного статусу письмен-
ника ще до того, як насправ-
ді ним став. Однак, на відміну 
від багатьох забутих нині чи-
новників від письменництва, 
в нього вистачило розуму і 
мужності визнати, що «аж те-
пер ми осягнули — що то є лі-
тература» та чесно заявити: 
«Чимало з нашого брата мо-
же сказати: «Язик мій — во-
рог мій».

Остання фраза виголошу-
валась ще в часи, коли ма-
лось на увазі вміле воло-
діння мовними багатства-
ми. Без цього навіть природ-
ний талант не принесе успі-
ху на літературній ниві, а на-
томість виявилось, що йдеть-
ся про набагато страшні-
ші й трагічніші речі. Дебюту-
вавши на великій сцені суто 
кон’юнктурною агіткою «Дик-
татура», Іван Микитенко від 
п’єси до п’єси ставав дедалі 
вправнішим, чеснішим і не-
безпечнішим для тоталітар-
ного режиму драматургом. 
Гіркі й справедливі слова ге-
роїв його творів, що «у ко-
операції самі чамайдани та 
шнурки до черевиків», а «моя 
баба може постояти в черзі, 
бо морда в неї не інтелігент-
на» — явно не для нових ре-
алій лакованого соцреалізму.

Вершиною трагічно обірва-
ного всього-на-всього у соро-
карічному віці злету Микитен-
ка у драматургії стала сати-
рична комедія «Соло на флей-
ті», назва якої прямо перекли-
кається із легендарним кіно-
фільмом часів горбачовської 
перебудови «Забута мелодія 
для флейти». «Я сказав «так» 
і перетакувать не буду» — та-
ке життєве кредо «завжди 
правих» сталінських партчи-
нуш. «Це історичний аспірант 
більшовицької науки. Був ко-
валем, а тепер пише дисер-
тацію і доказує, що при на-
шій, сказать, радянській вла-
ді не може бути падлєцов. Не 
знаю, чи докаже» — за цей 
чесний діагноз вирощеним 
Сталіним «кадрам» заплаче-
но життям талановитого укра-
їнського драматурга.

60 років віД Дня присвоєння звання Героя василю роМанюку

Рекорди 
не заради 
рекордів

ПЕРШОПРОХОДЕЦЬ. Віддаючи належн е 
талантові спортсменів і креативності охочих 
прославитись у книзі Гіннеса навіть безглуз-
дими досягненнями, не забуватимемо, що є 
рекорди з особливою значимістю. Так, напри-
клад, уродженець міста Драбів на Черкащині 
Василь Романюк, на рахунку якого 3475 стриб-
ків та 18 світових рекордів, був випробувачем 
парашутних систем, якого першим серед колег 
удостоїли звання Героя Радянського Союзу.

Рекордні стрибки Василя Романюка 
із стратосфери були не задля екстриму, 
а для розробки засобів порятунку 
льотчиків реактивної авіації та потреб 
майбутніх космонавтів

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

135 років віД Дня нароДження Михайла Гаврилка

Вогонь 
повстанського серця

МУЖНІСТЬ. За радян-
ських часів широко про-
славляли подвиг більшови-
ка Сергія Лазо, якого у 1920 
році окупанти-інтервенти 
живцем спалили у топці па-
ровоза. Та мало хто навіть 
на Полтавщині знав, що їх-
нього земляка Михайла Гав-
рилка аналогічним чином 
стратили у тому-таки 1920 
році. Причому теж інтервен-
ти, які прийшли на україн-
ську землю з Росії під чер-
воними прапорами.

Михайло Гаврилко наро-
дився у 1882 році, закінчив 

Миргородську художньо-
промислову школу, де на-
вчався у видатного митця-
патріота Опанаса Сластіона. 
Ще студентом юнак створив 
погруддя Шевченка, яке у 
1903 році встановили в Сед-
неві на території помістя Фе-
дора Лисогуба — мецената 
Миргородської школи.

За участь у студентських 
заворушеннях Гаврилка ви-
ключили з Петербурзької 
школи технічного малюван-
ня. Отож довелось виїхати 
за кордон, де по закінчен-
ні Краківської академії мис-

тецтв і стажування у паризь-
кого скульптура Антуана 
Бурделя талановитий пол-
тавець розпочав мистецьку 
кар’єру.

Однак із початком війни 
Гаврилко вступив у лави Сі-
чових стрільців, щоб уже ні-
коли не розлучатись із рід-
ним краєм. Восени 1920 ро-
ку підступом взятий у полон 
повстанський отаман у пря-
мому значенні слова став 
вогнем, який донині запалює 
у серцях українців полум’я 
патріотизму та жертовної 
любові до Вітчизни.

Більшовики йшли на будь-які жертви і злочини заради 
загарбання вугілля Донбасу, а нинішню путінську Росію 
насамперед цікавлять його трудові ресурси

Івану Микитенку навіть 
у трагічному 1937 році 
не забракло мужності 
для п’єс про «кадри», 
з яких донині зростають 
все нові «проффесори»

Ілюстрації надані автором
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У Запоріжжі провели 
«Добрий базар»

Євген ЛОГАНОВ, 
«Урядовий кур’єр»

БЛАГОДІЙНІСТЬ. Загальноміський благодійний захід із роз-
продажу товарів влаштували днями на площі Маяковського. 
Серед лотів були зокрема й речі відомих краян. Для учасни-
ків заходу також працювала фуд-зона, а для маленьких запо-
ріжців організували дитячу зону і гараж-сейл. На завершення 
«Доброго базару» виступали найкращі творчі колективи міста. 

«Захід відбувся під гаслом «Подаруй добро ближньому», — 
сказав у коментарі журналістам заступник Запорізького місько-
го голови Анатолій Пустоваров. — Украй важливо підтримувати 
в нашому місті атмосферу добра. Тому й був організований цей 
благодійний базар, на якому працювало кілька секцій для повно-
цінного сімейного відпочинку. Кожен мав змогу знайти заняття 
до душі, весело, змістовно й корисно провести час». 

До речі, частину зібраних коштів організатори планують ви-
тратити на встановлення в місті пандусів для людей з обмеже-
ними можливостями. 

Ростиме у Ворсклі 
стерлядь

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр» 

РИБОСВІТ. Цими днями в річці Ворскла справили новосілля 
майже 2 тисячі мальків прісноводної стерляді, що поповнили риб-
ні запаси одного з найчистіших річкових плес Європи. За слова-
ми представників Гетьманського національного природного пар-
ку, який став організатором відповідного проекту з відновлення 
популяції риби, занесеної до Червоної книги України, це вже дру-
гий етап роботи, розпочатої у 2014 році. Тоді на семи ділянках 
Ворскли випустили 10 тисяч мальків стерляді, а вже за тиждень 
малечу зафіксували на відстані 5 кілометрів від місця випуску.

Як повідомив голова Сумської ОДА Микола Клочко, ниніш-
нього року в 11 пунктах буде випущено ще не менш як 25 ти-
сяч мальків цієї риби. Відповідні кошти в сумі 152,7 тисячі гри-
вень надано з обласного фонду охорони навколишнього при-
родного середовища. До слова, нині стерлядь у незначній кіль-
кості водиться в Десні і Сеймі, тож зариблення Ворскли має за-
повнити цю важливу прогалину.

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 3 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +12  +17 +23  +28 Черкаська +12  +17 +24  +29
Житомирська +12  +17 +22  +27 Кіровоградська +14  +19 +25  +30
Чернігівська +12  +17 +23  +28 Полтавська +12  +17 +23  +28
Сумська +11  +16 +23  +28 Дніпропетровська +14  +19 +24  +29
Закарпатська +11  +16 +14  +19 Одеська +14  +19 +25  +30
Рівненська +11  +16 +19  +24 Миколаївська +14  +19 +25  +30
Львівська +9  +14 +15  +20 Херсонська +14  +19 +24  +29
Івано-Франківська +10  +15 +15  +20 Запорізька +13  +18 +23  +28
Волинська +9  +14 +15  +20 Харківська +12  +17 +23  +28
Хмельницька +11  +16 +18  +23 Донецька +13  +18 +23  +28
Чернівецька +12  +17 +17  +22 Луганська +12  +17 +23  +28
Тернопільська +10  +15 +16  +21 Крим +14  +19 +23  +28
Вінницька +12  +17 +24  +29 Київ +15  +17 +26  +28

Укргiдрометцентр

10..15
15..20 12..17

23..28

12..17
24..29

14..19
24..29

12..17
23..28

Скіфи знову в Більську!
ДО ДЖЕРЕЛ. Уперше на Полтавщині відбувся «Гелон-фест»

Олександр ДАНИЛЕЦЬ 
(фото автора), 

«Урядовий кур’єр»

Етнофестиваль «Гелон-
фест», про який у пу-

блікації «Сучасні симфо-
нії для стародавнього Ге-
лона» в №147 за 9 серпня 
уже повідомляла наша га-
зета, провели на території 
Більського городища, що 
під Котельвою.

«Такими заходами ми 
обстоюємо свої цінності, 
згадуємо історію. Про ту-
тешні дослідження знають 
не лише на Полтавщині чи 
в Україні — про Більське 
городище знають в усьо-
му світі. Ця земля благо-
датна. Я пишаюся тим, що 
Полтавщина вкотре дово-
дить свій статус культур-
ної столиці України. Од-
нозначно ми розвивати-
мемо археологію в області. 
Це одне з пріоритетних за-
вдань. Ми розробимо від-
повідну програму», — про-
коментував подію присут-
ній на святі голова Полтав-
ської облдержадміністра-
ції Валерій Головко.

Така увага до цього на-
ціонального оберега не ви-
падкова. Більське городи-
ще науковці ототожнюють 
зі скіфським містом Гелон, 
яке існувало впродовж 500 
років із VIII до IV століття 
до нашої ери. Уже багато 
років археологи досліджу-
ють городище і місце похо-
вання скіфів, та саме ни-
нішній рік дослідники на-
зивають особливим. Цього 
разу їм пощастило розко-
пати унікальні й найцінні-
ші артефакти за всю істо-
рію дослідження. 

«У цьому сезоні ми розко-
пали золоті бляшки, брон-
зове дзеркало із зображен-
ням пантери, шкіряний по-
яс із бронзовими виробами 
на ньому, елементи зброї, 
сагайдачний набір, прикра-
шений золотими пластина-
ми, цілу грецьку амфору, 
глиняний глечик, останки 
кістяків людей і коня. Усім 

знахідкам близько 2,6 ти-
сячі років», — розповів ди-
ректор історико-культур-
ного заповідника «Більськ» 
Полтавської обласної ради 
Ігор Корост.

Знайдені артефакти на 
«Гелон-фесті» не презен-
тували, та ознайомити-

ся зі скіфськими традиці-
ями, культурою і побутом 
там можна було. Передати 
атмосферу того часу допо-
магали актори. Відповідно 
вдягнені, вони зустрічали 
гостей свята. 

— Ми намагалися якомо-
га точніше відтворити одяг, 

який носили скіфи. Це їхнє 
парадно-військове вбран-
ня. А також зброю — луки, 
списи, кинджали, мечі, — 
пояснив Ігор Корост.

Цьогоріч етнофестиваль 
провели уперше. Про-
те організатори планують 
зробити його щорічним. 
«Це унікальне, дивовижне 
місце. Воно має величезне 
значення в історії людства. 
І ми хочемо, щоб якомога 
більше людей про нього ді-
зналося. Адже не тільки в 
Італії та Єгипті є історич-
ні місця, а й у нас також. 
Більське городище має 
стати ще одним брендом 
Полтавщини», — переко-
наний начальник управ-
ління культури Полтав-
ської ОДА Геннадій Фасій. 

Фестиваль хоч і одноден-
ний, та мав насичену про-
граму. Гарний настрій гос-
тям свята дарували заслу-
жений ансамбль пісні і тан-
цю імені Валентина Мі-
щенка Полтавського місь-
кого БК «Лтава», камер-
ний оркестр імені Дмитра 
Ахшарумова Полтавської 
обласної філармонії, Пол-
тавський симфонічний ор-
кестр, солісти Полтавсько-
го академічного обласно-
го українського музично-
драматичного театру, Пол-
тавський академічний те-
атр ляльок. Як повідоми-
ла заступник начальника 
управління культури обл-
держадміністрації Вален-
тина Вождаєнко, стільки 
статусних професійних ко-
лективів на Котелевську 
землю ще не приїздило. 
Були там і фаєр-шоу, і пле-
нери художників та май-
стер-класи. Також на фес-
тивалі можна було смачно 
поїсти та придбати на яр-
марку вироби хенд-мейд — 
вишиванки, картини, ляль-
ки-мотанки, глиняний по-
суд, солом’яні капелюхи, 
сувеніри, прикраси. 

Відвідали фестиваль й 
отримали від цього дійства 
насолоду приблизно 4—5 
тисяч людей.

Вбрання та культуру скіфів максимально можливо передали реставратори із Запоріжжя

Майстер народної творчості полтавка Наталія Свиридюк

Ці юні котелевці народилися в незалежній Україні
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