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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:
«Наголошую, що в цьому 

опалювальному сезоні  
(я тримаю позицію, 

тримаю слово) не буде 
підвищення ціни  

на газ для 
населення».

Кошти  
і відповідальність 

ПРОЕКТИ. Цьогоріч регіони мають завершити реалізацію всіх 
проектів, розпочатих у попередні періоди. Ідеться про дитсадки, 
опорні школи, лікарні, амбулаторії, центри надання адміністратив-
них послуг, центри безпеки, місцеві дороги тощо. Це проекти, що 
фінансуються за рахунок державних програм та бюджетних ко-
штів, переданих місцевому самоврядуванню. Таке завдання поста-
вив керівникам областей віце-прем’єр-міністр — міністр регіональ-
ного розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.

Державна фінансова підтримка містить: ДФРР — 6 млрд грн, 
субвенцію на сільську медицину — 5 млрд грн, субвенцію на розви-
ток інфраструктури ОТГ — 1,9 млрд грн, освітню субвенцію на но-
ву українську школу — 1 млрд грн, програму «Шкільні автобуси» — 
900 млн  грн, будівництво футбольних полів — 370 млн грн, субвен-
цію на соціально-економічний розвиток — 5 млрд грн. 

«Кошти на місцях є, — цитує слова урядовця його прес-служба. 
— На рівні області маєте чітко визначити, куди їх буде спрямовано 
і на які проекти. Вчасна здача в експлуатацію об’єктів — ваша пер-
сональна відповідальність».

130 млрд грн
витрачає щороку наша країна  

на обслуговування зовнішніх запозичень, 
здійснених у 2007—2014 рр.

ЕКСКЛЮЗИВ. Голова правління НСТУ Зураб Аласанія пояснив 
«УК», чому нині важко оцінити роль суспільного мовника 

Не рейтингом єдиним

Прем’єр-міністр про стабільність ціноутворення  
в цьому чутливому для людей аспекті життя
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СУБОТНІ ЗУСТРІЧІ

У всеукраїнський прокат  
вийшов документальний фільм   
про знаменитого  оперного  
співака  Героя України  
Василя Сліпака

На які моменти варто 
звертати увагу тим,  
хто хоче 
влаштуватись  
на  надомну роботу

ЗАПИТАйТЕ У ЮРИСТА

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

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

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

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2018 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 28 грн . . . . . . . . . . . . 50 грн

на 3 місяці . . . . . . . . . 84 грн . . . . . . . . . . 150 грн

на півроку . . . . . 168 грн . . . . . . . . . . 300 грн

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

Триває 
передплата 
«Урядового 

кур’єра» 
на 2018 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
зв’язку Укрпошти.
Також її можна 

оформити 
на сайтах: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

УДППЗ
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua
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УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua2 

новини та коментарі

Країна ще має шанси на реальну демократію
ПОЗИЦІЯ. Прем’єр рекомендував народним депутатам швидко працювати над проектами 
потрібних законів і не думати про передвиборчу кампанію

Лора ВОВК  
для «Урядового кур’єра»

Наша країна та її грома-
дяни за два роки до пре-

зидентських і парламент-
ських виборів очікують від 
політиків відповідальної ро-
боти й боротьби за добро-
бут людей, а не змагань за 
рейтинги. На цьому наго-
лосив Прем’єр-міністр Во-
лодимир Гройсман під час 
традиційної п’ятничної «Го-
дини запитань до уряду» у 
Верховній Раді. Він наголо-
сив, що Україна не втрати-
ла історичного шансу змі-
нитися, однак і точку непо-
вернення вона ще не змо-
гла пройти остаточно. «Роз-
почалася робота нової се-
сії Верховної Ради. Це мож-
ливість зробити багато пра-
вильних кроків, аби зміни-
ти життя українців. Ми пре-
зентували 35 важливих за-
конопроектів, напрацьова-
них Президентом, урядом, 

парламентом. Хочу подяку-
вати, що цього пленарного 
тижня два закони вже було 
ухвалено. Це дуже важливо 
з огляду на розвиток еконо-
міки, але недостатньо, щоб 
кардинально змінити жит-
тя в країні і дати людям від-
чуття майбутнього, почуття 
гордості за країну», — роз-
ставив акценти Володимир 
Гройсман.

Він припускає, що обста-
вини в країні можуть змі-
нитися, «оскільки точку не-
повернення ще не пройде-
но». Саме тому слід зроби-
ти Україну демократичною 
та розвиненою. «Люди чека-
ють не того, щоб за півтора-
два роки до виборів політики 
почали змагатися рейтинга-
ми. До виборів у нас є шанс 
ухвалити рішення, яких 
очікують українці», — ци-
тує слова Прем’єра депар-
тамент інформації та кому-
нікацій з громадськістю Се-
кретаріату Кабміну.

Потім глава уряду сказав 
про потребу створити Анти-
корупційний суд. Орган ста-
не «завершальною ланкою 
системи органів боротьби з 
корупцією, чіткого розмеж-
ування функцій та повно-
важень органів влади». Він 
працюватиме на вдоскона-
лення процедур державно-

го управління та оновлення 
виборчої системи. «Ми має-
мо створити прозору систе-
му, коли кожен зможе реа-
лізувати себе. Ми поважа-
тимемо людей і обіцятиме-
мо те, що можемо зроби-
ти, а не купуватимемо го-
лоси українців, — резюму-

вав Прем’єр, виокремив-
ши єдність усіх гілок влади. 
— Цей шанс має стати най-
вищою цінністю. Закликаю 
всіх об’єднатися. Готовий 
служити цим цілям і досяг-
ти результату».

Він нагадав, що борги 
держбюджету за субсидія-
ми перед об’єднаннями спів-

власників багатоквартир-
них будинків найближчим 
часом буде погашено. По-
трібні документи уряд ухва-
люватиме наступної середи. 
«Вважаю, що монетизація 
на рівні постачальника за-
працює нормально. Прошу 
вибачення за такий техніч-

ний збій, але підкреслюю, 
що робимо це вперше і ро-
бимо відповідально. Не за-
лишимо ОСББ без уваги і з 
якимись боргами», — озна-
чив позицію Володимир 
Гройсман.

Наступне нагадування — 
диференційоване підвищен-
ня пенсій військовослуж-
бовцям. Прем’єр запевнив, 
що перерахунок відбудеть-
ся за будь-яких обставин з 
1 січня. Кошти військовим 
пенсіонерам надійдуть, що-
йно буде ухвалено відповід-
ний закон.

Що стосується стану 
справ у Міністерстві охо-
рони здоров’я, то, на думку 
Прем’єра, з часу роботи в. 
о. міністра охорони здоров’я 
Уляни Супрун у відомстві 
всі процеси відбувають-
ся у прозорий та відкритий 
спосіб. Останнє слово ска-
же вже коаліція у Верхо-
вній Раді. Загалом, на думку 
глави уряду, слід боротися 

за створення нової системи 
охорони здоров’я, здоров’я 
українців і велику трива-
лість життя. Його слова ци-
тує УНІАН: «Уляна Супрун 
не дає можливості красти 
гроші, які належать україн-
ському народові».

А насамкінець Прем’єр 
резюмував, що в нинішньо-
му опалювальному сезо-
ні Кабінет Міністрів не під-
вищуватиме ціну на газ для 
населення: «Чому газ для 
промисловості коштує біль-
ше, ніж газ для теплокомун-
енерго? Тому що його ре-
альна ціна така, за якою 
купують суб’єкти господа-
рювання. Багато україн-
ських компаній самі імпор-
тують газ, і він теж дорож-
чий, ніж газ для теплоко-
муненерго. Але наголошую, 
що в поточному опалюваль-
ному сезоні, я тримаю пози-
цію, тримаю слово, не буде 
підвищення ціни на газ для 
населення».
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У нас чекають на австрійських інвесторів
ГЕОПОЛІТИКА. У Відні розуміють важливість режиму антиросійських санкцій і готові 
підтримувати Україну на шляху євроінтеграції 

Вікторія ВЛАСЕНКО, 
«Урядовий кур’єр»

Австрія залишаєть-
ся одним з лідерів ін-

вестування в Україну, по-
сідаючи шосте місце се-
ред держав, що вкладають 
реальні кошти в розви-
ток нашої економіки. Про 
це Президент Петро По-
рошенко наголосив під час 
спільної прес-конференції 
з Федеральним президен-
том Австрії Александером 
ван дер Белленом у Відні, 
яка відбулася в межах ро-
бочого візиту глави нашої 
держави до цієї країни. 

За словами Президен-
та, його зустріч з австрій-
ським колегою була «ду-
же плідною та корисною». 
Сторони обговорили пи-
тання проведення україн-
сько-австрійського бізнес-
форуму, який має відбути-
ся найближчим часом у на-
шій країні. «Ми домовили-
ся, що організуємо бізнес-
форум, аби австрійські ін-
вестори могли на власні очі 
переконатися, наскільки 
привабливе нині інвесту-
вання в Україну, наскіль-
ки поліпшився в нас біз-
нес-клімат», — зауважив 
Петро Порошенко. Він на-
голосив, що за останній рік 
товарообіг між двома краї-
нами зріс на 17%.

Значну частину розмо-
ви двох лідерів було при-
свячено ситуації на сході 
України й протидії росій-
ській агресії проти нашої 
держави. «Я дуже вдяч-
ний австрійській стороні 
за кілька ініціатив, почи-
наючи від гуманітарної до-
помоги й закінчуючи учас-
тю тамтешніх спеціалістів 
у розмінуванні, яке полег-
шить доступ місцевого на-
селення до шкіл і дитячих 
садків», — повідомив Пе-

тро Порошенко. Він зазна-
чив, що Відень надав на-
шій країні гуманітарну до-
помогу на суму близько 5 
мільйонів євро. Крім того, 
Австрія запросила на ре-
абілітацію українських во-
їнів, які зазнали поранень 
під час виконання бойових 
завдань на сході. «Це пози-
ція справжнього друга», — 
визнав Президент. 

Александер ван дер Бел-
лен зауважив, що Австрія 
готова й надалі надавати 
будь-які види гуманітар-
ної допомоги Україні. «Ми 
бажаємо, щоб мир на схо-
ді України було встановле-
но якнайшвидше», — зау-
важив він, наголосивши на 
важливості виконання мін-
ських угод. Він відзначив 
успіхи нашої держави зо-
крема в питанні лібералі-
зації візового режиму з ЄС. 
«Я хотів би висловити вели-
ку повагу зусиллям україн-
ської влади щодо майбут-
нього членства в європей-
ській спільноті», — додав 
Александер ван дер Беллен.

Менеджмент ГТС 
— прибутковий 
проект

Перебуваючи у Відні, 
Петро Порошенко зустрів-
ся і з Федеральним канцле-
ром Австрії Себастіаном 
Курцем, повідомляє депар-
тамент прес-служби АП. 
Спілкуючись із журналіс-
тами, український Прези-
дент зауважив, що під час 
перемовин обговорено ши-
роке коло питань двосто-
роннього співробітництва, 
зокрема в економічній, по-
літичній, культурній та со-
ціальній сферах. 

«Мені дуже приємно бу-
ло почути від Федераль-
ного канцлера, що біль-

шість австрійських компа-
ній, інвесторів задоволе-
ні тими реформами й про-
гресом, які відбуваються 
в Україні», — констату-
вав Петро Порошенко. Він 
запросив австрійські ком-
панії до участі в конкурсі 
щодо менеджменту укра-
їнської газотранспортної 
системи. «Ми впевнені, що 
це прибутковий і ефектив-
ний економічний проект», 
— наголосив глава держа-
ва. За його словами, проект 
«Північний потік-2» зна-
чною мірою політичний і 
не має економічного сен-
су. «Гадаю, буде достатньо 
сил для того, щоб забезпе-
чити єдність Європейсько-
го Союзу в цьому питанні», 
—  наголосив глава Укра-
їнської держави.

Питання запроваджен-
ня роботи миротворчої мі-
сії ООН на окупованих те-
риторіях Донецької й Лу-
ганської областей також 
обговорено під час перего-
ворів Петра Порошенка та 

Себастіана Курца. «Я пе-
реконаний, що ця місія мо-
же виступати твердим га-
рантом режиму припинен-
ня вогню, роззброєння не-
законних збройних фор-
мувань, стимулювати ви-
ведення російських військ 
з окупованої території і за-
безпечити надійне закрит-
тя неконтрольованої ді-
лянки кордону між Укра-
їною й Росією, щоб не до-
пустити нової інфільтрації 
російських військ, озбро-
єння і щоб ми нарешті піс-
ля імплементації безпеко-
вого пакета могли прийти 
до етапу політичного вре-
гулювання», — наполягав 
глава держави на прес-
конференції. 

Австрія 
стежить  
за ситуацією  
на Донбасі

Президент подякував 
Австрії за тверду під-

тримку миротворчої мі-
сії під мандатом ООН, Ра-
ди безпеки ООН на сході 
нашої країни. Петро По-
рошенко висловив вдяч-
ність Себастіану Курцу 
за його підтримку суве-
ренітету, територіальної 
цілісності, незалежності 
нашої держави, допомо-
гу в реформах та забез-
печенні руху України до 
Євросоюзу. Ця підтрим-
ка виявлялася не лише на 
словах. Як сказав Петро 
Порошенко, Себастіан 
Курц під час головування 
Австрії в ОБСЄ особисто 
відвідував лінію зіткнен-
ня на сході України і ду-
же добре знає ситуацію 
на Донбасі. Саме завдяки 
зусиллям Австрії вдало-
ся посилити Спеціальну 
моніторингову місію ОБ-
СЄ, поліпшити її техніч-
не оснащення і посприя-
ти наданню «об’єктивної 
інформації, яку Спеці-
альна моніторингова мі-
сія ОБСЄ надає світу з лі-

нії зіткнення і з території, 
окупованої Російською 
Федерацією». 

Австрія історично й 
економічно дуже тісно 
пов’язана з Україною, зая-
вив Себастіан Курц. Він від-
значив важливу роль, яку 
відіграють активні людські 
контакти у зближенні двох 
країн, наголосив на необ-
хідності продовжувати по-
зитивні тенденції двосто-
ронньої співпраці і в май-
бутньому, а також подяку-
вав Петрові Порошенку за 
інтенсивний діалог.

Федеральний канцлер 
Австрії наголосив, що 
важливо посилити активні 
дії щодо встановлення ми-
ру на сході України. «Я ду-
же хотів би, щоб ситуація 
там поліпшилася і вста-
новився мир на постійній 
основі», — побажав  він.

У межах робочого ві-
зиту Петро Порошен-
ко провів зустріч і з Го-
ловою Національної ра-
ди Республіки Австрія 
Вольфгангом Соботкою. 
Президент нашої кра-
їни висловив сподіван-
ня на швидке формуван-
ня групи дружби з Укра-
їною в Національній раді 
Австрії. Петро Порошен-
ко відзначив солідарність 
Австрії у підтримці укра-
їнських зусиль із проти-
дії російській агресії, по-
дякувавши за допомогу 
для подолання її гумані-
тарних наслідків. Глава 
австрійського парламен-
ту поділяє позицію Укра-
їни щодо важливості до-
тримання режиму санк-
цій проти РФ.

Петро Порошенко за-
кликав австрійський пар-
ламент визнати Голодо-
мор 1932—1933 років в 
Україні геноцидом укра-
їнського народу.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман 
вважає, що Україна не втратила 
можливості змінитися, однак і точку 
неповернення ще не пройдено

Федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц не залишається байдужим до ситуації  
на Донбасі
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новини та коментарі
Прошу слова! 

Стріляв 
би не 
вагаючись

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

Подія, що трапилася останнього дня минулого літа і сколих-
нула не лише Харківську область, а й усю Україну і соціаль-

ні мережі, до сьогодні під пильною увагою громадськості. Адже 
досудове слідство не завершене, і його підсумки з огляду на 
нашу правоохоронну та судову системи можуть бути вкрай не-
сподіваними. Всупереч здоровому глузду і Конституції України.

А трапилася ця жахлива історія в недалекому від Харкова Змі-
ївському районі. Тихе надвечір’я застало тридцятидев’ятирічну 
жінку за звичними хатніми клопотами: треба було прибрати, 
про вечерю подбати й дітвору до сну готувати. Вони ж мале-
ча — потребують маминої допомоги та опіки. Коли відчинились 
вхідні двері, подумала, що повернувся чоловік. А чому так ра-
но? Чому з таким грюкотом?

У хату ввалився незнайомий чолов’яга, явно нетверезий, 
бо хитало його, ніби під ногами підлога провалювалася. Кра-
ще б провалилася. Почав вимагати горілки. Кричав, сварив-
ся, погрожував. Діти перелякано забилися хто куди. Господи-
ня спробувала спровадити зайду, та дарма — тільки розпалила 
агресію чужинця. І коли вже побачила, що ні благаннями, ні за-
стереженнями його не зупинити, вихопила з шафи чоловікову 
мисливську рушницю. П’яного нападника це ще більше розлю-
тило. Він, не розбираючи дороги, посунув на дітей. Жінка зро-
била шість пострілів і зупинила напасника. Назавжди. Оговтав-
шись, викликала поліцію.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 118 (умис-
не вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у 
разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочин-
ця) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає 
виправні роботи на строк до 2 років, або обмеження волі до 3 
років, або позбавлення волі до 2 років. Досудове розслідуван-
ня триває. 

Подумки поставивши себе на місце бідолашної матері,  
уявивши, як над моїм онуком могла б нависнути така загро-
за, скажу щиро: стріляв би не вагаючись. Переляк в оченятах, 
сльози і рученята, що просять захисту, для нормальної люди-
ни мають більшу вагу, ніж міркування про припустимість чи пе-
ревищення самооборони та й саме існування п’яного виродка. 
Це, зрозуміло, моя позиція. Проте в соцмережах, де пристрас-
но обговорювали цей випадок, не знайшлося жодної людини, 
котра б стала на захист забитого.

Ось лише деякі із висловлювань: «У мене була подібна ситу-
ація і не було зброї. Дуже шкода, я б стріляла і захищала свою 
дитину і себе, а не дзвонила б безуспішно в поліцію, коли гра-
біжники вибивали двері будинку ногами. Якби не спрацювала 
тривожна кнопка і не приїхала група охорони».

«На жаль, як свідчать факти (про це повідомляли у ЗМІ) той,  
хто захищає себе, за нашими законами може потрапити під 
відповідальність, особливо якщо немає грошей відкупитися. 
Адже треба буде доводити, що особа, яка, посеред ночі роз-
бивши вікно, із сокирою чи рушницею вдирається до чужої осе-
лі, має погані наміри. Ну чи не абсурд?» 

«Потрібно ухвалити закон, який би передбачав, що в разі 
проникнення в приватну власність можна застосовувати зброю 
не тільки тоді, коли є загроза життю. А то виходить, що гра-
біжник лізе у вікно, бабця стукнула його молотком, і її ще й су-
дять».

У тому, що інститут необхідної самооборони не відповідає 
призначенню і його слід розширити, а підстави для надан-
ня більших прав на захист поглибити, переконаний прези-
дент Кримінологічної асоціації України доктор юридичних наук 
Олександр Бандурка, один з розробників чинного Криміналь-
ного кодексу. Він каже, що під час створення КК України, 27 
років тому, була зовсім інша криміногенна ситуація, а нині вона 
характеризується зростанням агресивності, проявів екстреміз-
му, насильства, терору, значною кількістю зброї в злочинців.

«Вважаю, що статті, які визначають межі необхідної оборони 
і крайньої необхідності, потрібно розширити і громадянам на-
дати право захищати себе у всіх випадках посягання на їхні ін-
тереси», — наголошує Олександр Бандурка. 

Про те, що сталося на Зміївщині, Олександр Маркович  ска-
зав: як юрист не бачить підстав для кримінального проваджен-
ня, адже жінка, захищаючи двох малих дітей, власне життя, 
дім, діяла цілком відповідно до ситуації, що склалася. Вона не 
могла фізично справитися з нападником, знешкодити його чи 
покликати на допомогу, а думала лише про захист власних ді-
тей і життя. Посилаючись на закордонний досвід, Олександр 
Бандурка заявив, що в Німеччині за очевидності обставин по-
ліція навіть не порушувала б кримінального провадження. А 
сам, каже Олександр Маркович, вчинив би так само, захищаю-
чи своїх онуків, правнуків чи інших дітей.

І ще одна його думка запала в пам’ять: наше суспільство не 
привчене до розуміння інституту необхідної оборони, а багато 
громадян переконані, що за їхні злочинні дії не настане ні кара 
від держави, ні відсіч потерпілих.

Коментуючи зміївську ситуацію, прес-секретар прокурора 
Харківської області Віта Дубовик повідомила, що триває кри-
мінальне провадження. Жінці про підозру не оголошено, і вона 
виступає в ролі свідка. Для оголошення підозри слідство не зі-
брало доказів.

Канадські лікарі передаватимуть досвід 
Відділ новин 

«Урядового кур’єра» 

МЕДИЦИНА. Меморан-
дум про взаєморозуміння 
щодо співробітництва в га-
лузі охорони здоров’я під-
писали напередодні вихід-
них профільне вітчизняне 
міністерство та уряд канад-
ської провінції Онтаріо. Та-
ка співпраця відкриває ши-
рокі можливості не лише 
для обміну інформацією чи 
досвідом, а й для органі-
зації навчальних програм, 

упровадження спільних до-
слідницьких проектів.

«Ми підписуємо меморан-
дум з урядом Онтаріо про 
трирічну програму співпра-
ці в розвитку галузі охоро-
ни здоров’я. Наше завдан-
ня — перебудувати систе-
му охорони здоров’я Укра-
їни на сучасну, ефективну 
систему ХХІ сторіччя. І ми 
раді, що нам допомагає Ка-
нада, яка підставляла Укра-
їні плече у найважчі момен-
ти», — цитує прес-служба 
відомства слова в.о. міні-

стра охорони здоров’я Уля-
ни Супрун.

МОЗ України та уряд про-
вінції Онтаріо домовилися 
обмінюватись інформацією 
й надавати можливості для 
навчання щодо таких пріо-
ритетних проблем, як профі-
лактика й контроль захворю-
вань, невідкладна допомога, 
психічне здоров’я та різні ви-
ди залежності, освіта медич-
них працівників, телекомуні-
кації та телемедицина, сіль-
ська медицина й надання ме-
дичних послуг.

«Разом з Україною працю-
ємо над упровадженням про-
грам підготовки, навчання та 
обмінну знаннями фахівців. Ця 
угода зміцнює відносини між 
нашими країнами: розвиваємо 
партнерство, щоб обмінюва-
тись інформацією про надан-
ня медичної допомоги, а та-
кож реалізовувати спільні про-
грами, які будуть корисними 
обом країнам. Сподіваємося 
на плідну співпрацю», — наго-
лосив міністр охорони здоров’я 
та довгострокової допомоги 
провінції Онтаріо Ерік Хоскінс.

Мови ультиматумів ми не сприймаємо 
Відділ новин 

«Урядового кур’єра» 

ОСВІТА. Плани щодо імп-
лементації мовної статті За-
кону «Про освіту», Венеці-
анська комісія та консульта-
ції стосовно мовного питання 
всередині українського сус-
пільства — ці питання були в 
центрі вашингтонської зустрі-
чі міністра освіти і науки Лі-
лії Гриневич та очільника Бю-
ро Державного департаменту 
США з європейських та євра-
зійських справ Весса Мітчел-
ла.

«Загальна кількість школя-
рів в Україні сягає 3,7 мільйо-
на у понад 16 тисячах шкіл. З 
цього числа 400 тисяч дітей 
навчаються мовою власної 
національної меншини. Діти, 
що належать до національ-
них громад, відвідують 1345 
початкових і середніх шкіл в 
Україні. Із цього числа кіль-

кість шкіл тільки з мовою на-
вчання національної грома-
ди — 735. Існують різні під-
ходи до навчання в цих шко-
лах, — розповіла Лілія Гри-
невич. — Наприклад, є угор-
ські школи з навчанням ма-
теринською мовою. Багато 
румунських шкіл застосову-
ють двомовний підхід. Поль-
ські школи вже навчають зна-
чної кількості предметів укра-
їнською мовою. Ми серйозно 
стурбовані ситуацією в райо-
нах, щільно населених наці-
ональними меншинами. Згід-
но з нашими офіційними да-
ними, 55% школярів зі шкіл у 
румунських густонаселених 
громадах та 62% школярів 
зі шкіл в угорських густона-
селених громадах не змогли 
скласти зовнішнє незалежне 
тестування. Це серйозна пе-
решкода для подальшої осві-
ти та професійної кар’єри цих 
випускників в Україні. Немож-

ливість використання дер-
жавної мови також позбавляє 
школярів змоги в майбутньо-
му здобути належну освіту і 
знайти роботу».

Україна задоволена висно-
вками Венеціанської комісії й 
готова імплементувати її ре-
комендації, запевнила спів-
розмовника Лілія Гриневич. 
Зокрема йдеться про продо-
вження перехідного періо-
ду для мовної статті до 2023 
року, а також докладніший 
опис різних моделей вивчен-
ня й навчання державною мо-
вою у школах для різних на-
ціональних громад у Законі 
«Про загальну середню осві-
ту».

Ішлося також про напруже-
ні перемовини з Угорщиною 
щодо мовного питання. «Моя 
позиція чітка: ми зацікавлені 
в діалозі з дружніми країна-
ми-сусідами й готові домов-
лятися про засади імплемен-

тації мовної статті, як це зро-
били фактично з усіма парт-
нерами в цій ситуації. Однак 
ми повинні бути незворушни-
ми в тому, що це має бути ді-
алог, а не мова ультимату-
мів», — зазначила Лілія Гри-
невич, коментуючи на своїй 
сторінці у Faceвook підсумки 
зустрічей у Вашингтоні. Вона 
підкреслила, що «всі зустрічі 
в Державному департамен-
ті пройшли в теплій і друж-
ній атмосфері, відчувалося, 
що ведемо переговори з дру-
зями, які зацікавлені нас під-
тримати».

Прес-служба Міністерства 
освіти і науки нагадує, що 
напередодні відбулася зу-
стріч Лілії Гриневич з міні-
стром освіти США Бетсі Де-
вос, де сторони домовилися 
про співпрацю в забезпечен-
ні якості вищої освіти та впро-
вадженні сучасних технологій 
у навчальний процес.

Програми передбачають безпрецедентний 
фінансовий ресурс

Відділ новин 
«Урядового кур’єра» 

ПІДТРИМКА АПК. Усі за-
тверджені цього тижня під 
час засідання Кабінету Міні-
стрів урядові програми, спря-
мовані на підтримку аграрно-
го сектору, схвалила громад-
ська рада при Міністерстві 
аграрної політики та продо-
вольства.

Участь у засіданні взяли 
заступники міністра аграр-
ної політики та продоволь-
ства Олена Ковальова, Вік-
тор Шеремета, народні де-
путати України, представни-
ки Національного комітету з 
промислового розвитку, нау-
кових інституцій, органів дер-
жавної влади та громадських 
організацій.

«Особливості цьогорічних 
програм — безпрецедентний 
фінансовий ресурс безпосе-
редньої підтримки обсягом 
6,3 мільярда гривень, а також 
його концентрація в найпріо-
ритетніших галузях. Ми вихо-
дили з позицій того, де дер-
жавна допомога буде най-
ефективнішою, які галузі не-
суть значне соціальне наван-
таження, створюють нові ро-
бочі місця й дають потужний 
поштовх для економічного 
зростання країни», — заува-
жила Олена Ковальова.

Представники громад-
ськості схвально поставилися 
до представлених механізмів 
використання коштів держав-
ної підтримки й висловили го-

товність долучитись до їх удо-
сконалення. Серед побажань 
членів громадської ради про-
звучала пропозиція розшири-
ти термін чинності програм 
хоч на 3—5 років, щоб учас-
ники ринку могли прогнозу-
вати і планувати свою діяль-
ність з урахуванням держав-
ної підтримки.

Окрему увагу було приді-
лено новій програмі підтрим-

ки розвитку фермерських 
господарств та кооперації, 
на яку в державному бюдже-
ті передбачено мільярд гри-
вень. «Наповнення програми 
відбувалося у тісній коопера-
ції з представниками ферме-
рів, і в ній знайшли відобра-
ження їхні побажання. Завдя-
ки системній підтримці фер-
мери стануть відігравати зна-
чно помітнішу, а згодом і клю-

чову роль у сільському гос-
подарстві», — підкреслив Ві-
ктор Шеремета.

Сторони домовилися про 
можливий перегляд механіз-
мів використання коштів про-
грам підтримки після їх півріч-
ної апробації. Усі пропозиції 
громадськості буде врахова-
но під час напрацювання вдо-
сконалень для подальшої ре-
алізації програм.

Бюджетні кошти буде сконцентровано в найпріоритетніших напрямах галузі 
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події та коментарі
ДОКУМЕНТИ

співчУТТя

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
про рішення Ради національної безпеки 
і оборони України від 26 січня 2018 року 

«про додаткові заходи щодо протидії 
інформаційній агресії  
Російської Федерації»

Відповідно до статті 107 Конституції України пОсТАНОвЛяЮ:
1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 

січня 2018 року «Про додаткові заходи щодо протидії інформаційній агресії Ро-
сійської Федерації» (додається, для службового користування).

2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони 
України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національ-
ної безпеки і оборони України.

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

м. Київ
9 лютого 2018 року
№25/2018

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 7 лютого 2018 р. № 51 
Київ

про внесення змін до положення  
про Державне агентство України з питань кіно

Кабінет Міністрів України пОсТАНОвЛяЄ:
Внести до Положення про Державне агентство України з питань кіно, за-

твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2014 р.  
№ 277 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 59, ст. 1618), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 7 лютого 2018 р. № 51

ЗМіНИ, 
що вносяться до положення про Державне агентство України з питань кіно
1. У пункті 4:
1) у підпункті 4 слова «за державним замовленням» виключити;
2) підпункти 6 і 16 викласти в такій редакції:
«6) укладає договори про закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для 

виготовлення (створення) вихідних фільмових матеріалів, аудіовізуальних тво-
рів;»;

«16) здійснює відповідно до законодавства функції державного нагляду 
(контролю) у сфері кінематографії;»;

3) доповнити пункт підпунктами 281–283 такого змісту:
«281) організовує та забезпечує роботу Ради з державної підтримки кінема-

тографії, Експертної комісії з питань кінематографії;
282) вносить до Ради з державної підтримки кінематографії проекти рішень, 

а також реалізує рішення Ради з державної підтримки кінематографії щодо:
утворення експертних комісій у порядку, передбаченому законом;
надання державної підтримки суб’єктам кінематографії у порядку та фор-

мах, визначених законом, у тому числі укладення договорів про надання дер-
жавної підтримки;

283) приймає рішення про накладення адміністративно-господарських санк-
цій у формі адміністративно-господарських штрафів;».

2. У підпункті 2 пункту 5 слова «формує кадровий резерв на відповідні по-
сади,» виключити.

3. Пункт 9 викласти в такій редакції:
«9. Держкіно очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється 

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

4. У пункті 10:
1) підпункт 8 виключити;
2) підпункт 9 після слів «структуру апарату Держкіно,» доповнити словом 

«затверджує»;
3) підпункт 14 після слів «працівників апарату Держкіно,» доповнити сло-

вом «керівників».
5. Пункт 11 викласти в такій редакції:
«11. Голова Держкіно має двох заступників, які призначаються на посаду Ка-

бінетом Міністрів України на підставі пропозицій Комісії з питань вищого кор-
пусу державної служби за результатами конкурсу відповідно до законодавства 
про державну службу.

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

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 7 лютого 2018 р. № 77-р 
Київ

про внесення змін до фінансового плану 
приватного акціонерного товариства 

«Укргідроенерго» на 2018 рік
Внести зміни до фінансового плану приватного акціонерного товариства 

«Укргідроенерго» на 2018 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міні-
стрів України від 27 грудня 2017 р. № 988, виклавши його в редакції, що дода-
ється до оригіналу.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Почнімо думати, панове. 
Критично
АКТУАЛЬНО. Відомий науковець Георгій Почепцов розповів,  
як  захиститися від  маніпуляцій 

Наталя ІЩЕНКО   
для «Урядового кур’єра»

Керувати мільйонами лю-
дей складно, але можли-

во. Як це краще робити, роз-
повів під час відкритої лек-
ції «Комунікації та сучасні 
методи управління масовою 
свідомістю» доктор філоло-
гічних наук професор Геор-
гій Почепцов. Він найбільш 
знаний вітчизняний фа-
хівць у сфері комунікацій-
них технологій, тож на його 
виступ у Національній ака-
демії державного управлін-
ня при Президентові Укра-
їни зібралися не тільки слу-
хачі та співробітники цьо-
го навчального закладу, а й 
студенти та викладачі ін-
ших вишів, представники 
органів влади, військові.

Під час лекції науковець 
зачепив кілька тем, які рані-
ше цікавили лише фахівців 
із комунікацій та управлін-
ців. Але тепер, в умовах роз-
витку інформаційного сус-
пільства та мережевих тех-
нологій, ці знання потріб-
ні не лише можновладцям і 
топ-менеджерам, а й пере-
січним громадянам. Одним 
—  щоб ефективніше впли-
вати на людей, іншим — 
щоб краще захиститися від 
зовнішнього впливу та мані-
пуляцій.

Інформаційні 
м’язи

За Почепцовим, в управ-
лінні масовою свідомістю є 
три компоненти: фізичний, 
інформаційний і віртуаль-
ний.

Фізичний — це примус, 
метод, який передбачає си-
лове втручання. Науко-
вець нагадав  про спалено-
го Джордано Бруно,  репре-
сії 1937 року. За допомогою 
таких акцій не тільки позбу-
валися не згодних з офіцій-
ною ідеологією, а й впливали 
на свідомість інших грома-
дян — залякували. Хоч фі-
зичний компонент і перед-
бачає силові акції, вони не 
самоціль — з їхньою допо-
могою намагаються керува-
ти «не тільки тілом, а й дум-
ками людей».

У сучасному світі вплив 
фізичного компонента на-
багато менший, натомість 
зросла частка інформацій-
ної та віртуальної складової.

Віртуальний компонент 
управління масовою свідо-
містю — це література, мис-
тецтво, кіно, релігія, ідеоло-
гія. «Релігія та ідеологія за-
вжди керували людством», 
— констатує науковець. Але 
останнім часом ця ситуація 
теж змінюється.

У сучасній цивілізації 
провідними каналами впли-
ву на людей стали медіа — і 
традиційні, і нові. Навіть під 
час війни — а це суто фізич-
ний вплив — інформаційна 
складова суттєва, важлива 
й помітна. Як зазначив Ге-
оргій Почепцов, «за остан-
ні 10 років різко збільшили-
ся м’язи інформаційної ком-

поненти». Не в останню чер-
гу ці зміни відбулися завдя-
ки поширенню соціальних 
мереж.

Соціальні медіа нині ду-
же  впливають на людство 
— і, як вважають дослідни-
ки, не завжди на краще. Ге-
оргій Почепцов нагадав, що 
про цю проблему нещодавно 
сказав на Всесвітньому еко-
номічному форумі в Давосі 
Джордж Сорос.

Чому  Сорос 
проти  Фейсбуку

 «Частину часу, який у ме-
не залишився, хотів би при-
святити ще одній глобальній 
проблемі: розквіту та мо-
нопольній поведінці гіган-
тів IT-індустрії. Вони час-
то привносили в життя сус-
пільства інновації та більшу 
свободу. Але з огляду на те, 
як Фейсбук та Google става-
ли  впливовішими монопо-
ліями, вони перетворилися 
на перешкоду інноваціям та 
спричинили проблеми, зна-
чення яких ми зрозуміли 
лише нині.

Компанії-власники соці-
альних медіа вводять сво-
їх користувачів в оману, ма-
ніпулюючи їхньою увагою 
та керуючи ними у власних 
бізнес-інтересах. Вони на-
вмисно стимулюють хворо-
бливу пристрасть спожива-
чів до своїх послуг. Це мо-
же бути дуже шкідливим, 
особливо для молоді. Є дещо 
спільне між інтернет-плат-
формами та компаніями-ор-
ганізаторами азартних ігор. 
Казино застосовують при-
йоми, завдяки яким гравці 
програють усі гроші — на-
віть ті, яких не мають.

У нашу цифрову епоху з 
людською увагою відбува-
ється дещо дуже шкідли-
ве і, можливо, невідворот-
не. Йдеться не лише про не-
здатність зосередитися чи 
інтернет-залежність; соці-
альні медіа штовхають лю-
дей до відмови від самостій-
ності. Ресурси, які вплива-
ють на людську увагу, деда-
лі більше концентруються в 
руках кількох компаній. По-
трібні серйозні зусилля, аби 
зберегти та захистити те, що 
Джон Стюарт Мілл нази-
вав «свободою розуму». Ві-
рогідно, людям, які виросли 
в цифрову еру та втратили 
цю якість, буде важко знову 
її набути. Це може мати да-

лекосяжні політичні наслід-
ки. Людьми, які позбавлені 
свободи розуму, можна лег-
ко маніпулювати». 

Епідемія 
відсутності 
думок 

На думку Почепцова, най-
важливіше, що було ска-
зано Соросом у Давосі, це 
те, що через  поширення 
та зростання популярнос-
ті соціальних мереж «зни-
кає свобода мислення лю-
дини, свобода прийнят-
тя рішень». «Ідеться про 
те, що люди не хочуть самі 
думати», — зауважив на-
уковець. А хочуть   отри-
мувати вже готові відпо-
віді на свої запитання, го-
тові рецепти на всі випад-
ки життя.

Для системи управлін-
ня, якщо людина не ду-
має та користується ли-
ше готовим, це прекрас-
но. Управлінці мають ра-
діти, що з’являються такі 
прекрасні люди», — дещо 
із сарказмом зазначив Ге-
оргій Поцепцов і додав, що 
«загалом це суттєвий мі-
нус».

Науковець у доповіді не 
зупинявся на тому, як за-
вадити поширенню «епі-
демії відсутності думок». 
Втім, і так добре відомо, що 
в сучасному світі гібрид-
но-інформаційного впли-
ву, поширення фейків та 
дезінформації людям пе-
редовсім треба розвивати 
критичне мислення.

Суть критичного мис-
лення, або мистецтва ана-
лізувати, полягає в ухва-
ленні усвідомлених, ре-
тельно обміркованих та 
незалежних рішень. У 
2016 році на Всесвітньо-
му економічному форумі в 
Давосі в доповіді, присвя-
ченій професіям майбут-
нього, було представле-
но 10 найважливіших на-
вичок,  необхідних для до-
сягнення успіху в 2020 ро-
ці. Критичне мислення по-
сіло другу сходинку після 
комплексного розв’язання 
проблем. Але ця навичка 
важлива не тільки для са-
мої людини, а й для сус-
пільства загалом. Як за-
значають експерти, умін-
ня людей критично мис-
лити важливе не лише для 

науково-технічного, а й 
для суспільного прогресу 
та є запорукою демократії.

В Україні, на жаль, сис-
тема освіти та вихован-
ня  ще багато в чому ра-
дянська, тому з критич-
ним мисленням у нас були 
проблеми задовго до поя-
ви Фейсбуку. Але якщо не 
здолаємо цю хворобу нині, 
в епоху розквіту соціаль-
них медіа, отримаємо по-
двоєння негативного ефек-
ту.

Ера візуалів
Ще одна особливість на-

шого часу — тотальна візу-
алізація. «Чому діти не чи-
тають? — запитав Георгій 
Почепцов і сам відповів: — 
«Бо нинішня людина вихо-
вана на екрані, на візуаль-
ній культурі й не здатна 
уявляти картинки. У книж-
ці ти сам все уявляєш. А во-
ни не можуть цього робити, 
бо звикли, що все дається 
готовим. Тому книжку су-
часна дитина не може чи-
тати».

Як зазначив науковець, 
ми живемо в умовах пере-
ходу на візуальну цивіліза-
цію. Для українського сус-
пільства це проблема, тому 
що всі освітні алгоритми — 
у школах, вишах, усі систе-
ми з передачі досвіду тощо 
перебувають у межах вер-
бальної традиції. Візуалі-
зація цивілізації потребує 
змін у підходах у всіх сфе-
рах, де потрібна передача 
знання та досвіду.

Загальновідомо, що за-
початкування друкарства 
в Європі в XIV сторіччі да-
ло змогу масово поширю-
вати знання та інформацію. 
Винайдення друкарсько-
го верстата відкрило масо-
вому читачу доступ до кни-
жок,  знань і сприяло по-
ширенню грамотності. То-
му друкарство вважають 
ключовим чинником, що 
вплинув на розвиток  усьо-
го людства.

Нині слід перейти на ін-
ший рівень і замість мов-
чазних і статичних літер 
навчитися фіксувати свої 
знання, досвід та здобут-
ки у форматі «картинок, що 
рухаються». Але цей візу-
альний перехід має відбу-
тися в інформаційній сфе-
рі, зокрема в інформаційній 
компоненті управління ма-
совою свідомістю.

Отже, тим, хто хоче ке-
рувати поколінням візуа-
лів, впливати на їхню сві-
домість, доведеться забу-
ти про довгі розумні тек-
сти (ось як цей) і навчити-
ся спілкуватися відеофай-
лами.

Тут можна було б зазна-
чити, що представникам ві-
зуальної цивілізації, щоб 
захиститися від зовнішньо-
го впливу, доведеться ін-
тенсивно розвивати кри-
тичне мислення та поча-
ти нарешті читати книжки. 
Але здається, епоха Гутен-
берга вже добігає кінця.

Правління та колектив Української державної будівельної 
корпорації «Укрбуд» повідомляє, що на 72-му році пішов із 
життя 

Хвиль 
василь Іванович, 

колишній генеральний директор будівельного об’єднання 
«Черкасбуд», і висловлює щирі співчуття рідним, близьким 
і колегам покійного.

Пам’ять про Василя Івановича, як талановитого будівель-
ника, доброзичливу і чуйну людину назавжди залишиться в 
серцях усіх, з ким він працював та спілкувався.
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людиною без свободи розуму в цифрову еру легко 
маніпулювати
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Трохи більш як рік тому в 
Україні  народилося довгоочі-

куване суспільне — було створе-
но юридичну особу  ПАТ «Націо-
нальна суспільна телерадіоком-
панія України».  Як триває реор-
ганізація, як суспільне стає точ-
кою відліку для комерційних ка-
налів,  яких  програм  там не буде 
й чому людям поки що важко оці-
нити   роль суспільного, «УК» роз-
повів голова правління організації 
Зураб АЛАСАНІЯ. 

УК Пане Зурабе, з яким найбіль-
шими ризиками вам довелося зі-
ткнутися за рік, що минув?   
— Як ми й передбачали, ризики 
здебільшого стосувалися  людей. 
Адже вони важко сприймають  
будь-які зміни:  втрату роботи,  
умови, в яких  працювали. Зона 
комфорту — це важливо.  

Найбільший  докір  нам  —  по-
гана комунікація.  Наприклад:  
«Бабуся не знає, чому ви зняли  її 
улюблену програму, що йшла 40 
років».  Ми чуємо й сприймаємо ці 
докори. З одного боку, маємо кож-
ному пояснити, що відбувається, 
з другого  — інструмент, за допо-
могою якого можемо комунікува-
ти, — це сам канал, який дивиться 
мало  людей.  Ми постійно їздимо 
філіями, зустрічаємося, але цього 
замало. 

УК  Це, вочевидь, завдання  не  на 
один день?
— Так. Але ми роз’яснюватимемо. 
Інша проблема: люди не знають, 
що таке суспільне мовлення й на-
віщо воно потрібне, бо такого до-
свіду  в нашій країні не було. По-
яснювати на прикладі Бі-бі-сі 
— єдиний вихід. Але Бі-бі-сі існує 
майже століття, і це Британія. А в 
нас інші звички, традиції. 

Це призводить до того, що всі 
очікують від нас рейтингів, які 
вважають єдиним показником 
успіху.  А нам не вдається поясни-
ти, що рейтинги  і суспільне   мов-
лення —   різні речі.  Рейтинги — 
це комерційна складова ринку.

УК  То в чому місія суспільного?  
 — Ми ніколи не мали суспільного 
мовника. Не телебачення, не ра-
діо, а саме мовника. Якщо він не 
має високих рейтингів, то чим мо-
же бути корисним? 

Умовно кажучи,  чи вам подо-
бається шоколад більше за вівся-
ну кашу? Мабуть, так, але це не 
означає, що можна жити самою 
шоколадкою. Корисне часто не 
дуже смачне. Але каша потрібна 
також. Шоколад  — розважальні 
медіа — маємо щодня, на це спря-
моване комерційне радіо і теле-
бачення. Щоб ви дивилися той чи 
той канал, вам дають те, що хо-
чете.  А суспільне мусить  давати 
не те, що хочете, а те, що потріб-
но. Навіть якщо воно вам не подо-
бається.

Тут треба знайти баланс, щоб 
суспільне  було таким самим ко-
рисним, як каша, й хоч відносно 
смачним, як шоколад.

Це означає, що, наприклад,  раз 
на чотири роки, у пору виборів, 

маєте знати, що увімкнете  той 
канал, де  отримаєте інформацію. 
Вам не  скажуть,  за кого голосу-
вати, але скажуть правду про од-
ного, другого, третього кандидата, 
і тоді ви маєте обрати самі.

Ви ж  знаєте, що кожен із ко-
мерційних каналів  вам скаже, за 
кого голосувати. Бо за кожним  з 
них стоять власники.  Саме для 
комерційників маємо стати точ-
кою відліку. 

УК Як збираєтеся конкурувати 
в інформаційному середовищі? 
Якщо не рейтинги, то що може 
стати мірилом успішності сус-
пільного?
—  Рейтингами займається одна 
компанія — Nielsen, роблячи це 
однаково і для нас, і для комер-
ційників. Але ми прагнемо зміни-
ти саме мірило. 

Що це має бути?  Є перше вели-
ке дослідження, зроблене  за до-
помогою Ради Європи, що показа-
ло  цікавий  результат. Виявило-
ся,  що 29% українців готові пла-
тити за утримання суспільного 
каналу мовлення. Це здивувало, 
бо ми були певні,  що люди  не го-
тові віддати на нього бодай копій-
ку, тому планували  говорити про 
платню лише за чотири-п’ять ро-
ків.  За цей час довести на прак-
тиці, що таке суспільне, показа-
ти результат. Але громадяни  вже 
зараз потребують якісної інфор-
мації.

 Є різниця в розумінні рейтингів 
з точки зору комерційних каналів 
і з нашої.  Наприклад, нас не ціка-
вить ціна комерційної реклами.  А 
ось довіра цікавить. Її відсоток  ми 
хотіли б  виміряти, і  цей показник  
є на ринку. Робитимемо  акцент на 
тому, чи довіряють люди ЗМІ.

УК  Це й буде критерієм успіху?
— Гадаю,  так.

УК  Чи плануєте нішування і яким 
воно буде?
— У планах — поява спортивно-
го і дитячого каналів.  Хочемо ні-
шувати   навіть UA: Перший. Ни-
ні з’явився канал «Культура», що 
донедавна був супутниковим, а 
тепер цифровий.  Тому UA: Пер-
ший стане більш інтелектуаль-
ним, а основним буде «Культура». 
Це означає, що серіал про кохан-
ня йтиме на «Культурі», а серіал  
«Окуповані» про окупацію Нор-
вегії російською армією — на UA: 
Перший. Відчуваєте різницю?  

Є час для дозвілля, простіших 
емоцій. А є для складніших роз-
думів. Він буде менш популяр-
ним, звісно.  

UA: КРИМ,  певна річ, вже  спо-
чатку буде нішованим і працюва-
тиме  для наших людей, що зали-
шилися у Криму. Канали в регі-
онах, звісно, теж матимуть ніші,   
зосереджуватимуться на локаль-
них подіях, які цікаві людям, що 
там живуть. 

Програми слід робити на кон-
курсних засадах.  Це вирішува-
тиме комісія, такий собі ареопаг 
із 8 продюсерів.  Спочатку підби-
раємо  ідеї, потім переходимо  до 

другого етапу — бюджету, який 
вам потрібен. Можете  витрати-
ти його на команду з трьох людей 
чи з   тридцятьох — це вже ваше 
рішення, для нас важливий лише 
високоякісний продукт. Це  ефек-
тивніший і дешевший  спосіб, ніж  
утримування  у штаті 30 осіб, які 
робили б таку програму.  Тому в 
цьому році  вже плануємо вийти 
на аутсорс  і тримати конкуренцію 
між нашими співробітниками і зо-
внішнім ринком у співвідношенні 
40х60. Ми запланували   високу й 
конкурентну на ринку зарплатню 
й  хочемо зробити  суспільне пре-
стижним місцем роботи. Тут не-
має обмежень чи олігарха,  який 
стоїть над головою. 

УК  Очевидно, є межа, які серіали 
ви показуєте, а які ні. Де вона?
— Є те, що прописано в цінностях 
і місії суспільного.  Простіше ка-
жучи,  те, що стосується низьких 
почуттів або порушує довіру між 
людьми чи призводить до руйну-
вання  стосунків. Такого не про-
пускатимемо. Ось приклад:  був 
«Чоловічий  клуб» ( зустрічі із зір-
ками боїв без правил, боксу, арм-
реслінгу тощо. — Авт.). Прибра-
ли, тому що, по-перше, постало 
гендерне питання, а по-друге,  по-
казувати в такі часи бойові мис-
тецтва нам здалося  не дуже  до-
речним.   Можливо, коли настане 
мир. Або чи можемо показувати 
конкурс «Міс Київ»? Ні. Зробити 
рейтинги  дитячій програмі на ди-
тячих сльозах —  для комерцій-
ників це не проблема. Для нас — 
так. І ми цього не робитимемо.  

УК  До речі, про команду: в який 
спосіб ви її  добирали? 
— Уже мав досвід Першого Наці-
онального, куди прийшов два ро-
ки тому і де, крім мене, було лише 
двоє людей, тому працювати бу-
ло вкрай складно. Після створен-
ня ПАТ НСТУ  пішов на вибори 
й вже сам добирав людей, з яки-
ми працюватиму. Наглядова рада 
обрала всіх нас разом (крім Зура-
ба Аласанії, до неї входять Роман 
Вінтонів (суспільно-політичний 
напрям),  Юрій Макаров (просвіт-
ницький),  Олександра Кольцова 
(розважальний), Микола Черно-
тицький (оптимізація централь-
ної та регіональної структури), 
Інна Гребенюк (юридичні питан-
ня) та  Родіон Никоненко (фінан-
сово-економічні питання). — Авт.).  
І ці люди вже добирали тих, кого 
вважали за потрібне. Уже набра-
лося кілька сотень однодумців. У 
регіонах не так весело, як тут,  але 
й туди частково  на конкурсі обра-
но нових керівників, які теж під-
бирають собі команду.  Зі скри-
пом, зі скандалами,  але потроху 
все  посувається.

УК  Що скрипить найголосніше?
— Це стосується найскладнішо-
го — людей. Реорганізація прохо-
дить дуже важко, але з юридичної 
точки зору все відбувається ко-
ректно. 300—350 людей, які пра-
цюють у філіях,  не те що забагато 
—  це неможливо.  Цей корабель 

просто потоне. Має залишатися 
70—100.  І це означає, що 200 лю-
дей змушені шукати іншу роботу.  
Можливо,  з НСТУ, але на інших 
умовах,  працюючи, наприклад, за 
цивільно-правовими угодами, бе-
ручи участь у конкурсі  ідей і про-
грам. З досвіду знаю,  що зазвичай  
там працює 10% людей, решта 
живе за їхній рахунок. Звісно, 90% 
тих, хто працював у штаті, вла-
штовувала така ситуація. Маєш 
невелику зарплатню, але вона га-
рантована, і водночас можеш пра-
цювати деінде. Але так не буде.

УК  Ці звільнення викликають ве-
ликий резонанс. Розкажіть,  хто 
підпадає під скорочення й чому.
— Ми не звільняємо, а скорочу-
ємо позиції, які нам не потріб-
ні. Розповім на конкретному при-
кладі. Центральний київський 
канал, розташований на Хреща-
тику,   мав   власні творчу коман-
ду й технічний персонал.  Ми пе-
ревели його в «олівець», де в нас 
бухгалтерська, фінансова служ-
би,  прибиральниці  тощо.  Те саме 
відбулося і з каналом «Культура». 
Навіщо три служби бухгалтерів? 
Досить однієї. Творчих працівни-
ків не займали. Але в  кожній ком-
панії дві третини — адміністрація. 

Те саме відбувається в регіонах, 
де  скорочуємо зайві позиції. Лю-
дям  пропонуємо вакансії, попе-
реджаємо про скорочення їхніх 
позицій, але вони однак сприйма-
ють це, як звільнення. Вони  ма-
ють шанс залишатися.  Напри-
клад, працювати за адміністра-
тивно-правовими угодами. Але ж 
знаєте,  як зазвичай відбуваєть-
ся:  хочуть отримувати більше, 
але не хочуть реформ і розумі-
ють, що працюють не дуже добре, 
але змінюватися не хочуть. Ни-
ні 7057 працівників,  до квітня має 
залишитися 4087.  Усе йде склад-
но, але йде.

УК Із планованих півтора мільяр-
да гривень  НСТУ профінансова-
но наполовину, й ви говорили, що 
на модернізацію цих коштів не 
вистачить.
— Так, із  грошима погано. Цьо-
го вистачить на існування. Але 
ми не хочемо існувати,  не в цьо-
му сенс реформи.  Хочемо роз-
виватися. Нині живемо на повне 
дихання,  так, ніби маємо весь бю-
джет. Що далі?  Добре, за півроку 
просто закриємо компанію. Якщо 
Україні не потрібне суспільне, то 
його й не буде. Це лагідний спосіб 
убити його. 

Для влади ми  перестали бути 
цікавими  в її розумінні. Вона  зви-
кла, що державне телебачення 
кишенькове. А вже не так, і вона 
це зрозуміла. Навіть немає дзвін-

ків, але і грошей теж. У цьому й 
задум  — задушити суспільне на 
перших порах.  Ми перебудували 
найістотніше — фундамент.  Те-
пер   можна зводити будинок. Бо-
ротимемося далі.

Гірше з  головами облдержадмі-
ністрацій,   котрі  досі вважають: 
державна телерадіокомпанія — 
означає наша. Ні, кажемо ми, не 
ваша. І вони теж потроху почина-
ють це розуміти. Інший бік про-
блеми — приміщення, котрі вони 
здавали  нам в оренду, умовно ка-
жучи, за гривню. Звичайно, тепер  
це припиниться. Тому кажемо ко-
легам: готуйтеся переїжджати. 

Важливо, що раніше в регіо-
нах був директор ТРК, який мав 
зв’язки з  головою ОДА.  Тепер  
є обрані на конкурсі  менеджер, 
що відповідає за суто господар-
ські справи,  а є продюсер, який 
опікується контентом.  І влада не 
знає, кому дзвонити. Поки що сис-
тема на вигляд дуже централізо-
вана,  але за 3—5 років, коли зна-
тимемо, що  все відповідає жур-
налістським стандартам, свободи 
буде більше. Помилки  можливі, і 
ми вже звільнили одного з обра-
них  на конкурсі  менеджерів.

УК  У  який інший спосіб можна   
забезпечити нормальне фінансу-
вання суспільного? 
— Один  з членів наглядової ра-
ди пропонує інший шлях: пере-
класти утримання суспільного 
на гроші, що надходять із  подат-
ку на частоти. Це 3 мільярди гри-
вень.  Можливо, але через парла-
мент такі зміни проходять вкрай 
складно.  Гадаю,  що треба  йти  до 
людей, і наступним кроком має 
стати пряма абонплата.  Нині нас, 
як можуть, підтримують міжна-
родні партнери. Тобто  всі  наші 
програми досі  виходять завдяки 
донорському фінансуванню.  Це 
трохи соромно,  бо наша держава 
має робити це сама. 

УК  Пане Зурабе, ви  кажете, що 
суспільне має стати точкою від-
ліку для інших каналів. Поясніть, 
як.
— Наприклад, чемпіонат світу з 
футболу в Росії, який відбувати-
меться цього року. Ми відмовляє-
мося його показувати. Це серйоз-
на  багатомільйонна справа,  права 
на показ куплено ще  до 2013 ро-
ку. Це важке рішення. Суспільне 
може показувати чемпіонат світу 
в Москві?  Ні.  І ось тепер ринок, 
який мав домовленості  про па-
ралельний показ, дізнавшись про 
позицію суспільного, також почав 
відмовлятися.

Тетяна МОІСеєвА, 
«Урядовий кур’єр»

«Нам поки що не вдається 
пояснити, що рейтинги  
і суспільне мовлення — 

різні речі»

Голова правління Національної суспільної 
телерадіокомпанії Зураб Аласанія:

ДОВІДКА «УК»
Зураб АЛАСАНІЯ. Народився 1965 року в місті Сухумі (Грузія). Закінчив 

Харківський інженерно-будівельний інститут. Працював директором  Харків-
ської обласної державної ТРК, був засновником агентства «МедіаПорт» і 
тижневика MediaPost. 2014 року його призначено генеральним директором 
Національної телекомпанії України, 2017-го  обрано головою Національної 
суспільної телерадіокомпанії України.
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ЗАПИТАЙТЕ У ЮРИСТА

— Усі питання щодо від-
шкодування витрат, які 
стосуються робочого про-
цесу (амортизацію техні-
ки та витрати на електри-
ку), має бути розглянуто і 
внесено в трудовий договір, 
а не «НА СЛОВАХ» робо-
тодавця. Тож не зайве на-
гадати головні моменти, на 
які варто звертати увагу 
тим, хто хоче працювати як 
надомник.

Серед головних доку-
ментів, які тією чи тією мі-
рою регулюють питання 
надомної праці, можна ви-
окремити такі:

— Кодекс законів про 
працю України (КЗпП): 
частиною восьмою стат-
ті 179 Кодексу передбаче-
но, що жінка або особи, за-
значені у частині сьомій ці-
єї статті (тобто батько ди-
тини, баба, дід чи інші ро-
дичі, які фактично догля-
дають за дитиною), у пе-
ріод відпустки для догля-
ду за дитиною за їх бажан-
ням можуть працювати на 
умовах неповного робочо-
го часу або вдома. Більше в 
КЗпП про надомну роботу 
прямо не згадано. Але там 
немає і прямої заборони 
укладати трудові договори 
про роботу вдома й з інши-
ми працівниками, а не ли-
ше з тими, хто доглядає за 
дитиною. Крім того, стат-
тею 141 КЗпП передбачено 
обов’язок роботодавця пра-
вильно організувати робо-
ту працівників, створювати 
умови для зростання про-
дуктивності праці, уважно 
ставитися до потреб і запи-
тів працівників, поліпшу-
вати умови їхньої праці та 
побуту, а цьому може спри-
яти саме організація праці 
вдома;

— Положення про умови 
праці надомників, затвер-
джене постановою Держ-
компраці СРСР і Секрета-
ріату ВЦРПС від 29 верес-
ня 1981 року № 275/17-99 
(далі — положення № 275), 
яке діє в частині, що не су-
перечить Конституції та 
законам України, до ухва-
лення відповідних актів 
згідно з постановою Верхо-
вної Ради України «Про по-
рядок тимчасової дії на те-
риторії України окремих 
актів законодавства Сою-
зу РСР» від 12 вересня 1991 
року № 1545-XII:

зокрема відповідно до 
пункту 1 положення № 275 
надомниками вважають-
ся особи, які уклали тру-
довий договір з підприєм-
ством про виконання робо-
ти вдома особисто з матері-
алів і з використанням зна-
рядь та засобів праці, нада-
них роботодавцем або при-
дбаних за рахунок його ко-
штів, а також із власних 
матеріалів та з викорис-
танням особистих механіз-
мів й інструментів із дозво-
лу керівництва;

— Інструкція про поря-
док прийняття, переве-
дення, звільнення та об-
ліку кадрів на підприєм-
ствах, в організаціях, уста-
новах споживчої коопера-
ції України, затверджена 
постановою шостих зборів 
Ради Укоопспілки XVII 
скликання від 3 квітня 
2003 року за погодженням 
із президією ЦК профспіл-
ки працівників споживчої 
кооперації України — по-
станова від 1 квітня 2003 
року № П-10/Р-9: ця ін-
струкція зокрема регулює 
різні питання щодо роботи 
вдома працівників у систе-
мі споживчої кооперації, у 
т. ч. порядок їх обліку;

— Конвенція МОП про 
надомну працю № 177 
(далі — Конвенція № 177) 
та Рекомендація МОП 
№ 184 щодо надомної 
праці (далі — рекомен-
дація № 184): у конвенції 
визначено термін «надом-
на праця» як робота, яку 
особа виконує за місцем 
її проживання чи в інших 
приміщеннях за її вибо-
ром, але не у виробничих 
приміщеннях роботодав-
ця; за винагороду; з метою 
виробництва товарів або 
послуг згідно із вказівка-
ми роботодавця.

У рекомендації № 184 
роз’яснено, що термін «ро-
ботодавець» означає фі-
зичну або юридичну осо-
бу, яка дає роботу додому 
в інтересах свого підпри-
ємства, з чого випливає, що 
надомну працю можуть ви-
користовувати й фізичні 
особи — підприємці;

— Методичні рекомен-
дації щодо визначення ро-
бочих місць, схвалені про-
токолом Міністерства пра-
ці України від 21 червня 
1995 року № 4: у їх пункті 
1.1 передбачено такий вид 
робочих місць, як робочі 
місця надомників. Надом-
ники — працівники, робоче 
місце яких збігається тери-
торіально з місцем їхнього 
мешкання;

— наказ Мінсоцполіти-
ки України «Про затвер-
дження форми звітності 
№ 3-ПН «Інформація про 
попит на робочу силу (ва-
кансії)» та Порядку її по-
дання» від 31 травня 2013 
року № 316: у наказі робо-
ту вдома визначено як один 
з варіантів характеру робіт 
поряд із постійною, тимча-
совою, сезонною роботою, 
роботою за сумісництвом, 
роботою, яка має роз’їзний 
(пересувний) характер, то-
що;

— наказ Державного ко-
мітету статистики «Про 
затвердження Інструк-
ції зі статистики кількості 
працівників» від 28 верес-
ня 2005 року № 286: зокре-
ма в підпункті 2.4.5 пунк-
ту 2.4 Інструкції зі статис-
тики кількості працівників 
зазначено, що штатні пра-

цівники, які уклали тру-
довий договір із підприєм-
ством про виконання робо-
ти вдома особистою працею 
(надомники), включаються 
до облікової кількості пра-
цівників.

Щодо робочого місця: 
згідно з пунктом 3 час-
тини першої статті 29 
КЗпП до початку робо-
ти за укладеним трудовим 
договором роботодавець 
зобов’язаний визначити 
працівникові робоче місце 
й забезпечити його потріб-
ними для роботи засобами. 
Робочим місцем надомни-
ка може бути його кварти-
ра або інші підходящі при-
міщення, які йому нале-
жать, зокрема й не за міс-
цезнаходженням (юридич-
ною адресою) підприєм-
ства, тобто в іншій місце-
вості (населеному пункті).

В пункті 9 положення 
№ 275 зазначено, що орга-
нізація трудових процесів 
удома допускається ли-
ше для осіб, які мають по-
трібні житлово-побутові 
умови. Обстежують умови 
представник роботодав-
ця за участю представни-
ка профспілкового органу, 
а в потрібних випадках — 
і представники органів са-
нітарного та/або пожеж-
ного нагляду. Якщо на під-
приємстві профспілково-
го органу немає, до обсте-
ження доцільно долучити 
членів представницького 
органу трудового колек-
тиву. Результати обсте-
ження оформлюють ак-
том.

Порядок оформлення. 
Під час оформлення на 
роботу надомник, як і інші 
категорії працівників під-
приємства, згідно зі стат-
тею 24 КЗпП має подати 
паспорт або інший доку-
мент, що посвідчує особу, 
трудову книжку, а у ви-
падках, передбачених за-
конодавством, — і доку-
мент про освіту (спеціаль-
ність, кваліфікацію), про 
стан здоров’я та інші до-
кументи.

Згідно з вимогами КЗпП 
трудовий договір із пра-
цівниками укладають, як 
правило, у письмовій фор-
мі. Таку норму передбаче-
но і положенням № 275 для 
надомників. Та нині в зако-
нодавстві про працю не за-
значено будь-яких юри-
дичних наслідків для сто-
рін договору у разі недо-
тримання його письмової 
форми, у т. ч. визнання до-
говору за таких умов недій-
сним.

У письмовому трудово-
му договорі слід чітко ви-
значити основні й додатко-
ві зобов’язання сторін, зо-
крема й ті, що передбачені 
законодавством для надом-
ників, а також:

 9найменування підприєм-
ства-роботодавця;
 9конкретні умови праці 
працівника;
 9умови оплати праці;
 9 види робіт, що підляга-
ють виконанню;
 9 адресу робочого місця 
надомника тощо.
Крім цього, у трудовому 

договорі слід зазначити йо-
го вид. Відповідно до статті 
23 КЗпП із надомником, як 
і з іншими працівниками, 
може бути укладено:

 9 безстроковий трудовий 
договір на невизначений 
строк;
 9 трудовий договір на ви-
значений строк за пого-
дженням сторін;
 9 трудовий договір на час 
виконання певної роботи.
У разі укладання тру-

дового договору в письмо-
вій формі подавати зая-
ву про прийняття на робо-
ту не обов’язково. Але во-
на може знадобитися, як-
що людина, яка працює на 
підприємстві у «звичай-
них умовах», захоче пе-
рейти на роботу на умо-
вах надомної праці. У за-
яві слід зазначити дату 
прийняття/переведення 
на таку роботу й посаду 
(професію) згідно зі штат-
ним розписом, а також, за 
потреби, причину переве-
дення.

Укладення трудового 
договору оформляють на-
казом чи розпоряджен-
ням роботодавця. Зміст 
цього наказу потрібно до-
вести до відома праців-
ника, який виконувати-
ме роботу вдома, під роз-
писку.

Відповідно до частини 
третьої статті 24 КЗпП, 
яка набула чинності з 1 
січня 2015 року, праців-
ник не може бути допу-
щений до роботи без укла-
дення трудового догово-
ру, оформленого наказом 
чи розпорядженням влас-
ника або уповноваженого 
ним органу, та повідомлен-
ня центрального органу 
виконавчої влади з питань 
забезпечення формуван-
ня та реалізації держав-
ної політики з адміністру-
вання єдиного внеску на 
загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страху-
вання про прийняття пра-
цівника на роботу в поряд-
ку, встановленому Кабіне-
том Міністрів.

Під час оформлення на 
роботу надомника слід 
ознайомити під розписку і 
з відповідними локальними 
нормативними актами під-
приємства, зокрема з:

 9правилами внутрішньо-
го трудового розпорядку;
 9колективним договором;
 9посадовою (робочою) ін-
струкцією.
До початку роботи на-

домник, як й інші праців-
ники, має в установлено-
му порядку пройти навчан-
ня та інструктаж з охоро-
ни праці. При цьому слід 
враховувати, що відповід-
но до пункту 20 рекомен-
дації № 184 роботодавець 
зобов’язаний:

— інформувати надом-
ників про всі небезпеки, 
пов’язані з їхньою роботою, 
які відомі або мають бути 
відомі роботодавцеві; запо-
біжні заходи, яких треба 
вжити, і в разі потреби на-
вчити цим заходам надом-
ника належним чином;

— забезпечувати потріб-
ними захисними пристроя-
ми надані надомникові ма-
шини, інструменти або ін-
ше обладнання та вживати 
заходів, які б забезпечува-
ли їх належне технічне об-
слуговування;

— надавати надомникові 
безплатно всі потрібні за-
соби індивідуального за-
хисту.

Консультує президент 
БО «Всеукраїнський 
благодійний фонд «Горєніє» 
Денис ГРЕЧКО

Сторінку підготувала Інна КОСЯНЧУК, «Урядовий кур’єр»

Чи можна перевести з Бахмута в Київ особову справу 

пенсіонера після його смерті, щоб отримати недоотрима-

ну ним пенсію? Чи обов’язково їхати в Бахмут? І які кро-

ки потрібно здійснити в обох випадках?
Володимир Лабуцький, м. Київ 

Чи потрібно змінювати ідентифікаційний код жінці, 

яка вийшла заміж і змінила прізвище? 
Ольга СОВИК, Вінницька область

Договір треба укладати не «на словах» 

Як отримати кошти 
за померлого 
пенсіонера? 

— Відповідно до ст. 51 Закону «Про загально-
обов’язкове державне пенсійне страхування» суму 
пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недо-
отриманою у зв’язку з його смертю, виплачують по 
місяць смерті включно членам його сім’ї, які прожи-
вали разом з пенсіонером на день його смерті, зокре-
ма й непрацездатним членам родини, які перебували 
на його утриманні, незалежно від того, проживали во-
ни разом з померлим пенсіонером чи ні. У разі звер-
нення кількох членів сім’ї, які мають право на отри-
мання суми пенсії, належну їм суму пенсії ділять між 
ними порівну.

Зазначені члени сім’ї мають звернутися по виплату 
суми пенсії померлого пенсіонера протягом шести мі-
сяців з дня відкриття спадщини до ПФУ за місцем ре-
єстрації померлого. Законодавством не передбачено 
переведення особової справи. Одержання недоотри-
маної пенсії за іншим місцем, ніж місце реєстрації по-
мерлого пенсіонера, не можливе.

У разі відсутності членів сім’ї, які проживали ра-
зом з пенсіонером на день його смерті, або якщо во-
ни не звернулися по виплату суми пенсії, що нале-
жала пенсіонерові і залишилася недоотриманою у 
зв’язку з його смертю, то вона входить до складу 
спадщини. Для цього протягом 6 місяців з момен-
ту відкриття спадщини (смерті особи) спадкоємцям 
потрібно звернутися до будь-якого нотаріуса, щоб 
недоотриману пенсію було внесено до складу спад-
кового майна.

Зміна 
ідентифікаційного 
коду після зміни 
прізвища

— За загальним правилом, у разі зміни прізви-
ща (після вступу у шлюб або з інших причин) не-
обхідно замінити документи, пов’язані з особистіс-
тю громадянина. Для оновлення деяких з них за-
конодавець встановив обов’язковий термін, про-
пуск якого загрожує штрафом. Обов’язковому об-
міну підлягає й ідентифікаційний номер платника 
податків (ІПН).

Заміна ІПН у разі зміни прізвища після одру-
ження. Тут ідеться про надання нового свідоцтва 
про постановку на податковий облік. У вас зали-
шається старий номер, але його записують на но-
ве прізвище.

Як і де замінити ІПН? Картку платника подат-
ків замінюють державні податкові інспекції (ДПІ) 
за місцем проживання, отримання доходів або за 
місцезнаходженням іншого об’єкта оподаткування, 
а також головне управління Державної фіскальної 
служби в областях та м. Києві. Термін видачі довід-
ки про присвоєння ІПН становить 5 робочих днів.

Вам потрібно надати такі документи:
1) заява за формою 5ДР;
2) оригінал довідки ІПН (форма № 1ДР);
3) український паспорт (оригінал і копія);
4) свідоцтво про шлюб (оригінал + копія).
Адміністративний штраф: за ненадання інформації 

про заміну довідки про присвоєння ідентифікаційного 
коду — 85 гривень.

Я офіційно влаштувалася на роботу, однак з умовою, що 
працюватиму вдома. Робота пов’язана з комп’ютером, копію-
вальним апаратом — усе це моя домашня техніка. Працеда-
вець спочатку обіцяв (на словах) відшкодувати мені аморти-
зацію й витрати на електрику, але через місяць відмовився: 
мовляв, немає грошей. Скажіть, чи законодавство регулює 
оплату витратних ресурсів тим, хто працює вдома, і як можна 
змусити відшкодувати мені ці витрати, адже якби я працюва-
ла в офісі, то це були б витрати компанії». 

Валентина Цьомик, Рівненська область
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СУБОТНІ ЗУСТРІЧІ

На культурно-мистецькому 
небосхилі України її зірка 

сяє по-особливому яскраво, не-
повторно. Бо кожен виступ, спі-
вачки, кожна пісня пройняті те-
плом і щирістю, темпераментом 
і експресією, безпосередністю 
й вишуканістю. Це ще раз під-
твердив недавній виступ Кате-
рини БУжиНсьКої на сцені 
сумського обласного академіч-
ного театру драми та музичної 
комедії імені М. Щепкіна з про-
грамою «Королева натхнення».  

УК Катю, ви ведете актив
ну концертну діяльність, а ва
ші Катруся і Дмитрик потроху 
підростають. Як живеться їм і 
старшій Оленці?
— Ростуть мої любі малята. ось 
уже їм по рочку. живуть у со-
фії, в чоловіка Дмитра. Йому до-
помагають і його мама, й олен-
ка, няні з України. одне слово, 
виховують усі гуртом. Я з ни-
ми на постійному зв’язку — і 
мобільному, і скайпом. Бачу їх, 
чую. Катеринка пішла першою, 
вона  активніша. Хоч і Дмитрик 
прагне не відставати. Душею і 
серцем разом з ними всіма. Піс-
ля  концертного туру полечу в 
софію, а далі видно буде.

УК  Тобто ви живете на дві кра
їни?
— Так, і це непросто. Але нічого 
не вдієш. В Україні буваю дуже 
часто — тут зйомки, концерти, 
репетиції, друзі. Але в Болгарії 
також наш дім. 

УК Коли ви зрозуміли, що буде
те співачкою? Чи вагалися, ким 
стати в дорослому житті?
— У три роки заявила батькам, 
що неодмінно співатиму. Хоч 
вони сприйняли це як дитячу 
забаганку, все-таки посприя-
ли, аби могла займатися співом. 
Тож у мене ніколи не було жод-
них вагань, ким бути. Ще ко-
ли  навчалася у школі, мені до-
зволили підробляти співачкою 
в одному з ресторанів Чернів-
ців. Тривалий час захоплюва-
лася гімнастикою: для артиста 
особливо важливо мати струн-
ку поставу.

УК Аби перерахувати всі спра
ви, зроблені з вашої благодій
ної ініціативи, не вистачить і 
шпальти — настільки їх багато. 
Не випадково 2016 року очо
люваний вами проект «Діти за 
мир у всьому світі» встановив 
рекорд, отримавши статус най
масштабнішого соціального  у 
світі.

— Ніколи не переймала-
ся, скільки і яких благодійних 
справ зроблено, бо то стан і по-
треба моєї душі. стосовно зга-
даного проекту, то справді, до 
нього приєдналися 35 країн, а в 

його межах діти виготовили по-
над 33 тисячі голубів миру. Але 
на цьому він не завершився, а 
набув нового вектора діяльнос-
ті: основні зусилля зосередили 
на організації відпочинку дітей 
учасників АТо й переселенців у 
країнах-партнерах.

За останні два роки в Угорщи-
ні оздоровилися понад 2000 ді-
тлахів. Маємо попередні домов-
леності з представниками інших 
країн — Болгарії, Румунії, Ав-
стрії, які згодні прийняти  укра-
їнських хлопчиків і дівчаток.  
Важливою датою стало 18 трав-
ня 2016 року, коли я як прези-
дент фонду «Відродження При-
карпаття» разом із дітьми Дон-
басу, що як посли миру долучи-
лися до української делегації, 
мала змогу помолитися у Вати-
кані й зустрітися з Папою Рим-
ським Франциском. Ми презен-
тували Ватикану мапу миру, а 
Папа Франциск окремо звер-

нувся до нас із привітанням.
Ніколи не забуду ті слова: «З 

особливою любов’ю вітаю укра-
їнських дітей, сиріт та біженців 
унаслідок збройного конфлікту, 
який ще й досі триває на сході 
країни. Знову підношу свою мо-
литву за заступництвом Пре-
святої Марії за те, щоб був уста-
новлений тривалий мир, який 
зможе принести полегшення 
населенню, що зазнало стіль-
ки випробувань, та запропонує 
спокійне майбутнє новим поко-
лінням». Дорога й пам’ятна зу-
стріч із Папою з особистої при-
чини: саме у Ватикані ми з чо-
ловіком Дмитром дізналися, що 
я при надії. А ще відбулися зу-
стрічі в Європарламенті, штаб-
квартирі НАТо, парламенті 
Швейцарії.

УК 9 грудня у столичному  
«Мистецькому Арсеналі» пре
зентували «Книгу добра», до 
створення якої ви також при

четні як президент благодій
ного фонду «Чисті Серцем».
— Так, ця «Книга…» стала про-
довженням згаданого проекту, 
в його презентації взяв участь і 
виступив Президент Петро По-
рошенко. А ідея створення та-
кої книжки, до речі, належить 
почесному консулу Угорщини в 
Івано-Франківській області Ва-
силеві Вишиванюку.

Упродовж кількох місяців ді-
ти з усіх куточків країни над-
силали свої розповіді й малюн-
ки про добро, мир, взаємну під-
тримку. одержали велику кіль-
кість робіт — відповідно понад 3 
і 40 тисяч, з яких обрали по 50 
творів — усього сто. 

особливість у тому, що книж-
ку виготовляли за унікальною 
середньовічною технологією на 
особливому папері, який збері-
гається кілька тисяч років. Уя-
віть: пра-правнуки нинішніх 
дітей зможуть узяти до рук цю 

книжку і прочитати, чим жили 
їхні предки. 

Для мене участь у цьо-
му проекті — велика честь. 
А найвищою нагородою ста-
ли усмішки і щира радість ді-
тей: коли вони на презента-
ції підбігали до мене, обійма-
ли, не могла стримати сліз! 
Буде виготовлено сто примірни-
ків книжки, які розподілимо в 
областях країни, а також біблі-
отеках у Лондоні, Вашингтоні, 
Ватикані. 

УК Якщо йдеться про міжна
родні проекти, то не кожному 
випадає співати разом із пре
зидентами країн. А ви свого ча
су дуетом виконали болгарську 
народну пісню.
— Так, із президентом Болга-
рії Росеном Плевнелієвим. спі-
вали заради і в ім’я миру, коли 
його удостоїли звання «Людина 
року-2015».  До речі, має гарний 
голос. Виступала і перед інши-

ми відомими у світі політика-
ми Нурсултаном Назарбаєвим, 
сільвіо Берлусконі. Вони вдяч-
ні слухачі, уміють цінувати гар-
ну пісню, хоч би якою мовою во-
на звучала.

УК Чи правда, що маєте власний 
фамільний герб, офіційно заре
єстрований у Геральдичній ко
легії?
— Правда, його ще 2001-го пе-
редав мій троюрідний дядько 
станіслав Бужинський, який 
живе у сША. Родовий герб да-
рований багато століть тому ще 
за часів хрестових походів на 
захист короля, нації і христи-
янства. До речі, у нашого роду 
є девіз — fortuna favet fortibus 
(удача супроводжує сміливих).

УК Нещодавно ви виступали в 
Італії, де представникам укра
їнської діаспори презентували 
двогодинний концертбенефіс 
«Моя сім’я».
— Це було в театрі «Дон Боско» 
містечка Казерта, де живуть 
багато наших співвітчизників. 
Виконувала різні пісні: про ко-
хання, мир, дружбу, батьків-
щину. Але коли співала пісню 
«солдат України», всі підвели-
ся і не приховували сліз. Я і мій 
колектив, що перебував за ла-
штунками, теж. Цю пісню на-
писала сама і присвятила за-
хисникам у зоні АТо, зокрема 
однокласникові сергієві Коза-
ку, якого випадково зустріла 
в одному з військових госпіта-
лів. Він танкіст, його бойову ма-
шину підірвали сепаратисти, а 
сергієві відірвало ногу. Та на-
віть у такому стані він зумів 
урятувати кількох бойових по-
братимів. Лікарі зробили не-
ймовірне, пришивши ногу, яка 
прижилася. Такі зустрічі і спіл-
кування для мене особливо до-
рогі, додають сил і натхнення 
творити далі.

УК Звернув увагу, що в Сумах 
концерт завершився виступом 
дитячого колективу, який так 
гармонійно вписався у вашу 
програму.
—  Я  дуже люблю дітей, го-
това всіляко їх підтримува-
ти і допомагати. І не тільки ді-
тям, а всім.  Інколи запитують 
про секрети моїх успіху і по-
пулярності: мовляв, таланить. 
Ні, шановні, це тут ні до чого. 
Все треба робити за велінням 
душі і серця — тоді й успіх бу-
де, і люди дякуватимуть.  

УК Цікаво, якій кухні віддаєте 
перевагу вдома: українській чи 
болгарській?

 — У нас абсолютна рівно-
правність. Наприклад, Дмитро 
любить український борщ, ва-
реники, інші страви української 
кухні. А я вже встигла ознайо-
митися з особливостями болгар-
ської, яка надзвичайно багата і 
розмаїта. Тому поділу як такого 
немає: готуємо все, що до душі 
і відповідає нашим смакам. Але 
в болгарській кухні провідне 
місце посідає так звана баниця, 
тобто пиріг, що має багато спо-
собів і варіантів приготування. 
її подають скрізь і завжди, вона 
може бути у формі і маленького 
пиріжка, і величезного святко-
вого пирога. одне слово, усе за-
лежить від фантазії і продуктів. 
Найчастіше баницю готують із 
сиром або бринзою, хоч можна 
спробувати і з м’ясними начин-
ками чи гарбузом. До неї тради-
ційно подають охолоджене кис-
ле молоко або айран. 

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр

ДОСЬЄ «УК»
Катерина БУЖИНСЬКА. Народилася 1979 року в Норильську (Росія).  

Закінчила Київське вище музичне училище імені Р. Глієра. Лауреат числен-
них пісенних конкурсів і фестивалів, володарка багатьох нагород і відзнак. 
Народна артистка України.

Рецепт  
баниці  
від Катерини 
Бужинської

Для приготування тіста потріб-
но: три склянки борошна, яй-
це, 300 мл води, 50 грамів мас-
ла, столова ложка винного або 
яблучного оцту, дві столові лож-
ки олії. Для начинки — 4 яйця, 
100 грамів сметани або йогур-
ту чи кефіру, 350 грамів брин-
зи (можна замінити сиром). При-
готовлене тісто має бути елас-
тичним, аби з нього виліпи-
ти кругляки розміром з яблу-
ко. Доки вони відпочивають під 
рушником, готуємо начинку. 
Натерту на дрібній тертушці 
бринзу змішуємо із сирими яйця-
ми і йогуртом, ретельно перемі-
шуємо. Так само змішуємо роз-
топлене на пательні масло з олі-
єю. Тісто розкачуємо дуже тон-
ко, викладаємо на нього начин-
ку, закриваємо і скручуємо в 
ковбаски. Духовку розігріваємо 
до 180 градусів і випікаємо в ній 
баницю протягом 20—30 хвилин. 
Після охолодження можна пода-
вати до столу. Смачного!

Чи знаєте ви, що Катерина БужинсьКа

P має у репертуарі понад 200 пісень, які виконує сімома мовами світу: 
українською, російською, англійською, болгарською, івритом, іспанською, 
італійською;
P випустила 10 альбомів і 20 кліпів;
P 20 років тому виборола гран-прі на міжнародному фестивалі 

«Слов’янський базар», виконавши пісню «Приречена» на вірш Юрія Риб-
чинського і музику Сергія Лама;
P 2001 року стала першою і єдиною співачкою з України, яка виступила 

на фестивалі в Сан-Ремо (Італія);
P у 2014-му ввійшла до рейтингу найкрасивіших жінок України;
P удостоєна нагород «Жінка ІІІ тисячоліття», «За жертовність і любов до 

України», орденів Святого Станіслава, «Єдність та воля», «Берегиня Укра-
їни», звання «Співочий посол миру», медалі «За оборону країни» та бага-
тьох інших;
P у травні 2015-го  провела благодійний тур «Україна — це ми» краї-

нами Європи (Болгарія, Угорщина, Австрія, Чехія, Німеччина, Італія, Іс-
панія, Польща, Україна), зібравши кошти для родичів воїнів, які загину-
ли в зоні АТО.

Співачка Катерина Бужинська:

«Ніколи  
не вагалася,  

ким бути:  
у три роки заявила 

батькам,  
що неодмінно співатиму»



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua8 

екран

«Міф» виходив на біс,  
обгорнутий синьо-жовтим стягом
БЕЗСМЕРТЯ. У всеукраїнський прокат надійшло документальний фільм   
про знаменитого оперного співака Героя України Василя Сліпака 

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

«Василь був дуже весе-
лим. Хоч би куди при-

їжджав, завжди ставав цен-
тром Всесвіту. Мав усе: сла-
ву співака, концерти, лю-
бов, був матеріально забез-
печеним», — зауважує його 
брат Орест Сліпак. Але най-
головнішим для нього, ма-
буть, була українська душа. 
Він не залишив поза увагою 
ні помаранчевий Майдан, ні 
Революцію гідності, допома-
гав чим міг, був  волонтером. 
Та цього йому видалося за-
мало, й всесвітньо відомий 
оперний співак поїхав  обо-
роняти рідну землю від во-
рогів. Родина  відмовляла 
його від такого кроку, але він 
наполіг. І став міфом, леген-
дою, славою, Героєм Украї-
ни.

У стрічці він 
такий, яким був 

Василь Сліпак і пісня — 
поняття нероздільні з дитин-
ства. Тому пан Орест почи-
нає життєпис брата зі сло-
ва «співав», потім пішов до 
школи, став солістом хоро-
вої капели «Дударик». Ва-
силь володів найвищим із 
чоловічих оперних голосів 
—  контратенором. Але дві-
чі не зміг вступити до львів-
ської консерваторії. Та якось 
молодий співак на концерті у 
столиці випадково  зустрівся  
з ректором київської консер-
ваторії покійним нині Олегом 
Тимошенком. Завдяки йому 
він став студентом цього му-
зичного вишу. 

А музична, оперна Фран-
ція перед Василем відкри-
лася  завдяки передовсім 
братові. Туди Орест, випус-
кник Тернопільської медич-
ної академії (тепер універ-
ситет) ім. Івана Горбачев-
ського, поїхав на кардіоло-
гічну конференцію. Там  зу-
стрівся з  відомим  діячем 
українського походження 
композитором і диригентом 
Мар’яном Кузаном. Орест 
подарував йому касету із за-
писом пісень та арій у вико-
нанні Василя Сліпака. Через 
два місяці пан Мар’ян зате-
лефонував і запросив Васи-
ля на конкурс до французь-
кого міста  Клермон-Фер-
рана, де українець отримав 
два Гран-прі. 

Після цього почалася йо-
го кар’єра. Він переїхав до 
Франції, у 23 роки, навіть 
ще не закінчивши консерва-
торії, став солістом Паризь-
кої національної опери. 

Але Василь ніколи не пе-
реривав сув’язі з рідною 
землею, одразу ж відгуку-
вався на всі історичні викли-
ки України. Рідним, за сло-
вами пана Ореста, не давав 
прямої відповіді на запитан-
ня, що робить на сході кра-
їни, казав лише: займаєть-
ся волонтерством, співом. 
І словом не обмовився, що 
брав у руки зброю. Про це 
вже дізналися після загибе-
лі. Розповідь про те, як по-
ліг славетний співак, фраг-
менти його концертних ви-
ступів увійшли до докумен-
тальної стрічки  «Міф», що 
вийшла 8 лютого на широкі 
екрани країни. 

«Авторам фільму вдалося 
відтворити образ Василя та-
ким, яким він був, — ствер-
джує Орест Сліпак. — Бояв-
ся, що вони намалюють ге-
роя, якого потім я не збагну. 
Проте режисерам  сказав: 
не вноситиму коректур. Те-
пер, переглядаючи стрічку, 
бачу, що немає жодної сце-
ни, з якою не був би згоден. 

Розумію: за  годину важко 
переповісти все життя бага-
тогранного Василя. Але пер-
ший кінодокументальний 
зріз вийшов дуже професій-
ним».  

Матеріали 
збирали  
по крихтах 

Знімальна група до вихо-
ду на всеукраїнський ши-
рокий екран фільму «Міф» 
організувала промотур ба-
гатьма містами країни. На 
допрем’єрний показ до Тер-
нополя серед інших прибув 
режисер Іван Ясній. Одра-
зу скажу: роботу краянина 
тернопільці сприйняли  по-
зитивно.

Над стрічкою працювали 
понад рік. До роботи взялися 
вже після кількох тижнів, як 
поліг Василь. Його побрати-
ми знали, що режисери Іван 
Ясній і Леонід Кантер ство-
рили дві стрічки «Війна за 
свій рахунок» і «Доброволь-
ці Божої чоти». 

«Ми були вражені, що про 
Василя до його загибелі ні-
чого не знали, — зізнається 
Іван Ясній. — І це стало пер-
шим поштовхом, щоб пра-
цювати над цим фільмом. 
Поїхали  на фронт відзняти 
матеріал, потім — до Льво-
ва, Парижа». Матеріали 
збирали по крихтах усім ми-
ром. Тому часто  доводилося  
коригувати сценарій. І все 
одно багато документальних 
свідчень, фактів не ввійшло. 
Навіть коли «Міф» змонту-
вали, надійшов ще один ві-
деозапис, який зберіг для іс-
торії мить, що вражає. Васи-
ля після виконання оперних 
арій викликають на біс, він 
виходить до глядачів у сце-
нічному вбранні, обгорнутий 
синьо-жовтим стягом. 

«Знаємо, що так з дер-
жавним прапором виходять 
передусім спортсмени, ко-

ли здобувають перемогу на 
Олімпійських іграх чи інших 
світових змаганнях. Тож тут 
Василь Сліпак також вихо-
дить як переможець, звитя-
жець», — ділиться думками 
Іван Ясній. 

Режисер каже, що «Міф» 
— історія про Василеву без-
межну любов. Треба розу-
міти: і до прекрасної статі, 
і до України. Зазначає, що 
фільм динамічний, з доброю 
музичною добіркою, емоцій-
ними миттєвостями. Спо-
чатку глядач поринає у пре-
красний світ музики, пози-
тиву життя Василя Сліпа-
ка, а потім поступово почи-
нає щеміти серце, багатьом 
на очі накочуються сльо-
зи, бо співак  потрапляє на 
Майдан, їде на війну, де на-
вічно затихає його унікаль-
ний голос.

«Хотілося зробити фільм 
сучасним, додати художню 
окрасу, — каже Іван Ясній. 
— Гадаю, у такий спосіб йо-
го   краще сприйме інозем-
ний глядач». Тож виник за-
дум поєднати у стрічці дві 
сюжетні лінії: казку Джанні 
Родарі «Джельсоміно в кра-
їні брехунів» і життєву іс-
торію Василя Сліпака. Зна-
ємо, що казковий хлопчик 
Джельсоміно боровся з не-
гідниками власним унікаль-
ним голосом. Василь також 
свій талант віддав борні. 

«У французькій школі 
зняли кадри, як учителька 
читає оповідь про Джельсо-
міно, й у книжці оживає цей 
казковий хлопець, який об-
разно подібний на Василя 
Сліпака», — розповідає Іван 
Ясній.

Створити анімацію запро-
сили відомого карикатурис-
та Юрка Журавля. Про ро-
боту він сказав так: «Іноді 
було відчуття, що, як казав 
Іван Франко, лупаєш скалу, 
б’єш киркою, вона вже зату-
пилася, зламався держак, 
тож шкрябаєш, сил уже не-

має, але бачиш, що зовсім 
близько цей коштовний ка-
мінь, і тут раптом о другій 
годині ночі телефонує Іван 
Ясній і каже: «Треба ще під-
шліфувати — змінити кон-
цепцію й усе переробити». 

За два дні до до-
прем’єрного показу у 
Львові мені сниться сон, ні-
би сиджу за комп’ютером, 
аж заходить Василь Слі-
пак, сідає біля мене й ка-
же: «Режисери попросили, 
щоб я конт ролював робо-
ту над фільмом, ти малюй, 
я дивитимуся, чи все пра-
вильно». 

Ось до чого дійшло. Праця 
й справді іноді була пекель-
ною. Але приємнішої роботи 
в мене ще не було».

Знімальна група приїж-
джала й до Львова, щоб по-
чути спогади батьків. «Це 
було невдовзі, як поліг на пе-
редовій Василь, — каже ре-
жисер. — Дивлячись на зго-
рьованих батьків, не змогли 
з ними спілкуватися, у філь-
мі їх глядач побачить хіба на 
похороні сина». 

Орест Сліпак каже, що 
його родина бажала б, аби 
ця Василева історія привер-
нула увагу до теперішньої 
війни, до тих бійців, які там. 
«Хочеться, щоб цей фільм 
засвідчував наш оптимізм, 
щоб ми не розчаровували-
ся», — зазначає пан Орест. 

За що загинув Василь 
Сліпак? Ця фраза-запитан-
ня стала лейтмотивом і са-
мої стрічки, і її рекламної 
заставки. Чи дає відповідь 
на нього фільм? «Так, і ста-
вить це запитання кожно-
му глядачеві», — каже Іван 
Ясній.

З репертуару Василя Слі-
пака видно, що він викону-
вав роль в опері «Демон», 
партію Диявола в «Жанна 
д’Арк на вогнищі», арію Ме-
фістофеля у «Фаусті». Ка-
жуть, що Василів позивний 
«Міф» саме витворений зі 

скорочення від  Мефістофе-
ля. Один з поважних геро-
їв  стрічки  шкодує, що сла-
ветний співак узяв собі таке 
бойове псевдо, викликавши 
Мефістофеля, який, мов-
ляв, і забрав Василя в засві-
ти. Одразу чуємо й комен-
тар відомого священнослу-
жителя, який згоден, що Ва-
силь використовував теа-
тральні прийоми у боротьбі, 
але це «певна гра, яка тво-
рить міф». 

Нині бачимо, що Герой 
України Василь Сліпак сво-
єю творчістю, жертовністю, 
боротьбою, відданістю рід-
ній землі став міфом, леген-
дою і взірцем для свого на-
роду. Примітно, що робо-
ча назва фільму «Міф» бу-
ла «Життя після смерті». 
Це теж символічно. Адже 
Василь продовжує життя 
в інший спосіб  — у нашій 
пам’яті.

ВРАЖЕННЯ

Микола ЛАЗАРОВИЧ,  
професор,  учасник АТО:

— Документальна кінострічка про Василя Сліпака зачепила. Ні, 
вдарила блискавкою. Це година життя з Василем! Це і талант, і 
гумор, і сльози, і безмежна любов до України. Це новаторський 
підхід до створення фільму. Після перших переглядів  «Міфу» в 
українському суспільстві розпочалися дискусії, чи має митець іти 
на війну. Вважаю, культурницька еліта не може підпадати під во-
єнну мобілізацію. Але усвідомлюю, що душевні пориви не потра-
пляють  під жодну регламентацію, і такі люди, як Василь Сліпак, 
навіть знаючи, чим закінчиться їхній похід на війну, все одно піш-
ли б. Інакше вони страждали б від мук сумління до кінця життя. 

ЦИФРИ ТА ФАКТИ

✓ На зйомки «Міфу» за два 
місяці завдяки доброчинцям зі-
брали 370 164 гривні.

✓ Фільм став переможцем 
10-го конкурсного добору кіно-
проектів, що претендують на 
фінансову підтримку держа-
ви: Держкіно надало 620 тисяч 
гривень.

✓ Загальна вартість вироб-
ництва 1 577 282 гривні.

Бойові побратими співака 
розповіли Іванові Яснію такий 
кумедний випадок. Василь сто-
яв на посту. Тишу час від ча-
су порушували ворожі пострі-
ли. Якоїсь хвилини співак по-
чав подавати військові коман-
ди німецькою (він знав дев’ять 
мов) і перебігати з місця на міс-
це. Враз усі постріли супротив-
ника стихли, напевно, російські 
агресори разом із сепаратиста-
ми вирішили, що в українських 
шанцях сидить справжній ні-
мецький підрозділ.  

Найголовнішим у житті  
Василя була любов до України
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Школи чекають на рішення
ВИБІР. У Нижньодуванській громаді на Луганщині вважають, що слід зберігати  
ті заклади, де якісно навчають  

Іванка МІЩЕНКО  
для «Урядового кур’єра»

Новостворена Нижньоду-
ванська об’єднана тери-

торіальна громада розташо-
вана на землях двох районів 
— Сватівського та Троїць-
кого. На Луганщині це пер-
ший і поки що єдиний випа-
док, коли межі сталих адмі-
ністративних одиниць зруй-
новано. 

Щоправда, за словами го-
лови нового об’єднання Віта-
лія Росляка, тут є історична 
логіка — у 1930-ті Нижня 
Дуванка була центром ад-
міністративного району,  до 
якого належали й ниніш-
ні троїчани із села Новочер-
воне. «Тож ми повертаємо 
свою історичну цілісність», 
— жартує він.

Та от цікаво: яка доля че-
кає на тутешні школи, од-
на з яких у Нижній Дуван-
ці, а інша — у Новочервоно-
му? «Соціальні об’єкти ще 
не передано на баланс гро-
мади: села об’єдналися  ли-
ше торік наприкінці жов-
тня. Тому поки що тут деле-

гуємо повноваження та суб-
венцію, зокрема освітню, до 
Сватівського та Троїцького 
районних відділів освіти», 
— пояснює голова. 

У школі Новочервоного — 
49 учнів. А Нижньодуван-
ська —  одна з найкращих у 
Луганській області. І тепер 
долю обох визначатиме гро-
мада.

Олімпіадники  
та 
репетиторство 

Відомо, що в багатьох ви-
падках під час виборів ко-
зирною картою майбутніх 
очільників об’єднаних те-
риторіальних громад бу-
ло саме шкільне питан-
ня. Тобто тим, хто сумні-
вався у  створенні терито-
ріальних громад, обіцяли 
передовсім, що місцеві на-
вчальні заклади не потра-
плять у список для оптимі-
зації, який загрожує само-
му їхньому існуванню, ко-
ли учнів мало, а споруда 
розрахована на тисячі.

Голова Нижньодуван-
ської громади дружить з 
обома директорами місце-
вих шкіл. «У нашій школі  
понад 26 учасників та пере-
можців шкільних олімпіад 
із різних предметів. Є освіт-
ні програми Нижньодуван-
ської селищної ради, що да-
ють змогу нагороджува-
ти учнів, які посіли призові 
місця, та їхніх учителів», — 
розповідає Віталій Росляк.

Він готує звернення до 
Сватівської та Троїцької ра-
йонних рад про зміни меж 
районів, щоб перетягувати 
інфраструктурні об’єкти до 
новоствореної громади. Чи 
вистачить на їхнє утриман-
ня бюджету громади?

За словами Віталія Росля-
ка, витрати вже порахува-
ли. З цього й виходять у пла-
нах на майбутнє. Тож яка 
подальша доля школи, де 49 
учнів?

Голова ОТГ стверджує: 
її не збираються розкомп-
лектовувати. Та водночас 
розмірковує: «Не важливо, 
скільки дітей у школі. Як-
що діти здобуватимуть якіс-

ні знання, то не гріх зали-
шити школу, навіть якщо 
там буде 23 дитини. По су-
ті, це вже майже індивіду-
альне навчання. Дитина має 
світитися від знань. Не се-
крет, що нині таке можливо 
завдяки репетиторству. Про 
це дивно чути, коли в класі 
по три учні, а батьки змуше-
ні платити вчителеві. Невже 
не можна приділити належ-
ну увагу такій дитині під час 
уроків у класі? Тобто школа 
буде збережена, якщо ви-
кладачі не ходитимуть туди  
для галочки, аби отримати 
зарплатню, а навчатимуть 
дітей по-справжньому». 

Для нових часів — 
нові комп’ютери

Директор Нижньодуван-
ської школи Лідія Бикова 
стверджує, що від створен-
ня громади її навчальний 
заклад тільки виграє. «Ми 
разом із владою намагаємо-
ся самостійно зміцнювати 
матеріально-технічну базу 
школи:  отримали на 200 ти-
сяч гривень нового навчаль-
ного обладнання — 13 ноут-
буків, 4 проектори й прин-
тер. Ще не в кожного учня, 
але вже в кожному класі є 

комп’ютер. У половині на-
вчальних кабінетів облад-
наємо підвісні проектори, — 
каже Лідія Василівна. — До 
того ж цілком ймовірно, що 
саме на основі нашої буде 
створена опорна школа Сва-
тівського району. Це озна-
чає, що нам ще буде надано 
допомогу в зміцненні мате-
ріально-технічної бази».

До нового статусу вчи-
телі Нижньодуванської 
школи йшли кілька ро-
ків: тут успішно провели 
експеримент зі створен-
ня міжшкільного освітньо-
го округу. Тепер готують-
ся до того, що школа стане 
юридичною одиницею.

За словами Лідії Бико-
вої, у досягненні таких ре-
зультатів  велика заслуга 
саме голови об’єднаної те-
риторіальної громади.

А як  контактуєте з іншою 
школою, запитую. «Поки   
що ми в різних управлін-
нях освіти, бо  маємо видати 
учням документи, а ці па-
пери вже оформлено саме 
через районні відділи осві-
ти. Тісно контактувати бу-
демо з 1 вересня наступно-
го року. Може, когось зі сво-
їх вчителів направимо туди 
на роботу. А може, якийсь 

учитель звідти приїжджа-
тиме до нас, якщо буде ор-
ганізовано зручне тран-
спортне сполучення — від-
стань між школами 17 км, 
— розмірковує Лідія Ва-
силівна. — Такий досвід у 
нас є. Наприклад, ми вже не 
раз надавали освітні послу-
ги Верхньодуванській шко-
лі: коли в них, скажімо,  не 
було вчителів математи-
ки, історії, то возили дітей 
на навчання до нас. І цього 
року знову направляли ту-
ди свого вчителя математи-
ки. У статусі опорної шко-
ли нам буде набагато легше 
надавати таку допомогу ко-
легам».

Отже, до опорної шко-
ли возитимуть дітей із 
кількох сіл, що розташо-
вані неподалік від Ниж-
ньої Дуванки. То чи стане 
із часом саме ця обставина 
аргументом для дорослих, 
аби приєднати свої насе-
лені пункти саме до ново-
створеної громади? На та-
ке провокативне запитан-
ня Віталій Росляк  усмі-
хається і відповідає так: 
«Аргументом для вступу 
до нашої громади буде те, 
як добре ми вміємо пра-
цювати». 

Знання не залежать  
від місця проживання

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

ХАРКІВЩИНА.  У краї  працюють 22 опорні школи, де встанов
лено майже 170 кабінетів хімії, фізики, біології, математики. До кін
ця цього року в області  планують створити ще 19 таких навчаль
них закладів. Як розповів заступник голови Харківської облдерж
адміністрації Анатолій Бабічев, програму створення опорних шкіл 
активно реалізують із 2015 року. 

«Не лише поліпшують матеріальну базу, а й упроваджують но
ві способи навчання, використовують сучасні програми. Ми впев
нені, що результат буде тільки тоді, коли дітям буде цікаво вчитися. 

Головна наша мета — забезпечити доступність і якість освіти 
для кожної дитини краю незалежно від того, де вона живе — в міс
ті чи віддаленому селі», — сказав посадовець. 

За його словами, одним з опорних закладів, де навчається  по
над 600 дітей, став ліцей у віддавленому  Шевченківському районі.  
Тут були проблеми з дахом, вікнами, теплопостачанням. 

«Керівник області Юлія Світлична опікувалася вирішенням цих 
питань, з обласного бюджету було надано кошти на проведення 
ремонтних робіт. Ремонт даху завершують, у будівлі замінили по
ловину вікон. Є домовленість, що цього року закінчимо роботу. У 
школі тепло, комфортно, затишно», — зазначає заступник голови 
Харківської облдержадміністрації.

Результат копіткої роботи в напрямі створення опорних шкіл на 
Харківщині  очевидний. Уперше в історії області п’ятеро учнів сіль
ських шкіл торік стали переможцями всеукраїнського турніру Ма
лої академії наук.

У гімназії «Престиж»  
почали майструвати роботів

Євген ЛОГАНОВ,  
«Урядовий кур’єр»

ЗАПОРІЖЖЯ. За кошти об
ласного бюджету в краї онов
люють устаткування загально
освітніх навчальних закладів. 
Нове обладнання майже на 
мільйон гривень отримала ба
лабинська гімназія «Престиж», 
до якої під час робочої поїздки 
у Запорізький район завітав го
лова Запорізької обл ради Гри
горій Самардак.  Він пересвід
чився, що закуплено лабора
торії для кабінетів математики, 
хімії та фізики. 

Директор НВК «Престиж» 
Жанна Винниченко зазначає, 
що технологічні новинки да
ють змогу зробити навчання 
інтерактивним. Хімію у школі 
вивчають, проводячи досліди, 
а фізику й математику — май
струючи роботів за допомогою 
3Dпринтера.

— Хочу передовсім подяку
вати  депутатам Запорізької 

облради за підтримку про
грам, спрямованих на підви
щення якості освіти і поліп
шення матеріальнотехнічно
го стану навчальних закла

дів області, — зауважив  Гри
горій Самардак. — Це добре, 
що рівень навчання в сели
щах не поступається рівню 
обласного центру, бо це і є 

однакові можливості доступу 
до якісної освіти. Тож освітні 
програми і надалі будуть се
ред пріоритетів у роботі об
ласної влади.

Коментар

Начальник  
департаменту  

освіти Луганської  
облдержадміністрації  

Юрій СТЕЦЮК:
— В області нині вісім  опорних шкіл,  які ма

ють 15 філій. З усієї цієї кількості навчальних 
закладів з новим статусом тільки один роз
ташований у межах об’єднаної територіаль
ної громади — у Біловодську. Нинішнього ро
ку плануємо створити 13 нових опорних шкіл.

Коли подивилися карту області, виявило
ся, що дуже непросто вирішити, де їх розта
шувати. Бо у сільських районах є кілька шкіл 
із низькою наповнюваністю. Вони так дале
ко територіально від тієї школи, яка могла б 
стати опорною, що навіть за умови створен
ня об’єднаної територіальної громади будуть 
віддаленими. Хіба комфортно для  дітей їзди
ти  на навчання за 50 кілометрів?

Усі вже зрозуміли, що альтернативи ство
ренню  опорних шкіл немає. З одного боку, ве

лику роль відіграла державна освітня субвен
ція, з другого —  якщо в школах буде менш 
як 25 учнів, то утримання таких навчальних за
кладів залежатиме від місцевих бюджетів. Тож 
у будьякому разі  перспектива  саме за ство
ренням опорних шкіл.

Але при цьому мають відповідати вимогам 
передовсім матеріальнотехнічна база і квалі
фікований педагогічний склад. Тобто спочатку 
треба створити базу, показати, що опорна шко
ла краща за інших. 

Коментуючи позицію, згідно з якою одним 
із показників школи, що претендує на ста
тус опорної, має бути велика кількість дітей, 
які беруть участь в олімпіадах, хотілося б за
значити таке. Звичайно, результати шкільних 
олімпіад — це один із показників роботи шко
ли. Але в нас є школи, де олімпіадників не так 
багато, проте за результатами моніторингу та 
досягнень випускників ці навчальні заклади 
демонструють добрий рівень підготовки шко
лярів. Як колишній учитель можу сказати, що 
завдання педагога — надавати якісні знання 
всім учням. А якщо в класі є особливо обда
ровані діти, то розкриття їхнього таланту ли
ше підтримується.

У громаді вважають, якщо школа надає якісні знання, то, незважаючи на кількість учнів,  
закривати її не варто

Відтепер учні гімназії навчаються в по-сучасному обладнаних кабінетах математики,  
хімії та фізики
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люди і час

100 років від дня народження володимира Щербицького

Пріоритети 
компартійних вождів

ПОГЛЯД. Волею долі да-
ти народження двох колишніх 
перших секретарів ЦК КПУ Во-
лодимира Щербицького і йо-
го на 10 років старшого попе-
редника Петра Шелеста при-
падають на лютий. Тож цілком 
логічно, говорячи про одного, 
згадати про іншого і спробува-
ти порівняти, чим відрізнялися 
пріоритети цих компартійних 
вождів.

Зазвичай як заслугу Щер-
бицькому приписують значний 
розвиток економіки за часів 
його правління, хоч насправді 
саме восьма п’ятирічка 1966—
1970 років стала найуспішні-
шою в історії УРСР. Зростан-
ня обсягів промислового ви-
робництва у півтора раза і вну-
трішнього валового продукту 
на третину досі вражають. Од-
нак це заслуга не лише тодіш-
нього керівника України Петра 
Шелеста, а насамперед звіль-
нених із колгоспного кріпацтва 
українців, яким уперше в істо-
рії СРСР видали паспорти і до-
зволили самим обирати місце 
роботи.

Начебто простий, проте на 
диво ефективний рецепт кар-
динального оздоровлення еко-
номіки, який за часів Щербиць-
кого вже працював на шкоду ін-
тересам України. Мільйони на-
ших земляків подалися осво-
ювати нафтогазові родовища 
Сибіру, де їх активно русифіку-
вали й перетворювали на росі-
ян з українськими прізвищами.

Не менш активними були 
ці процеси в самій Україні, де 
не тільки в Сімферополі і До-
нецьку, а й навіть у Миколає-
ві і Харкові не лишилося укра-
їнських шкіл. Крім того, Украї-
ну фактично перетворили на 
згусток екологічно шкідливих 
промислових виробництв. Так, 

в останні роки правління Щер-
бицького на УРСР, яка займа-
ла лише 2,6% території СРСР, 
припадала чверть(!) загально-
союзних обсягів техногенного 
забруднення.

Тож Україна крім того, що го-
дувала неозорий Радянський 
Союз, залишаючи якусь дещи-
цю виробленої аграріями про-
дукції для власних потреб, ще 
й забруднювала рідну землю, 
повітря і води промисловими 
відходами заради «общєсоюз-
них» інтересів.

Стосовно масштабного жит-
лового будівництва, про яке з 
ностальгією згадують патріо-
ти «совкових часів», то, напри-
клад, 1989 року серед шахта-
рів (найпривілейованішої групи 
робітництва) кожна п’ята роди-
на не мала власного житла, а 
чверть сімей мешкала у квар-
тирах, де в розрахунку на од-
ну особу припадало менш ніж 
4 кв. метри площі.

Головний гріх Щербицького 
— саме бездумний екстенсив-
ний розвиток економіки, коли 
інтереси працівників вважали 
другорядними, зате екологічно 
шкідливі виробництва множи-
лись і збільшувалися, як мета-
стази. Навіть заплави річок ма-
сово розорювали, щоб отрима-
ти кілька додаткових тонн збіж-
жя в гонитві за валовими по-
казниками врожайності.

Нині багато хто перекона-
ний, що успішний господар-
ник Петро Шелест поплатився 
посадою і кар’єрою за «укра-
їнський націоналізм». Саме за 
його правління розпочали бу-
дівництво музею народної архі-
тектури під Києвом та створен-
ня історичного заповідника за-
порозького козацтва на Хорти-
ці, вийшов унікальний багато-
томник «Історія міст і сіл Укра-

їнської РСР», видрукували ви-
брані твори письменників до-
би розстріляного відродження. 
Фактично підпільним методом 
спорудили столичний палац 
«Україна», порівняно з яким, 
за словами перевіряльників із 
ЦК КПРС, московський палац 
з’їздів мав вигляд стайні.

Офіційною причиною не-
щадної критики Петра Шелес-
та справді стала його книжка 
«Україна наша радянська», за-
суджена як націоналістична на 
численних зборах партійно-гос-
подарського активу. Однак ма-
ло хто знає, що 1965 року то-
дішній перший секретар ЦК 
КПУ категорично відмовився 
виконати вимогу союзного ке-
рівництва про продаж до Швей-
царії 450 тисяч тонн соняшни-
кової макухи, аргументуючи це 
браком кормів для власної тва-
ринницької галузі. Згодом іс-
торія повторилася, коли Укра-
їну зобов’язали відправити мі-
льярд пудів фуражного зерна 
для годівлі худоби в РРФСР.

Зрозуміло, що і Шелест, і 
Щербицький були перекона-
ними комуністами, однак пріо-
ритети в них суттєво відрізня-
лися. Промовисто, що в про-
щальній промові на верес-
невому (1989 року) пленумі 
ЦК КПУ, коли вже вся країна 
скандувала «Хай живе КПРС 
на Чорнобильській АЕС!», 
Щербицький заявив: «Інтере-
си партії і благо народу були 
для мене понад усе». Шелест 
за півтора року до кончини пи-
сав, що в нього «серце україн-
ця, радянської людини, кому-
ніста». Зверніть увагу: якщо 
для Щербицького на першому 
місці «інтереси партії», то його 
попередник насамперед укра-
їнець, що стало головною про-
виною в очах Москви.

100 років запровадження в Унр нового літочислення

Європейський час для України
ПОДРОБИЦІ. Звично оперуючи датами но-

вого і старого стилю, за яким досі живе росій-
ська православна церква, українці частенько 
потрапляють у халепу, коли йдеться про пра-
вильне датування подій саме сторічної дав-
ності.

Варто пам’ятати, що вся Європа, за винят-
ком Російської імперії, давно живе за новим 
стилем. Перехід з юліанського на григорі-
анський календар започаткував Папа Рим-
ський Григорій ХІІІ, повелівши вважати, що 
після 4 жовтня 1582 року відразу настало 15 
жовтня. Отож події на українських землях, 
що входили до Австро-Угорщини, вже дато-
вані новим стилем.

У радянській Росії, згідно з ухваленим 24 січ-
ня (6 лютого н. ст.) 1918 року декретом, наступ-
ний день після 31 січня стали вважати 14 лютого. 
В УНР рішення про перехід на нове літочислен-
ня ухвалили 12 лютого (25 лютого н. ст.) 1918 ро-
ку. Згідно з ним, наступний день після 16 лютого 
став 1 березня. Це межа між датами, які потребу-
ють і не потребують переведення на новий стиль.

Звична для нас різниця 13 діб стосується 
лише ХХ століття. У ХІХ ст. вона була на до-
бу меншою, про що часто забувають. До ре-
чі, вже 10 із 15 помісних православних церков 
світу відзначають релігійні свята за новим сти-
лем, адже він зумовлений законами астроно-
мії, а не волею Папи Римського.

Ілюстрації надав автор

100 років проголошення донецько-криворізької респУбліки

Сепаратистська федерація 
господарських одиниць

ПАРАЛЕЛІ. Нинішня ОРДЛ О 
— спадкоємиця Донецько-
Криворізької республіки, 
проголошеної делегатами IV 
обласного з’їзду рад робіт-
ничих і солдатських депута-
тів, що проходив у Харкові з 
27 по 30 січня (ст. ст.) 1918 
року. Сепаратистське збі-
говисько відбулося вже піс-
ля утворення маріонеткової 
Української Народної Респу-
бліки совітів. Крім того, рі-
шення про ДКР ухвалили 
без участі представників се-
лян, які становили більшість 
населення на відкраяних від 
України територіях сучас-
них Донецької, Луганської, 
Дніпропетровсь кої, Запорізь-
кої та частков о Харківської, 
Сумської, Херсон ської, Ми-
колаївської областей та Рос-
товської області Росії.

Справжню мету цього но-
воутворення розголосив ще в 
грудні 1917 року лідер харків-
ських меншовиків Арон Зель-
манович Сандомирський: 
«Ми за самовизначення на-
цій, але маємо не гальмувати 
розвиток капіталізму. У Доне-
цькій області виникає запи-
тання, чи зможе розвиватися 
російський капіталізм, якщо 
живильний для нього Донбас 
буде відрізано від Росії мит-
ною стіною з боку України».

Фактично йшлося про на-
хабний і цинічний віджим ба-
гатого вугіллям і залізом До-
нецько-Криворізького басей-
ну, без якого, за словами Ле-
ніна, «соціалістичне будівни-
цтво залишиться просто до-
брим побажанням». Зара-
ди загарбання Донбасу біль-
шовики наплювали як на де-
клароване ними право на-
цій на самовизначення, так і 
на національно-територіаль-
ний принцип федеративного 

устрою. Як єхидно прокомен-
тували цей підхід есери, ле-
нінці замість українських, та-
тарських та інших республік 
вирішили створити федера-
цію господарських одиниць із 
вугільних, нафтових, чорно-
земних новоутворень.

Причому так само, як Пу-
тін нині, Ленін заявляв, що не 
має жодного стосунку до «іні-
ціативи донецьких товари-
шів», хоч, як згадувала дру-
жина глави ДКР «товариша 
Артема» (Федора Сергєєва), 
її чоловік «всі важливі питан-
ня погоджував особисто з Ле-
ніним. Так, кілька разів обго-
ворював із Володимиром Іл-

лічем доцільність створення 
ДКР».

Однак офіційно сепара-
тистську республіку Рад-
нарком, як нинішню ОРДЛО 
П утін, не визнав. По-перше, 
на Брест-Литовських перего-
ворах із німцями більшови-
ки обстоювали пріоритет са-
ме національно-територіаль-
ного розподілу земель. Вони 
усвідомлювали, що визнання 
ДКР спровокує парад сувере-
нітетів козачого Дону, респу-
блік Поволжя тощо, що при-
зведе до обмеження підвлад-
них Леніну територій лише 
Підмосков’ям. По-друге, вве-
дення ДКР до складу Росії за-
грожувало війною з Німеччи-
ною.

Отож уже за місяць після 
проголошення незалежнос-
ті товариш Артем змінив ри-
торику й стверджував, що 
нова республіка не має нічо-
го спільного з Росією, а вхо-
дить до складу УНР совітів на 
правах автономії. Засобом 
фінансування діяльності ДКР 
став «надзвичайний пода-
ток на капіталістів». Зокрема, 
Харків зобов’язали сплати-
ти до бандитського общака 5 
млн рублів, Ростов і Новочер-
каськ — по 10, а рідні Юзівку 
(нинішній Донецьк) і Луганськ 
— лише по одному.

Уже навіть зібравшись ті-
кати від німецьких військ, 
Артем у Харкові на остан-
ньому засіданні очолювано-
го ним раднаркому ДКР по-
грожував, що «миру без ви-
знання Донецької республі-
ки бути не може». Бандитів і 
самозванців мало хто підтри-
мав, що красномовно засвід-
чує навіть біографія Володи-
мира Сосюри, який із тисяча-
ми земляків-донбасівців «пі-
шов до Петлюри».

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

115 років від дня народження жоржа сіменона

Одеська адреса 
майстра детективів

ПОСТАТЬ. Мало хто знає, що класик де-
тективного жанру й автор романів про ле-
гендарного комісара Мегре не чужий Укра-
їні. Жорж Сіменон двічі побував в Одесі. 
Уперше влітку 1933 року і вдруге — вже 

знаним письменником у 1965-му. На відмі-
ну від більшості іноземних колег, які воліли 
не помічати Голодомору, Сіменон чесно на-
писав про нього в нарисі «Народ, який хо-
че їсти».

Якщо в Одесі Сіменона вразили виснажені голодом люди, то Батумі став місцем подій 
роману «Люди навпроти» про всевладдя і терор НКВС

За часів Шелеста святкові демонстрації 
в Києві проходили під українськомовними 
транспарантами, а за Щербицького масово 
перейшли на общєпонятний язик

Артем (Сергєєв), 
який занадто багато знав, 
трагічно загинув 1921 
року в аварії, а решту 
членів Раднаркому ДКР, 
за винятком наркома праці, 
розстріляли  
у 1936—1938 роках
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 11 ЛюТого

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

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

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

СВІТ ЗАХОПЛЕНЬ. У шухляді одинадцятикласника Дмитра гра-
новського із Золотоноші на Черкащині вже п’ять рукописних книжок, 
серед яких і пригодницький роман. один із творів — повість «Той, що 
не скорився долі» — побачила  світ позаторік навесні в харківському 
поліграфічному центрі «Доміно». 

Тепер Дмитро бачить у написаному чимало недоліків. А тоді хотіло-
ся скорше видати першу книжку. Для цього учень збирав гроші, зао-
щаджуючи на всьому. Допомогли коштами й батьки та дідусі.  

Хлопець захоплюється літературою та історією. Планує вступити 
на навчання до Черкаського національного університету імені Богда-
на Хмельницького. Чому взявся за перо? Хотілося розповісти людям 
саме про своє бачення світу. Сюжети черпає з навколишнього жит-
тя. Часом до нового твору спонукає навіть побачений фільм. Так було 
з останнім романом «Джонатан Хермсон». героями його творів най-
частіше стають фантастичні персонажі. Кілька розділів однієї з кни-
жок написав у співавторстві з другом Артуром, з яким сидять за одні-
єю партою. У першій книжці дійовими особами стали однокласники, 
які виросли у видатних ніндзь й  утворили братство. Воно живе за ко-
дексом честі й бореться проти зла.

Найперші критики — рідні Дмитра, зокрема мама й тато. юний лі-
тератор багато читає, пробує малювати, любить музику. особливо 
захоплюється філософськими творами григорія Сковороди. 

Мандрівники поповнили 
бюджет Хмельниччини

Марія ЛАГІДНА 
для «Урядового кур’єра»

ТУРИЗМ. Суб’єкти господарювання Хмельницької області торік 
сплатили до бюджетів територіальних громад 509 тисяч гривень ту-
ристичного збору, що на 53 тисячі гривень більше попереднього року.

Як повідомили в прес-службі ДФС області, лідером у туристичній 
галузі традиційно залишається місто Кам‘янець-Подільський. Поміт-
но розвивається туристична галузь у Хмельницькому, Летичівському, 
Славутському, Шепетівському, Старокостянтинівському та Ізяслав-
ському районах. «Систематичне збільшення надходжень туристично-
го збору за незмінної ставки свідчить про позитивну динаміку турис-
тичної привабливості нашого краю, адже туристичний збір — своєрід-
ний індикатор розвитку туризму», — йдеться в публікації.

В очікуванні медалей 
ОБ’ЄДНАВЧА ПРИСТРАСТЬ. 9 лютого в чаші  35-тисячного  
стадіону південнокорейського міста Пхьончхан запалав 
вогонь  XXIII зимових Олімпійських ігор

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

У Пхьончхані розігра-
ють 102 медалі у 15 ви-

дах спорту. Усього висту-
плять 92 країни-учасниці, з 
них Еквадор, Еритрея, Косо-
во, Малайзія, Нігерія та Сін-
гапур проведуть дебют зимо-
вих ігор.

Тож у яких видах спор-
ту в українських олімпійців є 
шанси на високі місця і меда-
лі на Олімпіаді-2018? Цілком 
виправдано, що найбільші 
медальні надії на Олімпіаді у 
Пхьончхані українські вболі-
вальники покладають на ві-
тчизняних біатлоністів. Вони 
матимуть шанс вибороти ме-
далі в 11 гонках. Перша — жі-
ночий спринт. 

Попри сім  годин різни-
ці в часі між Сеулом та Киє-
вом, українські вболівальни-

ки матимуть змогу стежити 
за біатлонними змаганнями 
на Олімпіаді в доволі зручний 
обідній час.

Для 29-річного Олексан-
дра Абраменка це вже бу-
дуть четверті в кар’єрі Олім-
пійські ігри.

На попередній Олімпіаді у 
Сочі український фристай-
ліст посів 6-те місце.

Проте щодо Ігор у Пхьонч-
хані, то тут серйозні прогнози 

щодо українця робити склад-
но, адже весь попередній се-
зон Олександр пропустив че-
рез операцію на коліні.

Досвідчена українська 
лижниця Валентина Шев-
ченко, яка брала участь у чо-
тирьох Олімпіадах поспіль 
із 1998 року, а на Іграх у Со-
чі була прапороносцем збір-
ної України, на Олімпійські 
ігри-2018 не потрапила. 

Україну в лижних гонках 
у Південній Кореї представ-
лятимуть Тетяна Антипен-
ко, Марина Анцибор, Олек-
сій Красовський та Андрій 
Орлик.

Уперше на зимовій Олімпі-
аді Україна буде представле-
на у скелетоні. 

19-річний скелетоніст Вла-
дислав Гераскевич — один 
з наймолодших учасників 
української збірної. У цьому 
сезоні спортсмен брав участь 
у шести Кубках світу. За під-
сумками виступів у цьому се-
зоні юний українець посів 46-
те місце у світовому рейтингу 
й,  можливо, здивує на дебют-
ній для себе Олімпіаді.

До речі, медалі нинішньої 
Олімпіади передають тра-
диції й культуру корейської 
нації. Один з основних еле-

ментів дизайну — корей-
ський алфавіт хангиль, на-
писи на ньому говорять про 
зусилля спортсменів з усьо-
го світу, що спільно привно-
сять молодість, солідарність 
і національне надбання на 
арену Олімпійських ігор. Це 
співзвучно з лозунгом Ігор — 
«Об’єднавча пристрасть».

На лицьовому боці медалі 
— діагональні лінії, які сим-
волізують історію Олімпій-
ських ігор, на зворотному — 
певна спортивна дисципліна. 
Стрічку для медалей створе-
но з традиційних корейських 
тканин.  У Міністерстві мо-
лоді та спорту вже оголоси-
ли суми призових, якими ві-
тчизняних олімпійців зао-
хочують боротися за меда-
лі. Так, за кожне здобуте у 
Пхьончхані «золото» спортс-
мен отримає 125 тисяч до-
ларів, «срібло» — 80 тисяч, 
«бронзу» — 55 тисяч доларів.

Загалом за всю історію ви-
ступів наші спортсмени на 
зимових Олімпійських іграх 
вибороли 7 медалей різного 
ґатунку.

Чи врожайним виявиться  
Пхьончхан, дізнаємося вже 
незабаром.  Тож уболіваймо 
за наших!

Україну представляють  
33 атлети у 9 з 15 видах спорту  
ü Біатлон: юлія Джима, олена Підгрушна, Валентина Семерен-

ко, Віта Семеренко, Анастасія Меркушина, Ірина Варвинець, Сер-
гій Семенов, Артем Прима, Дмитро Підручний, Володимир Сємаков, 
Артем Тищенко.
ü Фігурне катання: олександра Назарова — Максим Нікітін 

(танці на льоду), Анна Хниченкова (одиночне катання), Ярослав Па-
ніот (одиночне катання).
ü Санний спорт: олена Стецків (одиночка), олена Шхумова 

(одиночка), Андрій Мандзій (одиночка), Антон Дукач (одиночка), Ро-
ман Захарків — олександр оболончик (двійка).
ü Фристайл: олександр Абраменко (акробатика), ольга Полюк 

(акробатика), Тетяна Петрова (могул).
ü Лижні гонки: Тетяна Антипенко, Марина Анцибор, олексій 

Красовський, Андрій орлик.
ü Гірськолижний спорт: Іван Ковбаснюк, ольга Книш.
ü Сноубординг:  Аннамарі Данча.
ü Скелетон: Владислав гераскевич.
ü Лижне двоборство: Віктор Пасічник.

Український прапор на церемонії відкриття Зимових Ігор-2018 несла олімпійська  
чемпіонка  капітан жіночої збірної з біатлону Олена Підгрушна
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