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Закон України «Про внесення зміни до підрозділу
2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового
кодексу України щодо деяких питань оподаткування
податком на додану вартість операцій з вивезення
за межі митної території України олійних культур»

Чорно-біла «Райдуга» з українською
актрисою Наталією Ужвій у головній
ролі стала першим і єдиним радянським
фільмом про війну, який підкорив
тодішніх американських глядачів

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

СУБОТА, 1 ВЕРЕСНЯ 2018 РОКУ

ПАВЛО КЛІМКІН:

«Росія завжди
перебуває в стані
готовності
до подальших
мілітарних провокацій,
зокрема й
повномасштабних».

Учитися складати
конструктор життя
Фото з сайту pustunchik.ua

ЦИТАТА ДНЯ

Міністр закордонних справ про готовність
дати відсіч агресору щодо блокування РФ суден,
які прямують до українських портів Азовського моря
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ЦІНА ДОГОВІРНА
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Нова якість
управління та освіти
РЕГІОН. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман побував із робочою
поїздкою на Харківщині. У Лозовій він привітав місцеву владу з формуванням об’єднаної громади, яка стане однією з найбільших в Україні. «Що більша громада, то краще в ній управління, то більше грошей
вона має, то краще розв’язувати проблеми, — вважає Володимир
Гройсман. — Для мене особисто це питання основного пріоритету.
Ми змінюємо систему управління державою, щоб дати людям обирати владу, а владі дати кошти і змогу ухвалювати рішення».
Побував Прем’єр і на Лозівському ковальсько-механічному заводі. Спілкуючись із колективом підприємства та журналістами напередодні початку навчального року, він наголосив, що впровадження Нової української школи закладає основу нової якості освіти,
яку суспільство відчує через 12 років, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.
Володимир Гройсман вбачає перспективу і у продовженні співпраці з МВФ, чия місія працюватиме в Україні з 6 по 19 вересня. Того самого дня глава уряду продовжив свою робочу поїздку в Дніпропетровській області.

ЦИФРА ДНЯ

3,24 млрд доларів

становить обсяг виплат України
із зовнішнього державного боргу до кінця
2018 року (за даними Мінфіну)

ЖАГА ЗНАНЬ. В Україні стартує освітня реформа,

яка буде найбільш актуальною для 448,5 тисячі
цьогорічних першокласників

ОПЕРАТИВНО

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

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

.................................................................

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

.................

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

2

КОМПЕТЕНТНО
на запитання читачів
відповідають авторитетні
спеціалісти: урядовці, юристи,
учені, лікарі

.................................................................

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ
4 820103 080053

для інших
для ветеранів
війни, пенсіонерів, передплатників
та підприємств
чорнобильців,
і організацій
студентів

на 1 місяць . . . . . . . .
на 3 місяці . . . . . . . . .

28 грн . . . . . . . . . . . . 50 грн
84 грн . . . . . . . . . . 150 грн

Соціальний
передплатний
індекс 40227

Передплатний
індекс

61035

УВАГА!
Послуга
за приймання
передплати
на 2018 рік –
безкоштовна.
У Києві
газету
також можна
придбати
в кіосках
«Союздрук»

встановлені Національним банком України на 31 серпня 2018 року

USD 2827.9437
EUR 3306.4318
RUB 4.1537
/ AU 340017.81 AG 4154.25
PT 224255.94 PD 268654.65
за 100 доларів США
за 100 євро
за 10 рублів
за 10 тройських унцій
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УРЯДОВИЙ КУР’ЄР

www.ukurier.gov.ua

НОВИНИ ТА КОМЕНТАРІ

Учитися складати конструктор життя
Оксана ГОЛОВКО,
«Урядовий кур’єр»

О

сь і настав перший вересень Нової української школи. Старту реформи передувала масштабна підготовка, спрямована на те, щоб створити нове освітнє середовище, наповнити освіту новим змістом і належним чином підготувати вчителів.
Новий зміст освіти було закладено через новий Державний
стандарт початкової освіти. Як
стверджують у профільному міністерстві, в ньому визначено вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей
здобувачів освіти, тобто що саме
дитина має знати, вміти, розуміти по завершенні чотирьох перших класів. Для них було ухвалено чотири базові навчальні плани. Новий Держстандарт упродовж 2017—2018 навчального року було пропілотовано в 100 школах по всій Україні. Ці результати використано під час підготовки методик навчання для НУШ.
У лютому—червні 2018 року
понад 22 тисячі вчителів, що беруть перший клас Нової української школи, пройшли підвищення кваліфікації. Воно складалося
з дистанційного онлайн-курсу на
порталі EdEra та трьох очних се-

сій в обласних інститутах післядипломної педагогічної освіти, в
межах яких спеціально підготовлені тренери закріплювали знання педагогів на практиці. Також
підвищення кваліфікації пройшли вчителі іноземних мов.
На обладнання початкової
школи уряд надав майже 1 млрд
гривень. 40% цих грошей спрямовано на закупівлю дидактичних матеріалів, ще 40% — на закупівлю сучасних меблів, а 20%
іде на купівлю комп’ютерного
обладнання. Субвенція надана
місцевим органам самоврядування на засадах співфінансування: 70/30 — для шкіл в містах обласного значення; 90/10 —
для шкіл в районах та ОТГ; 95/5
— для шкіл в гірській місцевості
та на лінії зіткнення.
У тому, що має змінитися в
школах з 1 вересня і чи готові вони до цих змін, розбирався
«Урядовий кур’єр».

Партитрансформери
За задумом батьків реформи,
новий клас для першачків має
бути облаштований мобільними
партами, які можна легко пересувати для роботи в групах, новою технікою, конструкторами

лего тощо. Кімнати мають бути
поділені на кілька зон (для відпочинку з кріслами-пуфами,
для ігор), а стіни тематично і доречно розмальованими.
Та насправді до 1 вересня нові меблі отримають не всі. Зокрема й на Одещині, де днями перебувала з робочою поїздкою міністр Лілія Гриневич. ЗМІ поширили інформацію про те, як «креативно» трансформували старі
місця протирання штанів в одній
з місцевих шкіл: батьки розпиляли парти навпіл і додали їм ніжок.
А адміністрація каже, що трансформовані парти замінять на нові, щойно вони будуть. Попередньо такі сучасні меблі чекають
у жовтні. Тоді ж, найімовірніше,
першокласникам Нової української школи надійдуть і підручники, які не встигли надрукувати.

Електронна
бібліотека у поміч
Від самого початку цьогорічний друк підручників мав ризики, оскільки зараз їх друкують у
2,5 раза більше, ніж зазвичай, —
понад 18 млн примірників та одразу три лінійки: для 1, 5 та 10
класів.
Загалом, за словами Лілії Гриневич, терміни розвезення під-

ручників у школи посуваються в середньому на місяць. Вона зауважила, що це викликано
чотирма причинами: блокуванням закупівель видавництвами
через судові позови, обмеженими поліграфічними потужностями країни, поганою процедурою
експертизи підручників та інституційною слабкістю.
При цьому підручники з усіх
предметів для 1, 5, 10 класів буде розміщено на сайті МОН та
ІМЗО до 1 вересня, наголосила
міністр.
Звісно, те, що підручники для
наймолодших мали б бути у
школах до 1 вересня, було принципово важливо для вчителів та
їхньої підготовки. Та, зрештою,
перший місяць у першому класі є адаптаційним, тож у ранцях
і портфелях не має бути важкого
приладдя і книжок.
Також міністр освіти закликала вчителів не просити батьків закуповувати підручники: «Всі підручники будуть. В різні терміни,
але будуть», — наголосила вона.

А вчителі хто?
Педагогам, більшість яких ще
минулого навчального року викликали до дошки четвертокласників і заповнювали табе-

Львівщина. Перший урок буде патріотичним
Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»

Н

а Львівщині за парти сядуть понад 270 тисяч
учнів. За інформацією пресслужби ОДА, до першого класу цього року піде на
дві тисячі хлопчиків і дівчаток більше, ніж торік. Загалом першачками стануть понад 30 тисяч діток. Планують створити 1532 перших
класи, торік їх в області було 1469.
З початку нового навчального року на Львівщині відчинять двері для учнів три
нові
навчальні
заклади.

Важливо, що в тому числі
є й школи у віддалених районах області. Під час їх будівництва застосовували всі
сучасні стандарти та вимоги, зокрема й санітарні та
гігієнічні. До Першовересня навчальні заклади також
отримали гарний подарунок
— 36 нових шкільних автобусів.
На обладнання для Нової
української школи в межах
області надійшло понад 70
мільйонів гривень. Перед
початком навчального року
Львівський інститут післядипломної освіти підготував 99
тренерів, які власними зна-

ннями та практичними навичками поділилися з вчителями, що працюватимуть за
проектом «Нова українська
школа». Загалом до роботи
за новими стандартами готові майже чотири тисячі педагогів, зокрема й викладачі
іноземних мов. Усі вчителі,
які працюватимуть з дітьми
початкової школи, проходили курс на платформі EdEra
та отримали відповідні сертифікати.
Більшість шкіл обласного
центру вирішили відмовитися від проведення традиційної лінійки. Тож для старшокласників організують уроки

толерантності на розмаїті теми, а для першокласників —
численні флешмоби, квести та музичні дійства. Десь
відбудуться врочисті зустрічі
першокласників з одинадцятикласниками, родинне свято, а десь проведуть посвяту в першокласники, урок
толерантності «Всі ми різні,
всі ми рівні», квест «У пошуках скарбів у країні Знань»,
«Я — школяр». Використовуватимуть також мистецький, ігровий чи пізнавально-ігровий формати. Будуть
і молебні, і майстер-класи, і
навіть доброчинний ярмарок
та весела руханка.

Вінниччина. Плюс посібник для найменших краян
Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»

Ц

ьогоріч у Вінниці вперше
до школи підуть 5286 дітей. Кожному першокласникові міська влада приготувала гарний дарунок — «Книгу вінницького школяра», яка

розповість про Вінницю, Подільський край, Україну. У виданні зібрана інформація про
видатних людей міста та області, історію краю, що цікаво і важливо. Книжка відповідає змістові Нової української
школи. А підготували її міська
рада, департамент освіти та

комунальна установа Міський
методичний кабінет. «Цей посібник навчатиме дітей з першого класу любити рідне місто, нашу Батьківщину, прищеплюватиме патріотизм. Серед іншого, у книжці йдеться про ігри, у які бавилися діти колись на Поділлі, є інфор-

мація про позашкільні заклади, які можуть відвідувати вінничани. А у розділі «Вінницька абетка» відповідно до літер
алфавіту йдеться про відомих
краян, архітектуру, історію
міста тощо», — розповіла директор департаменту освіти
міської ради Оксана Яценко.

Закарпаття. Стартують на високій ноті
Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»

У

новому навчальному році
до 111 перших класів загальноосвітніх шкіл Тячівського району, що на Закарпатті,
зараховано 2163 учнів. Для
порівняння: навіть у 125-тисячному обласному центрі
першокласників буде на 345
менше. Це змушує освітянські кадри району докласти
чималих зусиль, ще і ще раз
вивіряти подальші кроки. В
цьому, повідомила начальник
управління освіти райдержад-

міністрації Марія Думнич на
розширеному засіданні колегії освітніх працівників району, сприятиме навчальна програма за принципами Нової
української школи. Навчання
за цією програмою пройшли
всі вчителі початкових класів
та вчителі іноземних мов, які
за новими стандартами викладатимуть у перших класах. У районі вже є приклад
успішного впровадження цієї програми, яка експериментально діяла у двох перших
класах Ганичівської загальноосвітньої школи.

Напередодні 1 вересня вчителі підбивали підсумки з інклюзивного навчання для дітей із особливими освітніми потребами. Минулого навчального року ним опікувався новостворений «Тячівський районний інклюзивно-ресурсний центр». У цей
спосіб навчалося 10 особливих дітей у 8 закладах освіти.
А з 1 вересня нинішнього навчального року за інклюзивною формою навчатимуться
вже 79 учнів. До слова, ще 38
освоюватимуть шкільну програму індивідуально. До пер-

ших класів на Тячівщині піде
також 21 дитина з особливими освітніми потребами.
Йшла мова й про підручники та дидактичний матеріал
для тих, хто вперше піде до
школи. Тут батькам першачків нема про що хвилюватися. Адже за рахунок субвенційних коштів, наданих Кабінетом Міністрів, було придбано весь необхідний дидактичний матеріал. Крім того, для
перших класів району за кошти від субвенції обласної ради закупили комп’ютерну техніку та шкільні дошки.

лі успішності, нині доведеться
більше рухатися, уроки подавати у формі гри, якомога частіше проводити заняття на вулиці,
де діти вчитимуться збирати та
аналізувати дані, використовуючи предмети, що їх оточують.
Скажімо, торік у школах, де
працювали пілотні проекти реформи, учні робили бутерброд
і рахували вартість продуктів
для нього.
Утім, профільний міністр визнає, що вчителям може бути
важко перейти на нові методики.
Спокуса відразу посадити дитину за парту читати книжку і писати буде дуже велика.
До речі, й про те, як дитина
вчиться, говоритимуть не на
батьківських зборах, а під час
особистих зустрічей вчителів
і батьків. У першому і другому
класах не буде балів і оцінок взагалі. Також в Новій українській
школі скасовують табелі і запроваджують свідоцтво досягнень.
Цей документ має показувати,
як відбувається процес навчання, а не його результат.
Варто нагадати, що наші маленькі співвітчизники, які переступають поріг Нової української школи, вчитимуться 12 років. А наскільки вдалою буде реформа, покаже життя.

Миколаївщина.
Освоїли понад 30%
державних коштів
Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»

С

еред тих, кого піддають критиці за повільність у використанні коштів державної субвенції, передбачених на реформаторський проект «Нова українська школа», і Миколаївська
область. На початок серпня було використано лише 10% наданих у квітні коштів, на кінець — уже понад 30%. Як відомо, з
1 вересня Нова українська школа стартує на практиці по всій
країні, педагоги починають працювати з першачками за новим
стандартом освіти у новому освітньому середовищі. З цією метою уряд спрямував Миколаївській області на закупівлю дидактичних матеріалів, сучасних меблів, комп’ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів 29 мільйонів 710 тисяч гривень.
Як повідомили в департаменті освіти та науки Миколаївської
облдержадміністрації, вже укладено договорів на поставку дидактичних матеріалів та меблів на загальну суму 9 145,28 тисяч гривень. Закупівля ж комп’ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів здійснюється департаментом освіти і науки централізовано (5942,1 тисячі гривень субвенції).
Також відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів про
субвенції для Миколаївської області передбачено 25 мільйонів
317 тисяч гривень. Ці гроші спрямовано на придбання персональних комп’ютерів для початкової школи; звукової апаратури для вивчення іноземної мови; придбання шкільних автобусів; оснащення закладів загальної середньої освіти з поглибленим (профільним) вивченням природничих та математичних
предметів. У середньому вже освоєно майже половину наданих згідно з цим розпорядженням коштів.
Натомість іще тривають торги на придбання специфічного оснащення: інтерактивних тирів і лінгафонних кабінетів; обладнання для кабінетів української мови з навчанням мовами
національних меншин; обладнання для двох інноваційних навчально-тренінгових класів. Також повторно оголошено торги
на шкільні автобуси через те, що двох учасників дискваліфіковано у зв’язку з наданням документів у неповному обсязі.
Як пояснив заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Євген Шевченко: «На жаль, не все завжди залежить від
наявності коштів. Існує обмежена кількість постачальників, не всі
з яких готові поставити товари та обладнання на 1 вересня. З боку Миколаївської облдержадміністрації всі кошти державної субвенції розподілені згідно з приписами, органи місцевого самоврядування також кошти виділили, деякі навіть більше, ніж планувалося. До того ж на реалізацію проектів «Новий освітній простір»,
«Нова українська школа» та «Опорні навчальні заклади» спрямовано додаткових 17,5 мільйона гривень з обласного бюджету».
Чиновник наголошує, що в області триває процес закупівлі обладнання, меблів і дидактичних матеріалів. До 1 вересня
можливий максимум коштів буде використано. Обласна влада робить усе, аби новий навчальний рік у школах розпочався
згідно з вимогами реформи.

1 вересня 2018 року, субота, № 163
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НОВИНИ ТА КОМЕНТАРІ
ПРОШУ СЛОВА!
Позитивний процес зупинити неможливо
Відділ новин
«Урядового кур’єра»
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ. Будьякі перешкоди виборчому процесу в об’єднаних територіальних громадах, які нині активно формуються в Україні і довели свою ефективну форму
самоврядування, неприпустимі. Немає жодної законодавчо обумовленої заборони бажанню людей об’єднуватися і
розвивати свої території. Таку
позицію Прем’єр-міністр Володимир Гройсман висловив під
час спеціальної наради з керівництвом Центральної виборчої комісії та Міністерством
юстиції, присвяченої розблокуванню виборів у понад сотні
новоутворених ОТГ.

Чинні юридичні колізії призвели до того, що вибори
опинилися під загрозою зриву. І це, своєю чергою, загрожує процесу подальшої децентралізації в Україні, яка
є однією з найвдаліших реформ уряду.
«Це не просто зупинка виборів. Це намагання зупинити
одну з ключових реформ. І для
мене вона не просто чергова
зміна. Я прийшов працювати в
уряд заради її впровадження і
заради неї змінив своє життя.
Я готовий і далі забезпечувати лідерство в децентралізації,
але слід вести цей процес на
всіх стадіях, — сказав Володимир Гройсман. — Прямих заборон і перешкод виборчому
процесу немає».

Справді, глобальних підстав скасовувати заплановане волевиявлення насправді не існує. Натомість є юридичні нюанси, які потребують
врегулювання і роз’яснення.
У врегулюванні їх і полягає
ключове завдання, бо країна саме проходить так звану точку неповернення, коли змінюється не тільки держава, а й свідомість громадян, повідомляє департамент
інформації та комунікацій з
громадськістю Секретаріату КМУ.
Тому Прем’єр закликав
знайти прийнятний механізм
і забезпечити проведення виборів у листопаді або не пізніше кінця року. Такий крок
буде зрозумілий і виборцям,

і громадам, і уряду. Тримати
людей у непевності не можна. «Те, що децентралізація
почала набирати оберти, а
громади почали відновлювати місцеве самоврядування й
оживати — неможливо зупинити, — переконаний Володимир Гройсман. — І уряд повністю відданий цій ідеології і
ідеї децентралізації. Ми маємо рухатися вперед і не зупинятись. Я боротимуся за те,
щоб подальший процес децентралізації був успішним.
Щоб ніхто не заважав людям об’єднуватися і ставати
успішними, розв’язувати свої
проблеми – створювати нові
садочки, школи, нові дороги,
парки, сквери, нові підприємства».

Україна готова дати відсіч РФ в Азовському морі
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»
ГЕОПОЛІТИКА. Державний департамент США закликав Росію припинити затримання в Азовському морі торговельних суден, що
прямують в українські порти.
Про це йдеться у заяві речника Держдепартаменту США
Гезер Науерт, повідомляє
УНІАН. «Сполучені Штати засуджують порушення норм
міжнародного судноплавства
в Азовському морі та Керченській протоці. Починаючи з
квітня, Росія затримала сотні
торговельних суден і останніми тижнями зупинила не
менш як 16 торговельних суден, які намагалися потрапити в українські морські порти», — зазначено в заяві. На
переконання американської
сторони, дії РФ перешкоджають морському сполученню
і є черговими прикладами її

кампанії з підриву та дестабілізації ситуації в Україні, а також зневаги до міжнародних
норм. Тож Гезер Науерт нагадала, що Вашингтон підтримує суверенітет і територіальну цілісність України у її міжнародно визнаних кордонах,
які поширюються на територіальні води.
Своєю чергою, посольство
Росії в США визнало, що російські прикордонники затримують судна в Азовському морі, які йдуть в українські
порти, і звинуватили Україну в «піратстві». Як приклади «українського піратства»
російські дипломати наводять
ситуацію із судном «Норд» з
окупованого Криму та арештом у порту Херсона російського танкера «Механик Погодин». «Закликаємо американців припинити заступатися
за підопічних, які бешкетують
в Азовському морі, розпочати
предметний діалог щодо про-

блеми російських громадян
в американських в’язницях»,
— цинічно заявили в посольстві РФ.
Проте в Україні не збираються дослухатися до жалюгідних і лицемірних заяв російського МІД. Міністр закордонних справ Павло Клімкін
переконаний, що ситуація із
блокуванням Росією суден,
які йдуть до українських портів в Азовському морі, вимагає від України готовності дати Росії відсіч. «Росія завжди
перебуває у стані готовності до подальших мілітарних
провокацій, зокрема й повномасштабних. Якщо ви подивитеся на угруповання російських військ уздовж нашого
кордону, то зрозумієте, що ми
маємо бути до цього готові»,
— сказав міністр.
Він також нагадав, що під
час наради керівників закордонних дипломатичних установ України цього тижня у Ки-

єві одне з питань, яке обговорювали спільно з командувачем Об’єднаних сил Сергієм Наєвим, стосувалося воєнного потенціалу і подальших кроків, які Україна може
зробити. Глава МЗС додав,
що не може розповідати про
деталі обговорення. «Це вже
конфіденційна мілітарна сфера. Але ми всі працюємо. Ми
щодня доводимо позицію до
наших друзів і партнерів. Вони добре розуміють, що відбувається в Азовському морі, але цю проблему не можна
розв’язувати лише юридично.
Це проблема нашої здатності
дати відсіч Росії в Азовському
морі, і ми маємо цього досягти», — наголосив Павло Клімкін. І один із важливих засобів
захисту, який має у своєму
розпорядженні Україна, — це
й далі захищати наші позиції
у Міжнародному арбітражі в
межах Конвенції ООН з морського права.
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ФОТОФАКТ

КНИЖКА — ВЕЛИКА СИЛА. У столичному Українському домі
працює книжкова виставка до Дня знань «Читай.UA». «Зверніть
увагу, яка якість авторів, професійність видавців, робота друкарівполіграфістів, — наголосив під час відкриття голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко. — Адже у суспільстві починається дискусія:
чи здатна наша поліграфічна галузь забезпечити якісно та кількісно випуск книжок, зокрема підручників. Я абсолютний прихильник
того, що і технічно, і професійно у нас є всі можливості. І не треба
нам за кордоном шукати цього щастя».
Олег Наливайко вручив нагороди лауреатам Премії ім. Івана
Франка в галузі інформаційної діяльності 2018 року, повідомляє
Укрінформ. Дипломи лауреатів вручено письменникові-публіцисту Сергію Шевченку (на фото) за публікацію «Рік жертв Великого
терору: вшануймо пам’ять репресованих», надруковану 27 травня

2017 року в газеті «Дзеркало тижня», режисерові Петру Авраменку за документально-художній фільм про Олега Ольжича «Вогонь
самопосвяти», а також колективу авторів, які представляють Національну академію державного управління при Президентові України та Міжрегіональну Академію управління персоналом, за монографію «Державно-громадянська комунікація: шлях від кризи до
взаємодії» (ДП «Видавничий дім «Персонал», Київ, 2017).
У виставці, яка безкоштовно працюватиме до 2 вересня, беруть участь понад 70 вітчизняних видавців і авторів, які презентують свої книжки. Видавництва також організовують автограф-сесії, запрошують авторів. У «Літературному салоні» відбуваються
презентації книжкових новинок, літературні зустрічі, круглі столи,
семінари, художні автограф-сесії, відкриті дискусії з питань мистецтва книги та проблем книговидання.

Побачити
Говерлу
і… не
померти
Вікторія ВЛАСЕНКО,
«Урядовий кур’єр»

Г

оверла, попри величну репутацію найвищої вершини України,
вже давно стала об’єктом паломництва не лише для альпіністів й екстремалів, а й політиків, громадських діячів, журналістів і
простих обивателів. З легкої руки екс-президента Ющенка, який
свого часу не раз підкоряв цю карпатську гору в оточенні родини
та політичних соратників, Говерла, стала модним трендом серед
українців. Великою мірою популярності цього туристського маршруту сприяє й те, що сходження на Говерлу порівняно з багатьма іншими вершинами не надскладне. А якщо прочитаєте відгуки у соцмережах і рекламу туристичних агентств, які серед своїх
послуг пропонують тур на Говерлу, котрий, як там пишуть, не потребує ні підготовки, ні спеціального спорядження, то складеться
враження, що на вас чекає захоплива прогулянка мальовничими
схилами, протягом якої ви насолодитеся краєвидами, подихаєте
цілющим карпатським повітрям, а у фіналі попікнікуєте на самій
Говерлі, звідки зробите купу бомбезних селфі усьому Фейсбуку
на заздрість. Остаточно в цьому вас переконає те, що туристичні фірми зазначають: цей маршрут підходить дітям із шестирічного віку. А люб’язна дівчина з турагентства у Ворохті, в якої моя родина записувалася на сходження на Говерлу, запевнила: «Ви підете по найлегшому маршруту — синьому! Та по ньому й трирічні діти підіймаються!»
Щоправда, наша легковажна розслабленість трохи похитнулася, коли біля пропускного пункту Карпатського національного природного парку ми поспілкувалися з лісником Василем. Він
сказав: «Щороку, піднімаючись на Говерлу, вмирають 5—6 людей. Серце відмовляє. А вже з поламаними ногами ледь не щодня рятувальники знімають».
Забігаючи наперед, скажу: на Говерлу ми піднялися й успішно
спустилися. Бо нас не накрив туман і дощ, як це, за розповідями провідника Михайла, дуже часто буває в Карпатах. Ніхто з нашої групи
не зламав ногу (щоправда, одна жінка, яка була змушена нести на
руках свою п’ятирічну доньку, ногу таки підвернула, але, на щастя,
вже майже наприкінці спуску,
тому докульгала до автобуса).
Ні в кого не сталося серцевого
нападу чи інсульту (хоч у групі
були й літні, і люди із зайвою вагою). Але ні люб’язні туроператори, ні ваші провідники відверто не розкажуть, що насправді
вам потрібно для того, щоб безпечно для свого здоров’я і життя піднятися на найвищу гору
України, бо їхня мета — заробити гроші, жодної юридичної
відповідальності в разі біди вони за вас не несуть.
Запам’ятайте головне: легкого шляху на Говерлу не існує. Усі маршрути складні.
Просто деякі з них довші. Якщо почнете сходження від
спортивної бази «Заросляк»
поблизу Ворохти, до Говерли
вам доведеться здолати висоту всього 800 метрів. Проте найлегший маршрут має протяжність 4 кілометри, який залежно від вашої фізичної форми триватиме 2—4 години. Що вище вгору, то
шлях ставатиме складнішим. Трапляються доволі круті ділянки,
каміння під ногами хистке. Підніматися більшість маршруту доведеться відкритою місцевістю, тож ні від сонця, ні від дощу заховатися ніде. Тому обов’язково беріть із собою дощовик, а в разі спеки —– головний убір і сонцезахисний крем, бо сонце і вітер, який
завжди гуляє в горах, гарантує сонячні опіки.
Коли здолаєте, як вам здавалося, найважчий кам’янистий схил
і доберетеся на вершину, не поспішайте радіти: це ще не Говерла, а Мала Говерла. Її в народі ще називають гора Йо-Мойо. Бо коли ти виснажений доповзаєш до її верхівки і бачиш, що до Говерли ще підніматися і підніматися, із твоїх вуст мимохіть виривається
приблизно такий вигук. А коли ти вже зневірений у власних силах,
проклинаючи свою легковажність, чіпляючись за рідкі кущі чорниці, ледь не на чотирьох доповзаєш до Говерли, то на радість від
скорення найвищої вершини вже не залишається сил. Мляво жуєш бутерброд і випиваєш залишки води, зазначаючи, що сама вершина має доволі непривабливий вигляд, і з останніх сил фотографуєшся на тлі Карпат. Гаразд, від цього вигляду там і справді захоплює дух. Проте у твоїй голові вперто снує лише одна думка: чи витримають твої ноги, які тремтять від утоми й напруги, довгий спуск.
Коли ми зрештою сповзли донизу, провідник Михайло сказав:
«Вважайте, що піднявшись на Говерлу, ви пройшли повну диспансеризацію, включно з УЗД. Усі функції вашого організму в
нормі». Проте раджу відкинути жарти і пам’ятати: якщо ваша фізична підготовка дорівнює щоденним поїздкам у метро на роботу, тиск скаче і ви курите, то підйом на Говерлу ліпше відкласти.
І ще одне. Малих дітей і домашніх улюбленців (у нашій групі була
дама, яка вирушила на Говерлу з цуценям французького бульдога) залиште вдома.

Коли ми зрештою
сповзли донизу,
провідник Михайло
сказав: «Вважайте,
що піднявшись
на Говерлу,
ви пройшли повну
диспансеризацію,
включно з УЗД.
Усі функції вашого
організму в нормі».
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ОСВІТА
ДОКУМЕНТИ

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення зміни до підрозділу 2 розділу XX
«Перехідні положення» Податкового кодексу України
щодо деяких питань оподаткування податком на додану
вартість операцій з вивезення за межі митної території
України олійних культур

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Пункт 63 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу
України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) доповнити
абзацом четвертим такого змісту:
«Положення цього пункту не поширюються на операції з вивезення за межі митної території України в митному режимі експорту сільськогосподарськими підприємствами – виробниками соєвих бобів (товарна позиція 1201 згідно з УКТ ЗЕД) та насіння свиріпи або ріпаку (товарна позиція 1205 згідно з УКТ ЗЕД), вирощених ними на
землях сільськогосподарського призначення, які перебувають у власності таких сільськогосподарських товаровиробників чи в їх постійному користуванні або використовуються ними на правах оренди (суборенди) чи емфітевзису».
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
22 травня 2018 року
№ 2440-VIII

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення судді Верховного Суду

Відповідно до частини п’ятої статті 126 та частини першої статті 128 Конституції
України, статей 80, 81 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Призначити CIMOHEHKO Валентину Миколаївну на посаду судді Верховного Суду у Касаційний цивільний суд.
Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
30 серпня 2018 року
№259/2018

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення судді Верховного Суду

Відповідно до частини п’ятої статті 126 та частини першої статті 128 Конституції
України, статей 80, 81 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Призначити МАЦЕДОНСЬКУ Вікторію Едуардівну на посаду судді Верховного
Суду у Касаційний адміністративний суд.
Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
30 серпня 2018 року
№260/2018

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення судді Верховного Суду

Відповідно до частини п’ятої статті 126 та частини першої статті 128 Конституції України, статей 80, 81 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Призначити СЛИНЬКА Сергія Станіславовича на посаду судді Верховного Суду
у Касаційний кримінальний суд.
Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
30 серпня 2018 року
№261/2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 22 серпня 2018 р. № 572-р
Київ

Про виділення коштів з резервного фонду
державного бюджету

1. Виділити Міністерству енергетики та вугільної промисловості 100 млн. гривень
для погашення заборгованості із заробітної плати перед працівниками вугільної промисловості на поворотній основі.
Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного
фонду державного бюджету.
2. Міністерству енергетики та вугільної промисловості:
затвердити у тижневий строк за погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Міністерством фінансів перелік витрат, пов’язаних із виконанням
пункту 1 цього розпорядження;
подати до 25 грудня 2018 р. Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству фінансів та Державній казначейській службі звіт про використання коштів,
виділених згідно з цим розпорядженням;
розробити та погодити з Міністерством фінансів до 5 вересня 2018 р. графік повернення до державного бюджету коштів, виділених згідно з цим розпорядженням.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ГРАФІК
проведення прямої телефонної лінії Кабінету Міністрів України
за участю керівників центральних органів виконавчої влади
на вересень 2018 року
4 вересня Міністерство юстиції України
7 вересня Пенсійний фонд України
11 вересня Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції
14 вересня Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів
та захисту споживачів
18 вересня Національна поліція України
21 вересня Державна фіскальна служба України
25 вересня Державна міграційна служба України
28 вересня Державна служба України з питань праці
Примітка. Пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів працює за номером 254-05-65.
Час проведення брифінгу з 13.40 до 14.00, прямої телефонної лінії —
з 14.00 до 16.00. Місце проведення: м. Київ, вул. Інститутська, 7
(другий поверх, кім. 206).

СПІВЧУТТЯ
31 серпня 2018 р. на 80-му році пішла із життя
Шемшученко Інна Василівна,
кандидат економічних наук, любляча матір і бабуся, вірна
і турботлива дружина директора Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, академіка НАН України Шемшученка Юрія Сергійовича.
Колектив Інституту висловлює щирі слова співчуття і
підтримки у зв’язку з цією непоправною втратою. Ми поділяємо Ваше горе, сумуємо разом з Вами, підтримуємо Вас
у годину скорботи.
Світла їй пам’ять!

Ректор Національного авіаційного університету
Володимир Ісаєнко:

«Навчання в НАУ —
це перспективно, корисно,
цікаво, а ще натхненно
та весело»

У

Міністерстві освіти і
науки України констатують: цього року кількість випускників у школах країни була найменшою за всі роки незалежності, тому вищі навчальні заклади недобрали абітурієнтів. Яка ж ситуація в НАУ? Про особливості цьогорічного вступу, головні тенденції, плани та перспективи розповів ректор університету
Володимир ІСАЄНКО. А
також поділився досвідом
із власного студентського
життя.
— Упевнена, багатьом
цікаво, якими ж будуть
першокурсники
НАУ.
Спробуймо створити образи на основі фактичних даних. Отож скільки
вступників цього року?
— За освітнім ступенем
«Бакалавр» — 2425 осіб,
серед них на держзамовленні — 1153 вступники.
Принесли оригінали документів у НАУ, підтвердивши намір навчатися в університеті на контрактній
основі, 1272 першокурсники. Загальна кількість магістрів цього року — 1634,
із них 943 вступили на бюджет та 691 — на контракт.
Набір на паралельне навчання на бакалавраті та
магістратурі триває.
— Які напрями найчастіше обирають іноземці,
що вступають до НАУ?
— Як правило, технічні спеціальності саме авіаційного спрямування. Деякі іноземці навчаються на
міжнародному праві, міжнародній інформації та
міжнародних відносинах.
Тобто віддають перевагу
технічним і міжнародним
спеціальностям. Щодо зарахування студентів-іноземців ми вже вийшли на
цифру минулого року: загалом на різних спеціальностях близько 80 бакалаврів та 25 магістрів, але
це тільки початок.
— Які спеціальності
найменш популярні серед
ваших вступників?
— Найменший попит, на
жаль, на сьогодні мають
інженерно-технічні спеціальності. І це не лише в
НАУ, а й в інших навчальних закладах України. Сучасним вступникам чомусь
не до вподоби точні науки — дедалі менше молоді
бажає здобувати освіту за
такими спеціальностями,
як «Енергетичне машинобудування»,
«Електроенергетика, електротехніка
та електромеханіка», «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»,
«Електроніка», «Прикладна фізика».
— Як плануєте допомагати першокурсникам ін-

тегруватися у велику університетську родину?
— Багаторічна тенденція показує, що вступників і, звичайно ж, їхніх
батьків цікавить активна
участь в житті університету. А шансів до його залучення ми даємо багато. Це
й наухаб, і клевер-спейс,
й інгліш-клаби, і цікаве
дозвілля, і неформальна
освіта, і студентські органи самоврядування. Чому
приділяємо значну увагу
цій сфері? Бо переконані,
що участь у студентських
клубах і різноманітних організаціях дає молоді шанс
самостійно приймати рішення й навчитися розраховувати на власні сили.
— Яке серед досягнень
університету можете виокремити як основне й
найбільш вагоме?
— Насамперед варто наголосити на високому рівні довіри до університету.
Цього року НАУ ввійшов

ДОСЬЄ «УК»
Володимир ІСАЄНКО.
Ректор Національного авіаційного університету, доктор
біологічних наук, професор. Академік АН ВШ
України з 2007 р.
З 2018 року ректор Національного
авіаційного університету.

що наша головна мета полягає не лише в тому, щоб
утримати позиції в нашій
країні, а й посилити свою
присутність на глобальному ринку. Бренд авіаційного закладу вищої освіти
України підтримують, поширюють і шанують наші випускники, які працюють у всіх куточках світу. Збільшення кількості висококваліфікованих
і затребуваних студентів
НАУ — наш головний пріоритет.

Цього року НАУ ввійшов у п’ятірку
найпопулярніших закладів вищої освіти
України за кількістю заяв абітурієнтів.
А це означає, що ми в тренді,
ми затребувані на цьому ринку.
у п’ятірку найпопулярніших закладів вищої освіти
України за кількістю заяв абітурієнтів. А це означає, що ми в тренді, ми затребувані на цьому ринку.
І головне, що саме з НАУ
українське молоде покоління пов’язує своє майбутнє.
— Які кроки цього навчального року плануєте
зробити, щоб закріпити за
НАУ статус лідера сучасної вищої освіти?
— Спираючись на попередній досвід, можемо
впевнено стверджувати,

— Що вам найбільше до
душі в роботі ректора?
— Певно, найприємніше — вітати сотні випускників університету, щасливих, цілеспрямованих,
упевнених у собі та власних силах. Дивишся їм у
вічі — і бачиш наше світле
майбутнє. Це надихає й додає сил і творчого запалу.
— Але ж не буває й без
труднощів. Що вважаєте найважчим у своїй професії?
— Я все життя у вищій
школі, а університет —
невід’ємна її частина. Лю-

ДОВІДКА «УК»
Національний авіаційний університет один з найбільших у
країні. До його складу входять 11 навчально-наукових інститутів та два факультети, Льотна академія у Кропивницькому,
сім коледжів і два ліцеї, в яких навчаються понад 50 тисяч студентів.
Цього року в навчально-науковому аерокосмічному інституті відкрито центр льотної підготовки для студентів — громадян
України та студентів-іноземців, що навчаються за спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт».
Університет приваблює абітурієнтів не лише освітніми можливостями, а й зручною інфраструктурою.
Одне з унікальних місць для відвідування в НАУ — ангар.
Літаки, які тут перебувають, після техогляду можуть піднятися в повітря.
Університет має власний музей авіації — найбільший історико-технічний музей не лише в нашій країні, але й в усій Східній Європі. Його урочисто відкрили 2003-го з нагоди 100-річчя світової авіації та 80-річчя Національного авіаційного університету. Музей розмістився на території колишньої учбовоавіаційної бази (УАТБ КІІЦА), а приписані до неї літаки стали
основою колекції техніки цивільної авіації.

блю життя й люблю свою
роботу! Звичайно, є проблеми: ми всі переживаємо
непрості часи, хоч коли вони були простими? Є багато питань щодо матеріально-технічної бази, рівня
оплати праці, побутових
та інших проблем. Але ми
крок за кроком рухаємося
в напрямку їх розв’язання.
— Чому рекомендуєте
вступникам подавати заявки до НАУ?
— Буду лаконічним: навчання в нашому університеті — це перспективно,
корисно, цікаво, а ще натхненно й весело.
— Як колишній студент
як рекомендуєте молоді поєднувати навчання й
позанавчальний час?
— Студентські роки —
це час, коли тісно переплітаються навчання й позанавчальне життя. У НАУ
молодь здобуває актуальні знання та опановує відповідні вміння й навички,
а також набуває життєвого досвіду, як на мене, безцінного. А наше головне завдання — докласти максимум зусиль, щоб обидва аспекти студентського життя були на вищому
рівні.
— Поділитесь якоюсь кумедною історією із
власних студентських років?
— Студентське життя
тим і особливе, що всі проблеми сприймаєш легше,
простіше й веселіше. Є одна історія. Пропрацювавши всю ніч на підробітку
(десь на вантажних роботах), потім майстерно спав
на парі, тримаючи спину
рівно, а очі напіврозплющеними. Дуже старався,
щоб викладач не помітив
мого повного релаксу.
— Насамкінець: що,
крім шаленого успіху, можете побажати студентам
перед початком нового навчального року?
— Звичайно, натхнення
й молодечого запалу: вірю, що надзвичайно важливо берегти в душі іскорку любові до своєї справи,
аби віддаватися їй сповна.
А ще терпіння й шаленого
успіху!
Юлія АНДРЯНИК
для «Урядового кур’єра»
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ЛЮДИ І ЧАС
Авторська рубрика лауреата премії ім. Івана Франка Віктора ШПАКА («Урядовий кур’єр»)

100 РОКІВ ПОСТАНОВИ РАДНАРКОМУ «ПРО ЧЕРВОНИЙ ТЕРОР»

«Розстрілювати
без ідіотської тяганини»
ЗЛОЧИН. Радянська історія стверджувала, що червоний терор був вимушеною
відповіддю більшовиків супротивникам, які, мовляв, в
озлобленні дійшли до замаху на життя Леніна. 30 серпня 1918 року есерка Фані Каплан ввігнала аж дві кулі в керівника раднаркому, який сідав в автомобіль після виступу на заводі Міхельсона в Москві.
У брежнєвські часи ходила легенда, що пійману терористку не стратили, а відправили в тюрму, де вона з часом щиро розкаялась у своєму підлому злочині, на який
її спровокували вороги революції. Насправді Фані Каплан,
яка через поганий зір навіть
теоретично не могла влучити
в Леніна, за особистим наказом Свердлова вже четвертого дня після замаху тихцем
розстріляли у дворі Кремля й
спалили її облитий бензином
труп у залізній бочці.
Дедалі більше свідчень того, що нещасна жінка стала
цапом-відбувайлом, на якого списали організований соратниками вождя по більшовицькій партії невдалий замах. Яків Свердлов уже навіть поспішив зайняти кабінет
Леніна, а до того всесильний
начальник ЧК Дзержинський
відправив свою родину до
Швейцарії, наприкінці вересня
1918 року дременувши вслід
за нею до курортного Лугано.
Боротьба за владу була б
внутрішньою справою біль-

шовицького керівництва, якби
не розв’язаний ним кривавий
терор, суть якого чітко сформулював заступник залізного
Фелікса латиш Лацис: «Ми не
ведемо боротьбу проти окремих осіб. Ми ведемо класову
боротьбу. Не шукайте доказів
того, що звинувачений діяв
словом чи ділом проти радянської влади. Основне питання — походження, виховання,
освіта чи професія. У цьому
сенс червоного терору».
До речі, офіційно смертну
кару на території совдепії було скасовано ІІ всеросійським
з’їздом рад 8 листопада 1917
року і офіційно відновлено аж
5 вересня 1918 року постановою раднаркому «Про червоний терор». Однак це не перешкодило ні масовим убивствам офіцерів та інших «буржуїв» у лютому 1918-го, ні
розстрілу 16 липня царської
сім’ї, ні навіть офіційному винесенню смертного вироку
командувачеві Балтійським
флотом українцеві Олексієві
Щастному, який організував
льодовий перехід і врятував
від передачі німцям бойові кораблі. Обґрунтовуючи законність страти рятівника флоту, майбутній нарком юстиції
СРСР Микола Криленко пояснив: мовляв, трибунал засудив Щастного не до забороненої на підвладних більшовиках територіях смертної кари, а до «розстріляння», про
яке у законі ні слова.
Насправді замах на Леніна якщо не вчинили його со-

Закордонне фото Дзержинського, зроблене у жовтні
1918 року, є навіть у книжці про залізного Фелікса, виданій
за радянських часів у серії «Життя славетних людей»

ратники, то свідомо допустили задля усунення конкурента. Він аж ніяк не був причиною червоного терору, а лише зручним приводом для його офіційного оголошення. Це
засвідчує Тимчасова інструкція про позбавлення волі від
23 липня 1918 року, що встановила порядок ув’язнення
класово чужих або вороже
налаштованих елементів.
Навіть сам термін «терор» прозвучав у директивних документах ще до його офіційного запровадження. У розпорядженні Леніна від 9 серпня 1918 року, яким голова раднаркому
зобов’язав органи влади на
місцях «провести нещадний
масовий терор проти куркулів, попів і білогвардійців;
сумнівних замкнути в концтабір поза містом». Не зайве
звернути увагу на пріоритети: на першому місці «куркулі», які відмовлялись віддавати вирощений власними
руками хліб більшовикам, а
на останньому — ідейні вороги. Ще один важливий нюанс у тому, що «сумнівні» —
аж ніяк не з числа «куркулів,
попів і білогвардійців», долю
яких заздалегідь вирішено, а
кожен, хто чимось не сподобався червоноармійцям і чекістам.
Не менша категоричність
ще в одному розпорядженні
Леніна: «Розстрілювати змовників і нестійких, нікого не запитуючи і не допускаючи ідіотської тяганини». Виконавці самими розстрілами не обмежувалися. На відміну від
рядових жертв червоного терору, подробиць розправи
над якими не збереглося, православна церква пам’ятає про
тисячі новомучеників.
Єпископа Пермського Андроника живцем закопали в
землю. Єпископа Солікамського Феофана заморозили,
час від часу занурюючи в ополонку. Єпископа Серапульського Амбросія умертвили,
прив’язавши до хвоста коня, а
архієпископа Нижегородського Йоакима — повісивши у соборі за ноги донизу головою.
У Херсоні ієреїв розп’яли на
хрестах, у Самарі насадили
на палі, а у Воронежі повісили
на царських вратах. Це вже
був навіть не терор, а кривава вакханалія садистів, яка не
підлягає забуттю.

190 РОКІВ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ЛЬВА ТОЛСТОГО

«За что?» від автора
«Війни і миру»
ПОГЛЯД. Великий російський письменник,
як ніхто інший, зумів відчути і відобразити «загадкову російську душу». І так, що автора «Війни і миру» клірики відлучили від церкви, а Ленін назвав графа-непротивленця «дзеркалом
революції», що назрівала в Росії.
Толстой писав гірку правду, яку досі воліють
не бачити росіяни. Класичний приклад — повість «Хаджи-Мурат» з описом ставлення кавказців до «асвабадітєлєй»: «Почуття всіх чеченців — малого і старого — було сильнішим
за ненависть. Це було невизнання цих рускіх
собак людьми і така відраза, гидливість і нерозуміння перед безглуздою жорстокістю цих іс-

тот, що бажання винищувати їх, як і бажання
винищувати щурів, отруйних павуків і вовків,
було таким самим природним, як почуття самозбереження».
Толстой знав, про що пише, адже в молодості воював на Кавказі. На жаль, ідеться не
лише про минуле, що засвідчують слова російського журналіста Олександра Невзорова:
«Треба замислитися, чому ми викликаємо таку огиду і такий страх. Чому заради того, щоб
не бути разом з нами в одному союзі, люди готові йти під кулі й помирати». Відповідь на це
запитання дав Лев Толстой, який прагнув, щоб
росіяни з «істот» стали людьми.

75 РОКІВ ВИЗВОЛЕННЯ ДОНБАСУ

Шевченко
на вершині Савур-могили

Перемога на Савур-могилі, як і оборона Москви і Сталінградська битва, не обійшлася
без українців, подвиги яких гріх забувати і замовчувати
ГОРДІСТЬ. Легендарна висота 277,9 метра,
більш відома як Савур-могила, була ключем до
визволення Донбасу. В ніч проти 30 серпня 1943

року її захопили розвідники під командуванням
молодшого лейтенанта Григорія Шевченка, які
добу утримували її до підходу головних сил.

120 РОКІВ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ НАТАЛІЇ УЖВІЙ

Трагедія української
радянської актриси
ПОСТАТЬ. Беззаперечно,
що з бойовим кличем «За Родіну! За Сталіна!» червоноармійці у роки Другої світової
воювали лише у вигаданих комісарами і політруках звітах. У тих підрозділах, бійцям яких
у фронтових умовах дивом пощастило побачити фільм
«Райдуга», солдати
піднімалися з окопів
із криком «За Родіну! За радугу!»
На тлі тодішньої
кінопродукції
сталінського
агітпропу з карикатурними
недоумками«фріцами» і картинними героями Червоної армії знята в Ашхабаді кінокартина з українською актрисою Наталією Ужвій у головній ролі виокремлювалася
жорсткою
правдивістю і духовною щирістю. Трагедія страченої окупантами жінки-колгоспниці, в
якій кожен глядач бачив дружину, сестру чи матір, брала
за живе та без лубкових лозунгів кликала до помсти ворогу.
Чорно-біла «Райдуга» стала першим і єдиним радянським фільмом про війну,
який підкорив американських
глядачів, значно посприявши офіційній політиці США з
надання всебічної допомоги
СРСР, який воював проти гітлерівців. Ініціатором широкого прокату фільму в Америці
став президент Франклін Рузвельт. У надісланій в СРСР
телеграмі він написав: «У Білому домі дивилися фільм
«Райдуга». Я запросив перекладача, але ми зрозуміли б
картину навіть без перекладу. Її покажуть американському народові в належній їй величі».
Великою мірою успіх «Райдуги» зумовлений талановитою грою Наталії Ужвій, доля

Головною роллю Наталії
Ужвій у кіно стала героїня
фільму «Райдуга», а на
театральній сцені — не
менш трагічний образ із
п’єси «Украдене щастя»
Івана Франка
якої щаслива і водночас трагічна. Майбутня прима театру
росла в багатодітній робітничій родині, екстерном склала
екзамен на звання вчительки початкової школи й розпочала шлях на велику сцену в аматорському драмгуртку міста Золотоноші на Черкащині.
Направлення до ще не столичного Києва на інструкторсько-режисерські курси та зарахування до другого складу
Першого театру ім. Шевченка
назавжди пов’язали Ужвій із
професійним служінням мистецтву. Невдовзі актриса тріумфально дебютувала в Одесі, звідки її запросили до «Березолю» Леся Курбаса. Уже
зіркою цього театру вона кіль-

ка разів пробувала сили в кіно. До речі, навіть з майбутнім чоловіком поетом-футуристом Михайлем Семенком Наталія Ужвій познайомилася 1926 року на
зйомках фільму «Тарас Шевченко», який
першим серед української кінопродукції демонстрували в
Канаді і США.
Далеко не всі
знають, що саме
майбутню
Героя
Соцпраці та лауреата трьох Сталінських премій увічнено в образі Катерини
на пам’ятнику Шевченкові в Харкові. Позуючи скульпторові Манізеру із власним сином
на руках, Ужвій ще не знала, що її чоловіка і батька дитини Михайля Семенка
розстріляють, а театр Курбаса оголосять націоналістичним. Страшні жорна сталінських репресій знищать двох
її рідних братів, а вона лише
дивом не розділить їхню гірку долю.
До квартири провідної актриси Київського українського драматичного театру
ім. І. Франка кілька разів вривалися з обшуками, кожен з
яких у ті страшні часи міг завершитись арештом «члена
сім’ї ворога народу». Порятунком могла стати слава в
кіно, однак Ужвій свідомо обрала амплуа театральної актриси. Цілком вірогідно, що
не менш вагомим аргументом було небажання грати
чужі для неї ролі партфункціонерок чи героїнь аналогічного штибу, які панували на
екрані. Фактично єдиний виняток уже відома українська
актриса зробила для фільму
«Райдуга», де Ужвій — живе втілення гіркої долі українки, яка у важкий час іде на
смерть не за Сталіна, а за
волю рідного краю.
Ілюстрації надав автор
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Фото Володимира КОВАЛЕНКА

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ
Ретро-колекція на колесах

Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
ХОБІ. У рідній Боромлі
Тростянецького району на
Сумщині й за її межами
добре знають Віталія Веримієнка. Адже він більш
як півтора десятиліття збирає ретро-мотоцикли й автомобілі і має їх відповідно 52
і 11 одиниць. Усі з минулого
століття і майже всі на ходу.
Як розповідає Віталій, все
розпочалося, коли померла дружина. Щоб витримати
удар, вирішив зосередитися
на якомусь захопленні. І вибір зупинив на техніці. Спершу трапився мотоцикл 1960
року випуску, який господарі викинули на звалище. Довелося довгенько походити
біля нього, аж доки поставив
у стрій. Згодом з’явилась інша техніка, яку, бувало, купував як металобрухт, за оголошеннями чи віддавали знайомі. Маючи золоті руки, доводив її до ладу. На це витрачав
від місяця-двох до кількох років — залежно від технічного
стану і комплектації.

Найстаріший експонат —
«Москвич-401», який вперше
виїхав на дороги 1952 року. Є
й новіші. Колекцію зберігає у
спеціальному ангарі й навіть
удома. До Віталія часто приходять і приїжджають подивитися на раритети не тільки з України, а й з-за кордону. Як каже голова Боромлянської ОТГ Василь Романіка, завдяки такому землякові
про Боромлю скоро дізнаються на всіх континентах. У нього вже побували представники Норвегії, Польщі, Німеччини, Австрії. А недавно навідався Кристіан Брессі з Аргентини, який не приховував
захоплення і порекомендував боромлянину зробити
вхід до домашнього музею платним. Але Віталій Веримієнко навідріз відмовляється. Каже: багатий уже з того,
що людям подобається
його колекція. І запрошує
нових відвідувачів. Звісно
ж, без жодної оплати.

НЕ БУТИ СІРИМ! У Краматорську на Донеччині розпочалася цікава акція: протягом трьох тижнів місцеві та
закордонні художники перетворять промислове місто на
центр сучасного мистецтва.
Реалізувати ідею запропонував художник з Німеччини Алан Мейєр, який приїжджає сюди вже кілька років

У колекції Віталія Веримієнка
52 мотоцикли й 11 авто

поспіль. Звернувши увагу на
неабиякий творчий потенціал нинішнього адміністративного центру Донеччини, він
разом із друзями започаткував проект для місцевих художників і колег із зарубіжжя. Отож участь у цьогорічній арт-акції беруть майстри
пензля не тільки з Німеччини і Великобританії, а ще й
із Бразилії та Японії. А поряд
із ними працюють місцеві художники, серед яких чимало

молодих — тих, які тільки набувають досвід.
Творчу акцію художники
почали з пленеру на залізничному вокзалі Краматорська. Вони вирішили малювати всім відомі і впізнавані місця, які згодом тутешні люди
побачать на полотнах трохи
в іншому ракурсі. Усі урбаністичні пейзажі, створені в різних куточках міста, покажуть
8 вересня на спільній виставці, влаштованій у міському ху-

дожньому музеї, якому й подарують роботи.
«Хочу вірити, що такі творчі проекти сприятимуть позитивним змінам. Українські
міста не можуть бути сірими.
Люди мають відчути потребу
не просто ходити на роботу,
їсти ковбасу і картоплю. Коли є місце яскравим фарбах,
арт-майстерням, виставкам,
галереям, творчості — місто житиме», — переконаний
Алан Мейєр.

На Львівщині будуть агротуристичні кластери
Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
ФЕСТИВАЛЬ. На Львівщині взялися популяризувати створення агротуристичних кластерів для розвитку сільських територій,
тож уже вдруге організували фестиваль «ГорбоГори». Він два дні тривав у селі Хоросно Пустомитівсько-
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+30 +35
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Укргiдрометцентр

Краматорськ стане містом розвитку
сучасного мистецтва
Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»

ПОГОДА НА ЗАВТРА

го району. На фестивалі організовували
велосипедні та кінні прогулянки, розгорнули ярмарок регіональної продукції «Добрі традиції Галичини». За інформацією прес-служби ОДА, кожен охочий міг стати учасником майстер-класів з валяння вовни, різьблення по дереву, видування скла, плетіння пшеничного перевес-

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року
Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» —
61035, 40227 (соціальний)

ла. На гостей чекали й видовищні атракції: політ на
повітряній кулі, шоу дронів,
равликові перегони, тестдрайви на автомобілях. Подбали й про суто дитячі розваги: лабіринт, батут, гірки, скеледром. Можна було
скуштувати смачні українські страви. Цікавою та різноманітною була й концертна програма.

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступник головного редактора
Павло БЕБА

На думку першого заступника голови Львівської обласної держадміністрації Ростислава Замлинського, «ГорбоГори» мають стати моделлю
розвитку туристського потенціалу Пустомитівського району задля створення робочих
місць, а також збільшення доходу суб’єктів господарювання кластера через залучення
туристів.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК НА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ
ЗА ВІДСУТНІСТЮ ОБВИНУВАЧЕНОГО В ПОРЯДКУ
СПЕЦІАЛЬНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Обвинувачений Степанько Сергій Леонідович, 10.04.1971 року народження, останнє відоме місце проживання: Херсонська область, Чаплинський район, с. Червона Поляна, відповідно до абз. 5
ч. 3 ст. 323 КПК України повідомляється про те, що 02.08.2018 року Херсонським міським судом Херсонської області по кримінальному провадженню №22015230000000032 за обвинуваченням Степанька Сергія Леонідовича за ст. 258-3 ч. 1 КК України постановлена ухвала про здійснення розгляду справи за відсутністю обвинуваченого (in absentia) у порядку спеціального судового провадження.
Також Степанько С.Л. повідомляється про те, що йому необхідно
з’явитися 28.09.2018 року о 08.15 год. у каб. 703 до Херсонського
міського суду Херсонської області за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, для участі в розгляді кримінального провадження № 766/9438/17 за ч. 1 ст. 258-3 КК України як обвинуваченому.
Також повідомляємо, що ухвалою Херсонського міського суду Херсонської області від 02.08.2015 року судовий розгляд на
підставі обвинувального акта в кримінальному провадженні
№22015230000000032 за обвинуваченням Степанька Сергія Леонідовича за ст. 258-3 ч. 1 КК України, 10.04.1971 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1
ст. 258-3 КК України, призначено в порядку спеціального судового провадження.
Повну інформацію можливо знайти на офіційному сайті Херсонського міського суду Херсонської області – ksm.ks.court.gov.ua.
Суддя Зубов О.С.
Старобільський районний суд Луганської області викликає як обвинуваченого Бриля Григорія Олександровича, 01.03.1979 року народження, уродженця с. Першозванівка Лутугинського району Луганської області, громадянина
України, зареєстрованого за адресою: Луганська область, Лутугинський район,
м. Лутугине, вул. Некрасова, буд. 33, кв. 58, за обвинуваченням у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться о 09 годині 30 хвилин 3 вересня 2018 року.
Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ,
який посвідчує особу.
Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Старобільського
районного суду Луганської області за адресою: м. Старобільськ Луганської
області, вул. Миру, 38-А (головуючий суддя Колядов В.Ю.).
Відповідно до п. 5 ч. 3 ст. 323 КПК України, з моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з
її змістом.

Житомирське обласне управління водних ресурсів
(і.к. 01038766, 10001, м. Житомир, вул. Київська, 81)
повідомляє про зміну найменування організації на
Басейнове управління водних ресурсів річки Прип’ять

Aдреса в Iнтернетi: www.ukurier.gov.ua
Адреса редакцiї: 01008, Київ, вул. Садова, 1
Телефон для довiдок: 253-12-95.
Телефони вiддiлу реклами: 253-55-09,
факс: 230-06-71, e-mail: adv@ukcc.com.ua
«Урядовий кур’єр» виходить у вiвторок, середу, четвер,
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Зам. № 64 213
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з 07.08.2018 року.
Листування з читачами тiльки
на сторiнках газети.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть
iнформацiї та реклами несуть автори
та рекламодавцi.
Набрано i зверстано у комп’ютерному
центрi «Урядового кур’єра».
Друк: ТOВ «Мега-Полiграф»,
04073, Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
www.mega-poligraf.kiev.ua
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