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ЯКІВ СМОЛІЙ:
«Банківська система  

не лише стійка, прозора  
й докапіталізована,  

а й уперше  
за п’ять років — 

прибуткова».

Українська церква  
йде шляхом миру

ДУХОВНІСТЬ. У Черкасах з’явився пам’ятник засновни-
кові Української автокефальної православної церкви митро-
политу Василеві Липківському. Участь в урочистостях взяв 
Президент Петро Порошенко, який перебував в області з ро-
бочою поїздкою.  Як і мріяв колись засновник УАПЦ, поміс-
на Православна церква України постала серед рівних інших 
православних церков. І своє завдання глава держави вбачає 
в тому, щоб зберегти релігійний мир і забезпечити виключ-
но мирний процес переходу парафій від московського підпо-
рядкування до ПЦУ.

«Хочу наголосити, що провокації з боку Москви щодо ав-
токефалії Української церкви були і, на жаль, тривають доте-
пер. Мета ворога, навпаки, створити конфлікти навколо пе-
реходу, протиставити одну громаду іншій, знову випробува-
ти на міцність нашу єдність, — цитує УНІАН слова Петра По-
рошенка. — Дуже вони чекали, що хтось нарешті почне за-
хоплювати Києво-Печерську лавру. Ні, ми йдемо з любов’ю 
та миром. Вони дуже чекали, що хтось нарешті, якісь націо-
налісти почнуть захоплювати храми, — не дочекаються. Ми 
вже добре вивчили уроки».

Пам’ятник митрополиту нагадує про великий задум, який 
виник у часи української революції. Тоді і уряд гетьмана 
України Скоропадського, і Директорія розпочали боротьбу 
за надання українській церкві автокефалії. Але через вну-
трішні чвари, через взаємопоборювання політиків цього не 
сталося. 

«Василь Липківський боровся навіть у найважчій ситуа-
ції. Він з однодумцями 14 жовтня 1921 року у Святій Софії 
Київській скликав перший Всеукраїнський Церковний Со-
бор, який підтвердив постанову Всеукраїнської православ-
ної церковної ради про автокефалію. Москва не пробачила 
митрополиту Василеві його зусиль, державницької, проукра-
їнської позиції, богослужіння українською мовою, і сімдеся-
титрирічного Владику 27 листопада 1937 року було розстрі-
ляно і поховано в безіменній могилі», — підсумував Петро 
Порошенко. 

32 млрд дол. 
втратила країна, за даними НАК 

«Нафтогаз України», від сумнозвісних 
газових контрактів з 2009 по 2014 рік 

ВОДОХРЕЩА-2019. Час очистити-зцілити  тіло й душу  
від недобрих думок, заздрощів, взаємних образ і злоби

Діалог лікує рани

Голова Національного банку України про підвищення 
довіри населення, що підтверджується торішнім 
зростанням гривневих вкладів на 15%.
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Ентузіасти двох 
академічних закладів 
ініціювали створення нової 
галузі — акушерської 
кардіології та кардіохірургії

МЕДИЦИНА

Художниця Наталія 
Морєва: «Я навчилася 
малювати 33-річною, 
коли в мене вже було 
троє дітей»
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НОВИНИ ТА КОМЕНТАРІ

Росія — окупант і агресор
ЗАГРОЗА.  Це вже усвідомлює весь цивілізований світ 

Наталя ПИСАНА 
для «Урядового кур’єра»

Одним з основних під-
сумків минулого року 

стало те, що багато євро-
пейських політиків, які ще 
вагалися й казали: «Так, 
звичайно, Росія погана, во-
на порушила всі можли-
ві міжнародні правила», — 
зрозуміли, що загроза не 
десь там за кілька років, не 
тільки тут, в Україні, а що 
Росія загрожує всьому де-
мократичному цивілізова-
ному світу. Вони вже розу-
міють, що Росія — окупант і 
агресор. Таку термінологію 
застосовують дедалі часті-
ше. Про це міністр закор-
донних справ Павло Клім-
кін заявив під час прес-
конференції щодо підсум-
ків діяльності української 
дипломатії в 2018 році, пові-
домляє УНІАН.

Злочини 
отримають 
протидію

2018-й — рік перемог 
проти Росії в судових ін-

станціях. «А вже в черв-
ні цього року питання ро-
сійської агресії вперше (це 
абсолютний прецедент) 
розглядатимуть не лише 
в міжнародних, а й у Лон-
донському суді. Жодних 
сумнівів у неупередже-
ності та кваліфікованості 
Лондонського суду», — ка-
же міністр. 

Павло Клімкін зазна-
чив, що чинність 49 угод 
(дві міждержавні, 25 між-
урядових, 19 міжвідомчих, 
три міжрегіональні) з Ро-
сією припинено, ще майже 
50 готують до цього. Укра-
їна не має фактично жод-
них дипломатичних відно-
син з Російською Федера-
цією, констатував міністр. 

«Їх зведено до абсо-
лютного мінімуму, який 
спрямовано лише на за-
хист наших громадян (слід 
пам’ятати, що понад 2,5 
мільйона українців пере-
бувають нині в Росії, май-
же 70 політичних в’язнів 
на території РФ і окупо-
ваного Криму). Але ми шу-
каємо формулу, і щойно її 
знайдемо, обов’язково за-
стосуємо. Ми до цього без-

умовно йдемо», — наго-
лосив головний дипломат 
країни. 

Очільник МЗС заявив, 
що у відомстві вже готу-
ються до запровадження 
біометричного візового ре-
жиму з РФ, але для цього 
потрібне політичне рішен-
ня. 

«Звичайний візовий ре-
жим із країною-агресо-
ром не працюватиме, тому 
якщо ухвалювати рішен-
ня щодо візового режиму 
з РФ, то це має бути ви-
ключно біометричний. Ми 
навіть прорахували, скіль-
ки нам потрібно додатко-
вих зусиль і консульських, 
і технічних, щоб це запро-
вадити. Наприклад, щоб 
упоратися з біометричним 
візовим режимом, нам по-
трібно додатково майже 70 
консулів із самого почат-
ку, але потім зменшимо 
цю кількість», — розповів 
Павло Клімкін.

Міністр наголошує й 
на необхідності запрова-
дження механізму попе-
редньої реєстрації для 
росіян, які мають намір 
в’їжджати в Україну. «Ни-

ні структури працюють у 
плані підготовки відповід-
ного програмного забез-
печення, щоб росіяни, які 
їдуть в Україну, поперед-
жали про свої поїздки. Є 
ще деякі нюанси, правові 
й технічні, але це має бу-
ти запроваджено», — пе-
реконаний він.  А спроби 
Росії щодо дестабілізації 
та втручання у вибори мо-
же бути максимально сфо-
кусовано на півдні країни.

Міністр прокоменту-
вав пропозицію канцлера 
ФРН Ангели Меркель що-
до допуску німецьких та 
французьких фахівців у 
район Керченської прото-
ки. Він  заявив, що це має 
бути справжній міжнарод-
ний контроль над судно-
плавством, і йдеться про 
міжнародні організації або 
партнерів України, яким 
можна довіряти.

Важливі візити  
й переговори

Під час прес-конференції 
очільник МЗС повідомив, що 
деякі міністри закордонних 
справ країн Європейсько-

го Союзу наприкінці січня 
відвідають Донбас: «У вели-
кій групі наших друзів — мі-
ністр закордонних справ Да-
нії Андерс Самуельсен, який 
говоритиме про своє відві-
дання Маріуполя й україн-
ського Донбасу на наступ-
ному засіданні міністрів за-
кордонних справ Євросою-
зу. Разом з Андерсом Саму-
ельсеном Маріуполь збира-
ються відвідати міністр за-
кордонних справ Чехії Мар-
тін Стропніцький та ще кіль-
ка міністрів». 

Павло Клімкін зауважив, 
що Україна веде перегово-
ри з іноземними партнера-
ми щодо закупівлі озброєн-
ня для істотного посилення 
оборонних спроможностей 
країни. Він прокоментував 
подальші перспективи спів-
праці України з іноземними 
партнерами після ухвален-
ня у Верховній Раді закону, 
який дає дозвіл Міністерству 
оборони безпосередньо заку-
повувати товари військового 
призначення.

«Для оборонних закупі-
вель це створює фундамен-
тально нову ситуацію, яку ми 
вже намагаємося використа-

ти. Дуже ґрунтовно обгово-
рювали бачення подальшої 
співпраці у безпеково-обо-
ронній сфері зі Сполученими 
Штатами. Закон створює для 
неї нові можливості. Украї-
на розвиватиме військо-обо-
ронну співпрацю так, як це 
відбувається між усіма кра-
їнами-членами НАТО. Гово-
римо про те, що зробить на-
ші Збройні сили не тільки за 
бойовим духом, а й за спро-
можністю такими, як країн 
Альянсу», — уточнив він.

Очільник МЗС розповів, 
що Україна веде перегово-
ри про спрощення візового 
режиму або запроваджен-
ня безвізового режиму із 22 
країнами.

«Наші громадяни можуть 
без віз їздити у 86 країн, з 
них до 34 потрібен біоме-
тричний паспорт. 112 дер-
жав ділимо на дві групи. У 
першій — 54 країни, де спро-
щено в’їзд, частковий безві-
зовий режим або електрон-
на віза чи віза по прибутті. У 
другій — 58 країн, куди поки 
що потрібно отримувати ві-
зу в дипломатичних або кон-
сульських установах», — за-
значив Павло Клімкін.

Додаткові теплові потужності  
зросли на 1,3 МВт
УРЯД ВІДПОВІДАЄ. А за три роки в Україні має постати завод із виробництва ядерного палива

Любомира КОВАЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

У 2019 році планують повністю 
переобладнати чотири бло-

ки на трьох теплових електро-
станціях країни: на Трипільській 
ТЕС — першого і третього, на Дні-
проенерго — десятого і на Криво-
різькій — першого. Загалом упро-
довж трьох останніх років завдя-
ки переобладнанню блоків на ТЕС 
Україна отримала додатково по-
тужності на вугіллі газової гру-
пи майже на 1,3 мВт, а з огляду 
на виконання плану з переоблад-
нання блоків 2019-го отримає до-
даткові потужності, які можна по-
рівняти з роботою одного атомно-
го блока.

Таку інформацію оприлюднив 
із парламентської трибуни міністр 
енергетики та вугільної промисло-
вості Ігор Насалик останнього дня 
роботи дев’ятої сесії Верховної 
Ради під час «Години запитань 
до уряду». Він нагадав, що після 
втрати Україною через бойові дій 
на Донбасі контролю над видобут-
ком власного вугілля антрацитової 
групи, теплова генерація відчула 
дефіцит такого палива. У 2016—
2017 роках енергокомпанії почали 
переводити блоки ТЕС, які раніше 
працювали на антрациті, на газові 
марки вугілля. 

Навчилися жити  
без антрациту  

Міністр зауважив, що з 2016 ро-
ку Україна зменшила споживан-
ня антрацитової групи вугілля з 
10,5 до 3 мільйонів тонн. Отже, як-
що 2016-го Центренерго спожи-
вало 2,2 мільйона тонн антраци-
ту, то 2017-го ця цифра станови-
ла 0,8 мільйона тонн, 2018-го — 0,4 
мільйона, а у прогнозному балан-
сі підприємства на 2019 рік взага-

лі не передбачено споживання ан-
трациту.

«Вартість вугілля з 2016-го по 
2018-2019 роки зросла фактично 
на 133% і становить близько 2,8 ти-
сячі гривень за тонну. Аналогічна 
ситуація з газом, вартість якого за 
цей період зросла на 89%», — кон-
статував Ігор Насалик.

Саме цими несприятливими 
чинниками й було зумовлено іс-
тотне здорожчання електроенер-
гії впродовж трьох останніх років. 
Серед інших чинників, що вплива-
ють на її вартість, урядовець вио-
кремив інфляцію та зростання за-
робітної плати в секторі енергети-
ки. Адже вона в енергетичній сфе-
рі зросла на 94%.

І все-таки наша ціна на електро-
енергію, за словами міністра, най-
нижча в Європі. Адже там ціна для 
промисловості в середньому ста-
новить близько 5 гривень за 1 кВт, 
а для побутових споживачів сягає 
10 гривень.

Ігор Насалик наголосив, що 
через три роки в країні мають 
спорудити завод з виробництва 
ядерного палива. «Україна за 
всі роки незалежності не змо-
гла збудувати жодного ядерно-
го об’єкта. За останні три роки 
ми почали будівництво чотирьох 
ядерних об’єктів. Один з них — 
згаданий завод. І  через три роки 
ми це будівництво плануємо за-
вершити, бо такий об’єкт Украї-

ні надзвичайно потрібен», — за-
значив він. 

Найболючішим питанням уря-
довець вважає розвиток вугільної 
галузі, яка досі не отримує належ-
ного фінансування. «А без належ-
ного фінансування, оновлення за-
собів виробництва й повної модер-
нізації ця галузь просто не матиме 
перспектив, — наголосив міністр. 
— Міністерство розробило всю не-
обхідну документацію, яка про-
йшла узгодження за всіма лавами 
й шахтами. Необхідне фінансуван-
ня становить 2 мільярди гривень. 
Якщо воно буде, вугільна промис-
ловість не потребуватиме дотацій 
і видобуток вугілля зросте майже 
на 60%».

Що робити з нормами 
споживання газу?

Серед найактуальніших запи-
тань, які урядовці отримали від 
нардепів, — чому з 1 січня 2019 
року, як планували, так і не за-
працював накопичувальний рі-
вень пенсійної системи. Міністр 
соціальної політики Андрій Ре-
ва зазначив, що Кабінет Міністрів 
готовий підтримати впроваджен-
ня в Україні накопичувальної 
системи пенсійного страхування, 
але тільки якщо і коли Верховна 
Рада ухвалить відповідний зако-
нопроект.

«Без закону, затвердженого у 
парламенті, впроваджувати сис-
тему неможливо. Тому сьогод-
ні відповідальність на вашому бо-
ці. Ми готові підтримати впрова-
дження накопичувальної систе-
ми, якщо це зробить Верховна Ра-
да України»,— конкретизував він.

Міністр нагадав, що в пар-
ламенті зареєстровано законо-
проект №6677 про впроваджен-
ня накопичувальної системи 
загальнообов’язкового державно-
го пенсійного страхування, однак 
досі його навіть не розглянуто в 
першому читанні.

Депутати порушували гострі 
питання щодо соціальних виплат 
і будівництва житла для вну-
трішньо переміщених осіб; сабо-
тування в деяких регіонах про-
цесів об’єднання територіальних 
громад; разючого та безпідстав-
ного — до 320% у Києві — підви-
щення ціни на газ через потрій-
не збільшення норм споживан-
ня для побутових споживачів, які 
не мають лічильників; блокуван-
ня застосування транспланто-
логії, яка може врятувати чима-
ло життів, але її не застосовують 
через неузгоджене законодав-
ство тощо. 

Газові тарифи й норми спонукають споживачів замислитися про встановлення приладів обліку 
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новини та коментарі

Антибандерівська поправка — 
неконституційна

Марія ЛАГІДНА 
для «Урядового кур’єра»

ВЕРДИКТ. Право на влас-
ну оцінку історичних подій 
та особистостей — не привід 
для кримінального переслі-
дування. Днями Конституцій-
ний трибунал Польщі визнав 
неконституційними поправки 
до закону про Інститут націо-
нальної пам’яті з визначення-
ми «українські націоналісти» 
та «Східна Малопольща».

Відповідні положення то-
рік опротестував президент 
Польщі Анджей Дуда. Він вва-
жає, що визначення «україн-
ські націоналісти» та «Схід-
на Малопольща» неточні, що 
перешкоджає визнанню забо-
роненого діяння, тобто пору-

шує конституційний принцип 
точності права, повідомляє 
«Польське радіо».

Президент України Петро 
Порошенко схвалив рішення 
Конституційного трибуналу 
Польщі щодо зміни до зако-
ну про Інститут національної 
пам’яті РП і подякував прези-
дентові країни Анджею Дуді 
за ініціювання провадження.

«Конституційний трибунал 
Польщі визнав неконституцій-
ними терміни «українські на-
ціоналісти» і «Східна Мало-
польща» в законі про Інсти-
тут нацпам’яті. Дякую прези-
дентові Польщі Анджею Ду-
ді за ініціювання проваджен-
ня і підтримую рішення трибу-
налу. Працюємо далі на зміц-
нення українсько-польського 

партнерства», — написав Пе-
тро Порошенко у Twitter.

Тепер Сейм Польщі має пе-
реглянути зміни до закону про 
Інститут національної пам’яті 
з урахуванням рішення Кон-
ституційного трибуналу. І при-
від для історичних сварок на 
державному рівні, сподіваємо-
ся, буде усунуто. Крім того, рі-
шення Конституційного три-
буналу означає провал росій-
ських пропагандистів, які зна-
чною мірою долучилися до то-
го, щоб цей документ отримав 
назву «антибандерівського».

Як наголосив у комента-
рі Укрінформу польський екс-
перт радник глави МЗС Поль-
щі Пшемислав Журавський 
вел Граєвський, так звана 
українська поправка в зако-

ні про Інститут національної 
пам’яті РП від самого початку 
була нонсенсом. За його сло-
вами, ця поправка суперечить 
польській юридичній традиції, 
яка передбачає покарання не 
за національністю злочинця, а 
за саму природу злочину.

Політолог висловив спо-
дівання, що це рішення по-
зитивно сприйме україн-
ська громадська думка, під-
тверджуючи готовність Поль-
ської держави «у сфері захис-
ту країни від втручання росій-
ських спецслужб». Він уточ-
нив, що йдеться саме про ча-
сові межі 1925—1950 років, 
що відповідають не польсько-
українським відносинам, а бо-
ротьбі радянських спецслужб 
проти українського підпілля.

ПРОШУ СЛОВА!

Уроки Орди

Володимир КОЛЮБАКІН, 
«Урядовий кур’єр»

За традицією, вживаємо слово «орда» у суто негативно-
му контексті — як безладне, свавільне й беззаконне юр-

мище. Насправді ж історія свідчить інакше: Золота Орда бу-
ла першою у світі державою, яка жила за конституцією — це 
була славнозвісна Велика Яса Чингізхана. 

Найцікавіше, що й сам хан, хоч мав фактично необмеже-
ну владу, за свідченнями середньовічних істориків, був при-
кладом чіткого дотримання законів, які сам встановив. Ін-
ша річ, що ці закони здаються нам незвичними і надмірно 
жорстокими. Так, ординці знали лише два види покарань: за 
легші провини — тілесні кари, за тяжкі злочини — смерть. 
Це зрозуміло: у кочовиків з їхнім способом життя в’язниць 
не могло бути. 

А щоб збагнути сенс деяких їхніх законів, спробуймо зро-
зуміти мораль Орди. Вона ґрунтувалася на принципі колек-
тивної відповідальності: за провину одного воїна карали 
весь десяток, в якому він служив: мовляв, недогледіли, не 
виховали товариша належно, отже, винні! Так само за про-
вину десятка карали сотню тощо. І цей принцип поширював-
ся не лише на самих ординців, а й на всіх жителів підвлад-
них територій. 

Наприклад, монголи нещадно боролися з розбоєм, са-
ме за їхнього панування Великий степ уперше в історії став 
безпечним для подорожніх — своєрідна предтеча теперіш-
ньої ідеї Євразійського транспортного коридору. До речі, са-
ме за часів Орди запровадили ямську службу, а за станом 
доріг і безпекою перевезень пильно стежили. 

Для убезпечення шляхів правителі улусів мали найшир-
ші повноваження. Так, якщо розбійні напади постійно тра-
плялися в околицях якогось села, це село знищували з усі-
ма жителями. 

Жорстоко, певна річ. Але ординці керувалися таким мір-
куванням: селяни якщо й не самі чинять розбій, то знають, 
хто це робить, але не доповіли про це або самі не розправи-
лися зі злочинцями — так само винні, як і розбійники! 

Дивовижно, але саме «дика» Орда навчила «цивілізова-
ну» Європу поваги до рангу посла і запровадила принцип ди-
пломатичної недоторканності — знов-таки, у найжорстокіший 
спосіб. Міста, де вбили монгольських послів або просто вия-
вили до них неповагу, оголошувалися «злими», і вони підляга-
ли поголовному знищенню. Так сталося, наприклад, з давньо-
руським містом Козельськ (тепер на території Росії). Із втра-
тами серед власних воїнів не рахувалися — те, що вважало-
ся злочином за законом Яси, слід покарати за будь-яку ціну. 

Те, що вбити послів велів правитель, а прості городяни в 
цьому не винні, до уваги не брали. За логікою Орди, якщо 
містяни терпіли лихого, несправедливого правителя, — от-
же, самі такі. 

Дивно звучить? Але згадаємо вислів посла Сардинсько-
го королівства при російському дворі графа де Местра: «Ко-
жен народ має той уряд, на який заслуговує». Мабуть, реалії 
російського життя надихнули його на таку думку. Хіба це не 
та сама логіка Яси, тільки висловлена по-іншому? 

Цікаво, що б сказали воїни Орди про країну, де злодій що 
більше вкрав, то менше надії, що він отримає заслужене по-
карання, де високі посадовці відверто демонструють непо-
вагу до законів тієї держави, інтереси якої нібито мають за-
хищати, якщо проти когось із них випадково і порушать кри-
мінальну справу, то потім потихеньку закривають? Мабуть, 
проголосили б цю країну цілком злою. І даремно було б до-
водити, що у такій країні є багато людей, яким це не подоба-
ється. Чингізхан не повірив би. 

Діалог лікує рани
Оксана ГОЛОВКО, 
«Урядовий кур’єр»

Сьогодні Водохреща, 
Хрещення Господнє 

чи Йордан — народно-ре-
лігійне свято, яке україн-
ські православні та гре-
ко-католики святкують 
19 січня. Воно останнє з 
різдвяно-новорічного ци-
клу та завершує Свят-
ки — 12 днів Коляди між 
Різдвом та Водохрещем. 
Із цим святом пов’язують 
хрещення Ісуса Хрис-
та: коли Син Божий до-
сяг 30-річчя, він прийняв 
хрещення від Івана Хрес-
тителя в річці Йордані.

Уже багато століть 
українці дотримуються 
певних традицій. За слова-
ми етнолога й популяриза-
тора української культу-
ри полтавки Олени Щер-
бань, набирають воду піс-
ля півночі й до сходу сон-
ця. Весь день 19 січня вода 
освячена. Нею обо в’язково 
омиваються з ніг до голо-
ви. Вода цього дня змиває 
і фізичні, і душевні хворо-
би. А бережуть цілющу во-
ду протягом року.

Тіло можна очистити і 
в ополонці. Вважають, що 

найкраще, коли ополонку 
вирубано в річці. Заходять 
у неї спокійно, з молитвою 
і проханням очиститися. 
Тричі занурюються з го-
ловою й виходять на берег. 
Жінки мають заходити в 
сорочках і спідній білизні. 
Чоловіки теж мають захо-
дити в білизні. Адже це ве-
лике церковне свято, і не 
варто оголюватися.

Та очищаючи тіло, не 
забуваймо про душу. Ни-
ні в нашій країні відбу-
ваються непересічні по-
дії, які мають неабиякий 
вплив на духовне відро-
дження нації. 

Постання автокефаль-
ної Православної церкви 
України — це спільна пе-
ремога всього українсько-
го суспільства. І велика 
роль у його згуртуванні, 
у поясненні значення ду-
ховної незалежності для 
кожного громадянина на-
лежить Українській гре-
ко-католицькій церкві та 
її Верховному архієпис-
копу. На цьому наголо-
сив Президент України у 
четвер під час презента-
ції у Києві книжки глави 
Української греко-като-
лицької церкви Блажен-

нійшого Святослава Шев-
чука «Діалог лікує рани».

На жаль, ми не вміємо 
комунікувати. Живемо у 
світі монологів. Не вміє-
мо чути іншу людину, на-
віть якщо вона думає по-
іншому. Але діалог — ду-
же важливий елемент за-
гальнолюдської культури, 
який ми повинні віднайти 
в собі. Часом гадаємо, що 
існує дві думки: моя і не-
правильна. Нам іноді зда-
ється, що діалог — це на-
че визнати поразку, зда-
ти свої позиції. Однак це 
не так, не треба боятися 
діалогів. Надто з Богом та 
ближнім, навіть якщо він 
думає зовсім не так.

За словами Блаженній-
шого Святослава Шев-
чука, назву «Діалог лі-
кує рани» книжці дав пан 
Кшиштоф Томашик, ре-
дактор Католицького ін-
формаційного агентства: 
«Коли ми спілкували-
ся, то не знали, яку на-
зву дати нашій розмові. 
Це спілкування виникло 
з однієї важливої потре-
би. Останні два-три роки 
українсько-польські від-
носини непрості. У якийсь 
момент на рівні істори-

ків, дипломатів цей діа-
лог у певному сенсі зай-
шов у глухий кут . Ми на-
чебто перестали чути од-
не одного, хоч вважає-
мо наших польських бра-
тів стратегічними парт-
нерами у розбудові нашо-
го європейського дому. І 
ось з’явилася ініціатива, 
і прийшла вона з поль-
ської сторони, щоб розпо-
чати діалог на рівні віру-
ючих сердець — говори-
ти від серця до серця, від-
штовхуючись від спіль-
ного християнського та 
загальнолюдського фун-
даменту», — сказав Бла-
женнійший Святослав.

Цю книжку, розмову 
на теми, які хвилюють не 
лише польське та україн-
ське суспільство, вперше 
видано в Польщі. Розра-
хована вона на польсько-
го читача. Але вона ви-
явилася дуже цікавою, 
адже Блаженнійший го-
ворить не лише про діа-
лог між українцями й по-
ляками, а й про важли-
вість діалогу в розбудові 
незалежної України, про 
те, як діалог стає зброєю 
проти тоталітарних ма-
шин. Видана львівським 
видавництвом «Свіча-
до», вона побудована як 
інтерв’ю Блаженнійшого 
Святослава редакторові 
польського Католицько-
го інформаційного агент-
ства Кшиштофу Томаши-
ку. Блаженнійший Свя-
тослав розповідає про 
свій шлях у житті та слу-
жіння, про минуле й су-
часність УКГЦ. Порушує 
гострі та болючі теми, зо-
крема польсько-україн-
ських відносин, відносин 
УКГЦ з Російською пра-
вославною церквою. У 
книжці є свідчення Бла-
женнійшого Святосла-
ва про Папу Римського 
святого Івана Павла II та 
блаженної пам’яті Любо-
мира Гузара.

На презентації були 
присутні предстоятель 
Православної церкви 
України Епіфаній, укра-
їнські урядовці, народні 
депутати, Посол Канади 
в Україні Роман Ващук 
і Посол Польщі в Украї-
ні Ян Пєкло, відомі митці, 
письменники й політики.

Готуйте гаманці 
для монет

Відділ новин 
«Урядового кур’єра» 

ОБІГ. Українці зможуть необмежений період розрахову-
ватися одночасно і новими монетами номіналами 1, 2, 5, 10 
гривень, і банкнотами відповідних номіналів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі НБУ, паперові гроші 
відповідних номіналів перебуватимуть в обігу паралельно з 
випущеними монетами по 1 і 2 гривні й запланованими до 
випуску монетами по 5 і 10 гривень.

«Банкноти номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень не вилучатимуть 
з обігу, але з часом НБУ перестане друкувати ці банкноти 
й додатково поповнювати ними грошовий оборот. Банкноти 
відповідних номіналів випускатимуть лише для потреб ко-
лекціонерів», — пояснили в Нацбанку.

Про строки введення в обіг нових монет номіналами 5 і 10 
гривень в НБУ повідомили, що це заплановано на 2019—
2020 роки, але точну дату анонсують додатково за кілька 
місяців — після ухвалення відповідного рішення правління 
регулятора.

Варто навчитися чути одне одного, і не лише у свята
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події та коментарі
ДОКУМЕНТИ

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про утворення військово-цивільної 

адміністрації
На виконання Закону України «Про військово-цивільні адміністрації» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утворити військово-цивільну адміністрацію міста Волноваха Волноваського ра-

йону Донецької області.
2. Командувачу об’єднаних сил, голові Донецької обласної державної адміністра-

ції здійснити відповідно до Закону України «Про військово-цивільні адміністрації» 
заходи, пов’язані з утворенням військово-цивільної адміністрації, зазначеної у стат-
ті 1 цього Указу.

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

м. Київ
17 січня 2019 року
№12/2019

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 16 січня 2019 р. № 15 
Київ

Про внесення зміни до пункту 3  
Положення про стипендію Кабінету Міністрів 
України для видатних спортсменів, тренерів 

та діячів фізичної культури і спорту
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну до пункту 3 Положення про стипендії Кабінету Міністрів України для 

видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту, затверджено-
го постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2002 р. № 80 (Офіційний ві-
сник України, 2002 р., № 4, ст. 141; 2013 р., № 83, ст. 3084), доповнивши його піс-
ля слова «федерації» словами «та громадські організації фізкультурно-спортивної 
спрямованості».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 16 січня 2019 р. № 22 
Київ

Про встановлення розміру грошової 
допомоги для компенсації вартості путівок 
санаторно-курортним закладам і закладам 

оздоровлення та відпочинку у 2019 році
Відповідно до пункту 26 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджет-

ного кодексу України Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити, що розміри грошової допомоги для компенсації у 2019 році вар-

тості путівок шляхом безготівкового перерахування санаторно-курортним закладам 
і закладам оздоровлення та відпочинку, які мають ліцензію на провадження госпо-
дарської діяльності з медичної практики, за надання послуг із санаторно-курортного 
лікування або оздоровлення чи відпочинку осіб, які постраждали внаслідок Чорно-
бильської катастрофи, становлять:

осіб, віднесених до категорії 1, — 7 300 гривень;
осіб, віднесених до категорії 1, із захворюваннями нервової системи (з наслідками 

травм і захворюваннями хребта та спинного мозку) — 22 200 гривень;
дітей, яким установлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою, 

та одного з батьків або особи, яка їх замінює, — 14 500 гривень.
2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування і застосовується з 1 січ-

ня 2019 року.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 16 січня 2019 р. № 25 
Київ

Про внесення змін до пункту 11  
Положення про Державну службу України  
з питань геодезії, картографії та кадастру
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміни до пункту 11 Положення про Державну службу України з питань ге-

одезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 14 січня 2015 р. № 15 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 7, ст. 164; 2016 р., 
№ 61, ст. 2078), виклавши підпункти 9 і 10 в такій редакції:

«9) призначає на посаду за погодженням з Міністром аграрної політики та про-
довольства та головами відповідних місцевих держадміністрацій та звільняє з поса-
ди керівників територіальних органів Держгеокадастру відповідно до законодавства 
про державну службу;

10) призначає на посаду за погодженням з Міністром аграрної політики та продо-
вольства та звільняє з посади заступників керівників територіальних органів Держге-
окадастру відповідно до законодавства про державну службу;».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 16 січня 2019 р. № 26 
Київ

Про внесення змін до пункту 10  
Порядку реалізації державних гарантій 
медичного обслуговування населення  

за програмою медичних гарантій  
для первинної медичної допомоги  

на 2019 рік
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміни до пункту 10 Порядку реалізації державних гарантій медичного об-

слуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної 
допомоги на 2019 рік, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 
грудня 2018 р. № 1117 «Деякі питання реалізації державних гарантій медичного об-
слуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної 
допомоги на 2019 рік», виклавши його в такій редакції:

«10. Коригувальні коефіцієнти, зазначені у пунктах 6 і 7 цього Порядку, не засто-
совуються до тарифів на надання медичних послуг, пов’язаних з первинною медич-
ною допомогою пацієнтам, включених до червоного списку.».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Ложка дьогтю в кримському морозиві
Роман КИРЕЙ,  

«Урядовий кур’єр»

ПИЛЬНІСТЬ. Українські 
громадяни, які перебували в 
Азербайджані наприкінці ми-
нулого року, виявили в тор-
говельній мережі морози-
во, на етикетках якого вироб-
ник і місце виробництва вка-
зано так: «ТОВ «Доброе»: 
295034, Россия, Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. 
Куйбышева, дом 29, кв. 107». 
Туристи не зупинилися на то-
му, що повернули цей про-
дукт продавцям. Зібравши ці 
та інші факти, обурені україн-
ці звернулися до посольства 
нашої країни в Азербайджа-
ні. Посольство звернулося до 
органів влади Азербайджану, 
щоб заборонити продаж ви-
явленої продукції та запобігти 
її ввезенню на територію кра-
їни, бо це суперечить офіцій-
ній позиції Азербайджану на 
підтримку суверенітету й те-
риторіальної цілісності Укра-
їни. 

Приємно, що посадовці по-
сольства не лише вислови-
ли прийняту в дипломатич-
них колах «стурбованість», 
а й здійснили конкретні кро-
ки. Терміново провели зустрі-
чі посла України Олександра 

Міщенка з керівництвом про-
фільних міністерств і відомств 
Азербайджану для вжиття не-
відкладних заходів із блоку-
вання всіх каналів постачан-
ня і реалізації продукції, в якій 
заперечено територіальну ці-
лісність України. Попри наяв-
ність певної бюрократичної 
тяганини, тамтешнім правоо-
хоронцям доручили вилучати 
всю продукцію з торговельної 
мережі, де український Крим 
зображено як територію РФ. 
Із книжкових магазинів вилу-
чили книжки, атласи, підруч-

ники, енциклопедії російських 
видавництв, у яких україн-
ський Крим зображено як те-
риторію РФ.

Як повідомили у прес-
службі посольства, останній 
моніторинг, проведений 24 
грудня 2018 року, засвідчив 
поінформованість власників 
книгарень про заборону вве-
зення й продажу антиукра-
їнської літератури, в те, що 
її фактично немає в магази-
нах, де її раніше продавали. 
Посольство тримає це питан-
ня на контролі й перебуває на 

постійному зв’язку із право-
охоронними органами Азер-
байджану й громадянами 
України через «гарячу лінію».

Чи варто святкувати пе-
ремогу? Очевидно, ще ра-
но. Спостерігаємо, як при-
хильники «руского міра» зі 
штанів вискакують, щоб роз-
фарбувати український пів-
острів у триколор. Карти, де 
від материкової України від-
різано Крим, російські адре-
си Криму на продукції, на 
жаль, з’являються і, напев-
но, з’являтимуться, попри чіт-
ку протилежну позицію всьо-
го світу. 

Що ж робити простим укра-
їнцям? Бути небайдужими, 
беручи на озброєння азер-
байджанський приклад. А ще 
— винахідливими. Чого вар-
тий жарт (а, може, й правда) 
про те, що в турецьких готе-
лях на рушниках почали ви-
шивати «Слава Україні», аби 
туристи з Московії їх не цупи-
ли… 

Тож купуючи той чи ін-
ший продукт, гортаючи книж-
ку, спілкуючись у транспорті, 
будьмо пильними. Протистоя-
ти інформаційній агресії мож-
на й потрібно не тільки на уря-
довому рівні, а й на громадян-
ському.
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Протистояти інформаційній агресії РФ слід  
і на державному, і на громадянському рівнях  

Росія і ПАРЄ:  
Москва йде ва-банк
ГЕОПОЛІТИКА. У понеділок у Страсбурзі розпочнеться зимова 
сесія ПАРЄ, яка відкриє новий політичний сезон в асамблеї. 
Він мине без участі РФ

Вікторія ВЛАСЕНКО, 
«Урядовий кур’єр», 

Брюссель

У центрі уваги сесії — 
дебати щодо резолю-

ції про діяльність громад-
ських мас-медіа у контек-
сті дезінформації та про-
паганди й щодо свободи 
ЗМІ як передумови демо-
кратичних виборів. Ціка-
вою має бути дискусія пе-
ред ухваленням резолюції 
«Справа Сергія Магніт-
ського та інші — боротьба 
з безкарністю через вве-
дення санкцій». Україн-
ське питання можуть об-
говорити в асамблеї у чет-
вер під час термінових де-
батів. На них пропонують 
винести тему «Відкри-
та російська агресія про-
ти України: зрив мирно-
го процесу і загроза євро-
пейській безпеці». Чи об-
говорять депутати у чет-
вер саме це питання, чи 
вирішать, що актуальні-
шою буде дискусія що-
до погіршення становища 
опозиційних політиків у 
Туреччині, ПАРЄ визна-
читься вранці в понеділок, 
коли під час відкриття се-
сії голосуватиме за поря-
док денний. 

Проте унікальністю ни-
нішньої ПАРЄ стала по-
дія, якої всі чекали і якої 
не станеться. Ідеться про 
появу в Страсбурзі росій-
ської делегації. Річ у тім, 
що з 2015 року делегація 
РФ бойкотує асамблею на 
знак протесту проти санк-

цій, накладених на депу-
татів Держдуми і кілька 
разів пролонгованих че-
рез анексію українського 
Криму. Російську делега-
цію позбавлено права го-
лосу, а її членів — обійма-
ти керівні посади в ПАРЄ 
й очолювати моніторинго-
ві місії. 

Кожного січня націо-
нальні парламенти надси-
лають до бюро ПАРЄ лис-
та з переліком імен сво-
єї офіційної делегації. Як-
що бюро такого листа не 

отримує, це означає, що 
парламент країни своєї 
делегації не сформував і 
не братиме участі в роботі  
ПАРЄ протягом усього ро-
ку. Торік Держдума тако-
го листа не надіслала, щоб 
уникнути чергового витка 
санкцій проти своїх депу-
татів. Однак за лаштун-
ками Москва вела актив-
ну політичну роботу, по-
силену фінансовим шан-
тажем, тиснучи на керів-
ництво ПАРЄ і генсека РЄ 
для скасування всіх обме-
жень з російської делега-
ції без виконання будь-
яких умов. Проте цей сце-
нарій зазнав поразки, то-
му цього тижня Держду-
ма РФ офіційно заявила, 
що «не бачить підстав для 

повернення російської де-
легації в ПАРЄ і віднов-
лення сплати РФ внесків 
до бюджету Ради Європи. 
Тож депутати Держдуми 
заявляють про недоціль-
ність направлення заявки 
на підтвердження повно-
важень членів російської 
делегації в ПАРЄ у 2019 
році». 

Цей бойкот Кремля має 
ще й інші цілі, крім демон-
страції ображеної гіднос-
ті. Річ у тім, що під час літ-
ньої сесії ПАРЄ має оби-

рати нового генсека Ради 
Європи, який очолювати-
ме цю організацію наступ-
ні п’ять років. Керівни-
цтво ПАРЄ сподівалося до 
літа внести поправки в ре-
гламент, які б дали змогу 
навіть позбавленим права 
голосу делегаціям голосу-
вати під час виборів суд-
дів ЄСПЛ та генерально-
го секретаря РЄ. Проте в 
Москві від такого компро-
місу відмовилися, обрав-
ши шлях відвертого про-
тистояння з РЄ. 

Формально якщо росія-
ни не обиратимуть генсе-
ка, то вони мають право не 
визнавати його мандата. 
Як це вплине на подальші 
відносини Москви і Страс-
бурга, що стали найсклад-

нішим інституційним кон-
фліктом за всю 50-річну 
історію існування РЄ, ска-
зати складно. Проте оче-
видно, що Кремль іде на 
відкритий конфлікт. 

Москва зухвало від-
мовилася платити свою 
частку внесків до бюдже-
ту РЄ, порушивши осно-
воположні норми стату-
ту, і зумисне ігнорує один 
із головних органів орга-
нізації тільки тому, що в 
РЄ не захотіли миритися 
із грубими порушеннями 
російською владою між-
народного права. Очевид-
но, у Кремлі вважають цю 
ситуацію виграшною для 
себе за всіх обставин. Як-
що РЄ терпітиме всі про-
яви зневаги Москви, то їй 
можна буде й надалі на 
дурняк використовувати 
цю організацію і полива-
ти її брудом за кожної на-
годи. 

Якщо ж Комітет міні-
стрів розпочне процеду-
ру призупинення член-
ства Росії через неспла-
ту внесків, Москва може 
красиво грюкнути две-
рима. Побивши горщи-
ки з РЄ, російська влада 
захмеліє від власної без-
карності, адже ЄСПЛ, Ве-
неціанська комісія, Комі-
тет із запобігання торту-
рам, Верховний комісар 
РЄ з прав людини офіцій-
но втратять усі підстави 
моніторити й реагувати 
на ситуацію в Росії у га-
лузі прав людини й вер-
ховенства права. 

Унікальністю нинішнього зібрання 
асамблеї стала подія, якої всі чекали  
і якої не станеться.
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новини з україни
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Ветерани АТО 
об’єдналися  
в асоціацію 

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

ЖИТТЯ ПІСЛЯ ВІЙНИ. Представники 35 громадських ор-
ганізацій ветеранів АТО з Маріуполя, Добропілля, Краматор-
ська, Слов’янська та інших міст Донецької області об’єдналися 
в Асоціацію громадських об’єднань ветеранів і родин загиблих 
воїнів. Рішення про її створення учасники бойових дій ухвали-
ли на недавньому зібранні в Покровську, й відтепер її представ-
ник працюватиме з керівниками обласної військово-цивільної 
адміністрації, що дасть змогу ефективніше розв’язувати на-
гальні проблеми в області. 

Учасники бойових дій обрали представника, який захища-
тиме інтереси ветеранських організацій області в раді при Мі-
ністерстві у справах ветеранів. На обговорення висунули чоти-
ри кандидатури, а під час голосування переміг житель Добро-
пілля учасник АТО та війни в Афганістані Олександр Харченко.

«Як афганець добре знаю, з якими проблемами стикаються 
ветерани у мирному житті після звільнення зі служби і скільки 
зусиль потрібно докласти, щоб обстояти права колишніх воїнів 
та членів родин загиблих побратимів», — каже він. 

Найбільш актуальними проблемами учасники АТО чи ООС 
Донеччини називають пільги (точніше, що вони не діють) за 
проїзд у громадському транспорті та відведення земельних ді-
лянок. Також, на жаль, зависло питання про створення реабі-
літаційного центру для учасників бойових дій, якого досі немає 
в області. 

Сучасні технічні 
розробки 
пропонують 
школярі

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ІННОВАЦІЇ. Сумська область однією з перших в Україні до-
лучилася до проведення змагань, під час яких талановита мо-
лодь демонструє здібності на інноваційному напрямі STEM-
освіти. Ось і цими днями команди краю презентували новин-
ки наукової техніки на перших обласних змаганнях «Роботра-
фік-2019». Юні таланти демонстрували автомобільні моделі 
сучасних зразків, брали участь у конкурсах інженерних про-
позицій стосовно підвищення безпеки транспортного руху та 
створення тривимірних вузлів автомобілів у системах інженер-
ного проектування, складали тести із знання правил дорож-
нього руху тощо.

Переможцем стала команда SOGIBOT Сумської обласної 
гімназії для талановитих і творчо обдарованих дітей у складі 
Микити Сабадаша, Данила Земляного та Валентина Непочто-
ва під керівництвом учителя фізики та інформатики Володими-
ра Ковбасістого.

Як наголосила директор департаменту освіти і науки Сум-
ської ОДА Вікторія Гробова, Сумщина багата креативними 
учнями, які проявляють таланти у науково-технічній творчості, 
робототехніці, електроніці.  І змагання це підтвердили.

Статус 
постраждалих 
отримали  
4470 дітей 

Іванка МІЩЕНКО  
для «Урядового кур’єра»

ОБЛІК. У рейтингу подій у сфері захисту переселенців, які 
сталися у 2018 році, найважливішим експерти назвали надан-
ня статусу постраждалих дітям, які зазнали психологічних або 
фізичних травм унаслідок воєнних дій. 

«За нашими даними, більш як 8 тисяч дітей у різних облас-
тях України вже отримали цей офіційний статус. На жаль, він 
поки що не передбачає якихось пільг, але ми сподіваємося, що 
ситуація зміниться, і держава передбачить кошти на пільги й 
матеріальну допомогу», — розповів під час прес-конференції 
у Сєверодонецьку медіа-координатор програми «Радник з пи-
тань ВПО» Олександр Кореньков. За його словами, люди не 
мають інформації про можливість отримати такий статус. Але 
в Луганській області робота триває. За даними Служби у спра-
вах дітей Луганської області, на початок 2019 року відповідний 
статус отримали 4470 дітей, з яких 4463 зазнали психологічно-
го насильства, шість було поранено, контужено, скалічено, та 
одна дитина зазнала фізичного насильства.

Найбільша шопка приваблює туристів 
Микола ШОТ, 

«Урядовий кур’єр»

ТРАДИЦІЇ. Добігає кінця зи-
мовий цикл народної кален-
дарної обрядовості українців. 
На Тернопіллі вже четвертий 
рік поспіль у храмі УГКЦ свя-
того Апостола Петра в облас-
ному центрі проходить фести-
валь колядок «Возвеселімся 
всі разом нині». Регент церков-
ного хору Ольга Коневич твер-
дить, що захід набув обласного 
значення, до нього долучають-
ся колективи із сусідніх облас-
тей. Цього року про участь за-
явили  35 хорів, гуртів, виконав-
ців із Тернопілля та Хмельнич-
чини. Професійні співаки також 
вважали за честь долучитися 
до фестивалю. Усі разом звесе-
лилися, поколядували великою 
родиною. 

До цього храму з’їжджаються 
впродовж зимового циклу свят 
з усієї країни та з-за кордону. 
Тут уже 14 років виставляють 
найбільшу в Україні шопку у ви-
гляді населеного пункту з ха-
тами, храмом, фігурками лю-

дей, птахів і тварин. Біблійні фі-
гури відтворюють сценки з на-
родження Ісуса Христа. З 1994 
року зберегли кілька фігур ян-
голяток, які й нині використо-
вують у різдвяній композиції. 

У цьому вертепі нараховують 
майже 30 рухомих фігур і чи не 
100 об’єктів. Розмір шопки — 
40 на 28 метрів.

Отець Пантелеймон розпо-
відає, що з часом тут зроблять 

центр прощі. 
Для жи телів При-
карпаття та Польщі турфір-
ми організовують щосуботи та 
щонеділі тури до цієї церкви  
в Тернополі. 

Випускники стали офіцерами

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

НА ЗАХИСТ БАТЬКІВЩИ-
НИ. У Черкаському націо-
нальному університеті імені 
Богдана Хмельницького від-
бувся перший випуск студен-
тів кафедри військової під-
готовки. Випущено 91 осо-
бу. Студенти здобули осві-
ту за двома спеціальностя-
ми: командир механізованих 
з’єднань, військових частин 
та військова психологія.

Два роки тому ці юнаки й 
дівчата переступили поріг ка-

федри військової підготов-
ки університету для здобут-
тя військової спеціальності. 
За цей час вони вивчили но-
вітні зразки військової техні-
ки та зброї, тактичні прийоми 
ведення бойових дій, навчи-
лися працювати з особовим 
складом військового підрозді-
лу, набули навичок із тактики, 
вогневої підготовки, топогра-
фії, військової психології, опа-
нували стройові прийоми та 
статути Збройних сил Украї-
ни. Усі студенти пройшли на-
вчальний збір, успішно скла-
ли встановлені іспити й атес-

товані до офіцерського скла-
ду. Як розповів завідувач ка-
федри Володимир Вареник, 
міністр оборони України Сте-
пан Полторак недавно під-
писав наказ про присвоєння 
офіцерських звань:

«Студенти одержали ви-
писку з наказу про присво-
єння їм офіцерського звання 
«молодший лейтенант запа-
су». Їм вручено довідки про 
закінчення дворічного на-
вчання на кафедрі військової 
підготовки університету. Ці 
документи офіційні, зазначе-
ні в наказі Міністерства обо-

рони і дають змогу випускни-
кам служити у війську або за 
контрактом». 

Ректор університету Олек-
сандр Черевко подякував за 
постійну підтримку обласній 
державній адміністрації, об-
ласній раді та військовому ко-
місаріату. Під час урочистос-
тей згадали й випускників 
Черкаського національного 
В’ячеслава Гагу і Сергія Єпі-
фанова, які заплатили жит-
тям за нашу незалежність. 
Хвилиною мовчання присут-
ні вшанували пам’ять усіх, хто 
загинув, захищаючи Україну.

Пастушки сповіщають новину про народження Ісуса. Учасники вертепу — студенти 
Технічного коледжу Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя

Хвилиною мовчання присутні вшанували пам’ять усіх,  
хто загинув, захищаючи Україну
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Запрацював 15-й центр профтехосвіти
Олег ЧЕБАН,  

«Урядовий кур’єр»

РОБОТА. На базі Немирів-
ського професійного ліцею за-
працював навчально-практич-
ний центр із професії «Електро-
зварник на автоматичних та на-
півавтоматичних машинах». На 
вручення сертифіката до на-
вчального закладу завітали ке-
рівники обласної влади та пред-
ставники підприємств, де за-
требувані кваліфіковані зварю-
вальники. Це свідчить про со-
ціально-економічну значущість 
урядової ініціативи зі створен-

ня навчально-практичних цен-
трів на базі закладів професій-
но-технічної освіти.

«Нині бачимо реалізацію пла-
нів зі створення центрів з підго-
товки учнів професійно-техніч-
них закладів. Необхідно наро-
щувати підготовку працівни-
ків робітничих спеціальностей, 
адже український бізнес го-
стро потребує кваліфікованих 
кадрів. На ринку праці є значна 
кількість фахівців, які потребу-
ють перекваліфікації й підви-
щення кваліфікації. Для цьо-
го є всі можливості у закладах 
проф техосвіти», — зазначив го-

лова облдержадміністрації Ва-
лерій Коровій.

На створення немирівсько-
го навчального центру з дер-
жавного бюджету було надано 
2,3 мільйона гривень субвенції. 
Цим коштом придбали облад-
нання для зварювання та об-
робки металу, тренажери. Було 
залучено фінансові ресурси на 
облаштування виробничої май-
стерні, кабінету спецдисциплін, 
проведення ремонтів, придбан-
ня стендів, спецодягу тощо. 

«Усе обладнання, встанов-
лене в майстерні, професійне 
та сучасне. Маємо устаткуван-

ня для всіх ви-
дів зварювання 
і всіх типів металів. 
Майстерню обладнано необхід-
ними засобами безпеки. Центр 
створено, щоб учні здобували 
професію і підвищували квалі-
фікацію педагогічні працівни-
ки та фахівці, які працюють», 
— розповів майстер виробни-
чого навчання — директор на-
вчально-практичного центру 
Олександр Миколаєнко. Нині у 
Вінницькій області працює 15 
навчально-практичних центрів 
професійно-технічної освіти, з 
них дев’ять створено торік.
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З турботою про два життя
НОВА ГАЛУЗЬ. Фахівці з акушерської кардіології та кардіохірургії допоможуть вагітній  
і дитині в будь-якій ситуації, але їй краще запобігти

Сергій СІРОМАХА,  
головний лікар 

Національного інституту 
серцево-судинної хірургії 

ім. М.М. Амосова,  
для «Урядового кур’єра»

Уявіть ситуацію, яка ви-
никає нерідко: у вагітної 

проблеми із серцем. Лікар 
швидкої допомоги сушить 
голову: куди її везти? Жінка 
перебуває під наглядом аку-
шерів, однак у цій ситуації 
потрібне втручання кардіо-
логів. Але дитина!? Поки ду-
мають, час марнується. 

Так було раніше. Нині у 
столиці спеціалісти знають: 
адреса порятунку вагітної та 
її дитини — НІССХ ім. М.М. 
Амосова. Ми ж хочемо, щоб 
це було відомо не лише в Ки-
єві й не тільки в екстрених 
ситуаціях.

На жаль, за смертніс-
тю матерів та немовлят 
ЮНІСЕФ назвав Украї-
ну лідером. Причини не аку-
шерські, а хвороби органів 
кровообігу. Це світова про-
блема. Проте тривалий час 
співпраця кардіологів і кар-
діохірургів з акушерами бу-
ла мінімальною, бракувало 
узгоджених дій.

Лише 2011 року видано 
перші європейські настано-
ви з цього питання. Згодом з 
ініціативи академіка Василя 
Лазоришинця в Україні бу-

ло сформовано мультидис-
циплінарну коман ду. У неї 
увійшли працівники Наці-
онального інституту серце-
во-судинної хірургії ім. М.М. 
Амосова та Інституту педіа-
трії, акушерства і гінеколо-
гії. Її завдання — боротися 
за кожне життя, надати змо-
гу жінці із хворобами крово-
обігу народити і залишитися 
живою.  Щоб зрозуміти всю 
складність завдання, зазна-
чу, що лише 2017 року хво-
роби кровообігу ускладнили 
вагітність 18 000 жінок.

Так було започатковано 
нову симультанну галузь ві-
тчизняної медицини — аку-
шерську кардіологію та кар-
діохірургію. У сучасну стра-
тегію надання спеціалізова-
ної допомоги входить комп-
лекс діагностичних, ліку-
вальних та профілактич-
них заходів вагітним, поро-
діллям і новонародженим із 
серцево-судинною патологі-
єю на всіх етапах плануван-
ня вагітності, гестації, поло-
гів, післяпологовому періо-
ді мультидисциплінарною 

командою на засадах дока-
зової медицини та впрова-
дження найкращих світових 
практик.

Звичайно, роботу ми роз-
почали із просвітництва. 
Члени коман ди побували в 
усіх областях України, де 
зустрічалися з кардіолога-
ми й акушерами, сімейни-
ми лікарями, орієнтуючи їх 
на співпрацю з інститутом 
ім. М.М. Амосова. За два ро-
ки в інституті обстежили 
2769 вагітних жінок із про-
блемами кровообігу. Всьо-

го було проліковано 108 ва-
гітних, з них 58 — хірургіч-
ним втручанням. Були на-
віть операції зі штучним 
кровообігом під час вагітнос-
ті. За цей час у нас народило-
ся 29 дітей. Трьох малят од-
разу довелось оперувати — 
у них у самих були вади сер-
ця. Їхні мами і вони самі живі 
й здорові.  За кожним випад-
ком стоїть два життя, дві до-
лі. І відповідальність за них 
також подвійна. Хочу щи-
ро подякувати за високопро-
фесійну підтримку нашим 
колегам акушерам-гінеко-
логам, а саме дружній ко-
манді професора Юлії Дави-
дової та адміністрації Інсти-
туту педіатрії, акушерства і 
гінекології НАМН України.

Нашу роботу високо оціни-
ли колеги за кордоном. Свід-
чення цього — запрошення 
на міжнародні спеціалізовані 
семінари. Мультидисциплі-
нарну команду України вне-
сено до єврореєстру. 

Звичайно, не це головне. 
Започаткована робота зна-
чно знижує ризики смерт-
ності й інвалідизації матері й 
дитини. Але результати за-
лежать від рівня кваліфіка-
ції й відповідальності ліка-
рів на місцях, бо хворобі лег-
ше запобігти, ніж лікувати її.

Сімейні лікарі мають 
уважно оглядати дівчаток і 
за найменших сумнівів що-

до роботи серцево-судинної 
системи направляти пацієн-
тів до профільних спеціаліс-
тів. Якщо патологію виявле-
но під час вагітності, то кар-
діолог має забезпечити ква-
ліфіковану допомогу. Важ-
ливо, щоб спеціалісти на міс-
цях знали: звертатися в На-
ціональний інститут серце-
во-судинної хірургії слід не 
лише в екстрених ситуаціях. 

Ми виокремили три гру-
пи вагітних з особливими по-
требами. До консервативної 
належать вагітні з патологі-
єю серцево-судинної систе-
ми, що не потребують карді-
охірургічного втручання під 
час вагітності, але мають пе-
ребувати під мультидисци-
плінарним наглядом. Умов-
но-планова та екстрена і не-
відкладна кардіохірургія пе-
редбачають хірургічне втру-
чання з подальшим виношу-
ванням та пологами. 

Нова галузь вітчизня-
ної медицини, започаткова-
на ентузіастами без будь-
якого цільового державного 
фінансування, розвиваєть-
ся. Сил, енергії й наполегли-
вості нам додають результа-
ти, які маємо. Немає більшої 
радості і, звичайно, відпові-
дальності, ніж рятувати од-
разу два життя: матері й ди-
тини. Діти — наше майбутнє 
і щастя сьогодення, і ми все 
робимо, щоб було їх більше. 

Кому довірити здоров’я  
сина чи доньки 
КАДРОВИЙ ДЕФІЦИТ. На Черкащині педіатр — на вагу золота, 
тільки в обласному центрі замість 48 фахівців працюють 35

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

П’ятирічний Василь-
ко з Черкас застудив-

ся. Температура підскочи-
ла до 39, нежить, кашель. 
Оскільки лікарі нині на ви-
клики фактично не ходять, 
довелося викликати швид-
ку. Потім, щоб не зашкоди-
ти малюкові, лікували вдо-
ма самотужки. Уже пізні-
ше, розповіла мама, коли 
стан хворого трохи стабі-
лізувався, пішли у полі-
клініку. Хлопчикові у при-
йомі не відмовили, уважно 
оглянули. Призначили по-
дальше лікування. Однак 
вільних педіатрів, з якими 
можна укласти договір на 
обслуговування, повідоми-
ли, там уже не залишило-
ся. Усі вже набрали необ-
хідну кількість пацієнтів і 
навіть більше. 

За приблизними під-
рахунками департамен-
ту охорони здоров’я та ме-
дичних послуг Черкаської 
міської ради, в обласному 
центрі без договорів із лі-
карями нині залишаєть-
ся близько 10 тисяч дітей. 
Приміром, у педіатрич-
ному відділенні Черкась-
кого міського центру ме-
дико-санітарної допомоги 
№5 працюють лише 13 пе-

діатрів. Робочих рук не ви-
стачає, тож шукають при-
наймні ще трьох лікарів. А 
поки що дітей приймають і 
без угод.

Загалом у Черкасах пе-
діатрів нині гостро бра-
кує. Замість 48 необхідних 
працюють лише 35, 20 із 
них пенсійного віку. Ті, що 
є, потрібну кількість паці-
єнтів уже набрали. Бать-
ки, шукаючи вихід, пробу-
ють домовлятися з лікаря-
ми інших мікрорайонів, на-
селених пунктів. Багато з 
них і не відмовляють. 

Приміром, близько 40 
маленьких пацієнтів що-
дня приймає досвідче-
ний лікар-педіатр Олек-
сандр Понурко. Він уклав 
договори на обслугову-
вання майже тисячі дітей, 
але черга до нього не мен-
шає. Гарні відгуки про На-
талію Стеценко з дитячої 
поліклініки №2, в якої об-
слуговують сотні малень-
ких черкащан. До неї та-
кож шикуються черги. Є 
й чимало інших фахів-
ців, яким можна довірити 
здоров’я дитини.

Постанова Кабінету Мі-
ністрів, ухвалена торік 
наприкінці грудня, пояс-
нює директор департамен-
ту охорони здоров’я та ме-
дичних послуг міськра-

ди Олег Стадник, встанов-
лює такий порядок, що за 
надлишку пацієнтів у сі-
мейного лікаря чи педіатра 
до нього застосовують по-
нижувальний коефіцієнт. 
«Тобто якщо лікар набрав 
пацієнтів більше на 10%, то 
грошей йому надійде лише 
80% суми, що має прийти». 

З огляду на це й вибу-
довують роботу заклади 
охорони здоров’я. Плану-
ють залучати до роботи ін-
тернів і запрошувати ліка-
рів з інших областей. Вод-
ночас обіцяють компенсу-
вати оренду житла. А по-
ки що рекомендують бать-
кам шукати фахівців в ін-
ших населених пунктах 
або підписувати угоди із сі-
мейними лікарями. 

У Міністерстві охоро-
ни здоров’я знають про 
проблему дефіциту пе-
діатрів, яка нині є в бага-
тьох містах. За словами за-
ступника міністра охорони 
здоров’я Павла Ковтоню-
ка, її розв’язання покла-
дено на місцеву владу, а 
труднощі з кадрами розці-
нюють як тимчасові. Проте 
пацієнтам від того аж ніяк 
не легше.

Та й повністю покла-
датися у вирішенні цьо-
го питання лише на місце-
ву владу, здається, навряд 

чи доцільно. Дефіцит ме-
дичних кадрів нині заче-
пив дуже багато країн, зо-
крема й нашу. За даними  
ВООЗ, у світі вже не ви-
стачає 7 мільйонів медич-
них працівників. За різ-
ними оцінками, з України 
щороку їх виїжджає май-
же 7 тисяч. У лікувальних 
закладах бракує десятків 
тисяч лікарів і ще більше 
медсестер. За даними Дер-
жавної служби зайнятос-
ті на 1 лютого 2018 року, 
найбільш дефіцитні спеці-
альності в медицині — сі-
мейні лікарі та педіатри. 
Однак це дані щодо офі-
ційно зареєстрованих у 
центрах зайнятості безро-
бітних медиків і офіційно 
розміщених вакансій. На-
справді ж ситуація, оче-
видно, ще більш напруже-
на, адже щорічно повідо-
мляють, що медустанови 
недоукомплектовано на 
20—50% залежно від регі-
ону (на заході України си-
туація дещо краща, ніж в 
інших) і населеного пунк-
ту (в сільській місцевості 
комплектація медперсо-
налом гірша), а це десятки 
тисяч фахівців.

Слід сподіватися, що 
здійснювана реформа 
дасть змогу розв’язати 
й цю проблему.

На Вінниччині 
намагаються запобігти 
захворюванням

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

РЕФОРМА. У Вінницькому центрі екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф впроваджено ІТ-рішення, яке стало переможцем 
щорічного конкурсу Всесвітньої коаліції управління робочим процесом 
(WfMC) у категорії «За виняткову користь у бізнес-інноваціях». Про це 
повідомила директор департаменту охорони здоров’я Вінницької обл-
держадміністрації Людмила Грабович. У межах ІТ-проекту в області 
було створено центральну оперативну диспетчерську, яка забезпечує 
прийняття викликів екстреної медичної допомоги. Протягом року центр 
приймає до 500 тисяч звернень громадян на лінію «103»  та координує 
понад 250 тисяч виїздів бригад екстреної медичної допомоги. Викорис-
тання комплексу дає змогу визначати місце перебування абонента за 
номером телефону, записувати всі розмови операторів з абонентами, 
фіксувати зміст викликів, проводити їх  диференціацію. Основна плат-
форма рішення — система ERIM, що дає змогу знаходити найближчу 
вільну бригаду за допомогою GPS-трекерів, якими обладнано всі маши-
ни екстреної допомоги, передавати дані та контролювати їхню роботу. 
У Калинівському міському центрі первинної медико-санітарної допомо-
ги, одному з найкращих у Вінницькій області, розпочала роботу «Школа 
здоров’я» для жителів об’єднаної територіальної громади. 

«Первинний рівень медицини — це спільна відповідальність лікаря і 
пацієнта. Наша мета  запобігти  захворюванню, а тому чотири рази на 
тиждень навчаємо людей із групи ризику, як  дбати про власне здоров’я 
й не хворіти. Громада зацікавлена, щоб жителі були здоровими», — 
зазначив  головний лікар медичного закладу Василь Македонський. 
Центр створили 2017 року, він обслуговує 23 тисячі пацієнтів. Первин-
ний заклад  має високоякісне обладнання для  обстеження пацієнтів, 
на особливому контролі —  імунізація.  Наприклад, торік було проведе-
но 9 тисяч щеплень дітям і 4 тисячі — дорослим. «За період становлен-
ня міська рада нам надала 10 мільйонів гривень. Цим коштом ми зро-
били капітальний ремонт, придбали твердопаливний котел  і медичне 
обладнання. Маємо інформаційну систему «Доктор Елекс» — все ав-
томатизовано, кожен сімейний лікар користується електронними дани-
ми. Уклали угоду з Національною службою охорони здоров’я і щомісяця 
отримуємо понад мільйон гривень. Це покриває потреби у фінансуван-
ні, крім комунальних послуг, за  які платить ОТГ», — розповів  Василь 
Антонович. Центр повністю забезпечено персоналом, у ньому є невід-
кладна допомога, яка працює без вихідних. 14 сімейних лікарів  уже ма-
ють максимальну кількість пацієнтів, вісім ще укладають угоди. Загалом 
у ЦПМСД показник укладених угод з  пацієнтами  у середньому стано-
вить 118%, а  зарплата лікарів — 18 тисяч гривень. Великі плани медич-
ного закладу первинної ланки охорони здоров’я на цей рік, зокрема хо-
чуть відкрити муніципальну аптеку  з помірними цінами на ліки.

Лікарі нині здатні допомогти і мамі, і дитині, якщо в них виникли проблеми кровообігу
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Як можна багато подорожу-
вати світом, не маючи для 

цього достатньо коштів? Один 
з варіантів відповіді — авто-
стопом. Підійдуть повітряна 
куля, мотоцикл і велосипед. А 
ось полтавка Наталія МОРЄ-
ВА об’їздила пів-Європи за-
вдяки своїй професії. Вона ху-
дожниця.

 Як мер іспанського 
міста Фуенхірола 
шукав українцям 
місце для виставки            
УК Пані Наталю, у яких краї-
нах вам пощастило побувати?
— Так відразу й не скажеш. У 
багатьох. І скрізь нас, україн-
ців, чудово приймали. Напри-
клад у Латвії, яку я об’їздила 
вздовж і впоперек, місцеві ві-
талися з нами «Слава Україні!» 
Прекрасне ставлення до укра-
їнців у Польщі, Угорщині, Ні-
меччині, Іспанії, Італії. 

Коли вперше приїхала в Іта-
лію, у містечко Лентіні, бу-
ла вже осінь, була вдягнена 
по-осінньому, в чоботях. А там 
температура повітря вдень ся-
гала 20—30 градусів тепла. 
Першого дня пішли на море, 
яке, нам сказали, зовсім близь-
ко. Насправді до нього було не 
менш як п’ять кілометрів. По-
ки дійшли до води, стомили-
ся. Уже не звертала уваги на 
тамтешні краєвиди. А там є на 
що подивитися. Щоправда, піс-
ля купання полегшало. Та я зі 
страхом думала, як повертати-
мусь. Автобуси біля моря не їз-
дять, навіть зупинок не бачила. 
А спитати в когось, де ці зупин-
ки, не могла, тому що не зна-
ла італійської. Дівчата, з якими 
йшла на море, були у кросівках, 
туфлях, тому побігли вперед. А 
я ледве тягла ноги. Думаю, сяду 
десь під деревом і діждуся ночі. 
Уночі йти буде легше.

Поки так роздумувала, по-
руч зупинилося розкішне авто 
і поважний водій галантно від-
чинив переді мною дверцята 
машини, пропонуючи підвез-
ти сеньйору. В його діях вчу-
валося благородство, і я сіла в 
машину. Тільки сеньйору Фло-
ренцо, здається, так його звали, 
зі мною не пощастило. Адже я 
навіть не могла пояснити, куди 
мене везти. З автомобіля міс-
то має зовсім інший вигляд. До-
велося йому на деякий час ста-
ти заручником ситуації. Аж до-
ки я нарешті згадала, що в мене 
є запрошення, де українською 
й італійською мовами вказа-
но номери телефонів і паспорт-
ні дані організаторів ярмарку. 
Подала йому те запрошення. 
Нарешті він усе зрозумів. Від-
разу ж зв’язався по телефону 

із ким треба і привіз мене до са-
мого порога будинку, в якому 
ми зупинилися. Усі були здиво-
вані, що мене безкоштовно во-
зили містом у такій крутій ма-
шині. Тому сеньйора Флоренцо 
запросили на наше свято й на 
виставку. І він прийшов, а по-
тім сказав, що йому все дуже 
сподобалося. 

На цій ось світлині я поруч із 
мером іспанського міста Фуен-
хірола. Туди їздила торік у квіт-
ні на міжнародний фестиваль. 
Такий масштабний захід про-
ходив там уперше, і, мабуть, то-
му його організатори не подбали 
про підходяще місце для нашої 
мистецької виставки. Коли про 
це дізнався мер, він відклав усі 
свої справи, приїхав до нас, дов-
го перепрошував і врешті за-
пропонував нам інше місце, яке 
нас цілком влаштовувало.

УК У Європі образотворче мис-
тецтво шанують?
— Дуже. Зокрема в Польщі мої 
картини розкуповували за лі-
чені години. Це в тих місцях, де 
мене вже знають. Там за роботи 
навіть сперечалися. Якось у міс-
ті Живиця жінка придбала в ме-
не кілька картин і показала їх 
подругам. Хвилин через 40 во-
ни всі разом прийшли до мене 
й стали просити продати їм такі 
самі роботи. Вони відмовлялися 
вірити, що таких самих малюн-
ків у мене вже немає, що їх уже 
продали. І були дуже невдово-
лені, коли я їм про це сказала. 
«Вони у пані в торбі!» — казали.

А одна полька (це було у 
Вроцлаві) стояла біля моїх кар-
тин понад дві години і все ніяк 
не могла щось для себе обра-
ти. Зізналася: якби мала біль-
ше грошей, купила б їх усі, так 
вони їй сподобалися. У підсум-
ку придбала дві чи три роботи. 
Наші люди так довго картини 
не обирають.

Онукам бабусю 
вдома не застати
 УК Що саме вона обрала?
— Це були букети польових 
квітів. Квіткова тема — моя 
улюблена.

УК Ви й удома розводите квіти?
— Тепер, на жаль, ні. А колись 
розводила. Найбільше в мене 
було калачиків різних відтін-
ків. Та через алергію довелося 
від них відмовитися. Нині у ме-
не вдома є кактуси, бо їх не тре-
ба поливати і в них гарна енер-
гетика.

УК Коли ви вперше відчули, що 
вам треба малювати?
— Наприкінці 1990-х. Мені то-
ді було 33 роки. Розпадався 
СРСР, ми не знали, що буде 
завтра. Часто ходила в церк-
ву й просила Бога, щоб послав 
мені таке заняття, аби я не за-
мислювалася, що відбуваєть-
ся. Одного разу моя дворічна 
донька попросила мене щось 
перемалювати з дитячої кни-
жечки. Я їй пояснювала, що не 

вмію і ніколи в житті не малю-
вала, але мала наполягала. І 
я взяла олівця й намалювала 
казку. Ялинки, звіряток. Ду-
же здивувалася: як таке може 
бути? Потім думаю: уночі по-
сиджу ще щось намалюю. Сі-
ла, взяла ще якусь казочку і 
знов намалювала. Думаю: ні, 
це випадково. Ану я з газети 
картинку змалюю. Намалюва-
ла й її. 

Потім вийшли на вулицю. Ми 
тоді жили у мікрорайоні Лева-
да біля Ворскли. Вийшла, поди-
вилася на річку, її береги. Усе 
має форму, якої раніше не по-
мічала. Відтоді всі дні для мене 
починалися однаково: хотілося 
малювати.

І пішла навчатися азів ма-
лювання. Спершу в школу 
мистецтв до художниці Оле-
ни Волкової. Згодом закінчила 
Полтавський державний пед-
університет ім. В. Короленка 
за спеціальністю «вчитель об-
разотворчого мистецтва, куль-
туролог». Працювала в авто-

майстерні й у вільний час від-
відувала майстерню відомо-
го аквареліста члена Спілки 
художників України Володи-
мира Бернацького. Опанувала 
техніку акварелі, в мене була 
не одна персональна вистав-
ка. Поки що хвалять. Щоправ-
да, мої роботи трішки схожі на 
роботи вчителя, тому шукаю 
щось власне. 

УК То ви й автомобілі ремонту-
вали?
— Мені багато чого доводило-
ся робити в житті. Працюва-
ла вільнонайманою у військо-
вій частині у відділі збуту, 
комендантом гуртожитку, пас-
портисткою, завгоспом, това-
рознавцем, інженером мате-
ріально-технічного відділу, 
інженером з техніки безпеки. 
Авторемонтну майстерню ор-
ганізувала для чоловіка, дума-
ла, він працюватиме. Але по-
милилася. Не виправдав моїх 
сподівань і брат, хоч і захоплю-
ється машинами. Тому дове-
лося самій ремонтувати. Май-
стерня проіснувала з десять 
років. Багато людей досі не мо-
жуть повірити, що я її закрила 
назавжди. Усе-таки в нас бу-
ли хороші автослюсарі й бага-
то клієнтів, які хотіли, щоб ми 
їх обслуговували. 

Але мистецтво виявилося ме-
ні ближчим. Це мій стан душі. 
Навіть не продавала своїх пер-
ших малюнків — вони для мене 
як діти.

УК А як ви провели новорічні 
свята?
— Новий рік — у Києві на Со-
фійській площі. Це частина мо-
єї роботи. А на Різдво була вдо-
ма, бо маю четверо онуків, тому 
є з ким колядувати й вечеряти. 
Але правду кажучи, онукам ба-
бусю вдома не застати. Бо поки 
що вся у творчості.                                                                            

Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 
 «Урядовий кур’єр»

ДОСЬЄ «УК»
Наталія МОРЄВА. Народилася в селі Мала Рибиця Краснопільського 

району Сумської області. Закінчила Київський індустріальний технікум, 
здобувши фах «технік — технолог з кераміки», Полтавську школу мис
тецтв, Полтавський державний педуніверситет ім. В. Короленка (вчитель 
образо творчого мистецтва, культуролог і практичний психолог). 

Працювала вільнонайманою у військовій частині, комендантом гурто
житку, паспортистом, завгоспом, інспектором з техніки безпеки, товаро
знавцем, інженером матеріальнотехнічного відділу; приватним підприєм
цем з ремонту автомобілів. Нині займається індивідуальною мистецькою 
діяльністю. Автор понад тисячі мистецьких робіт.

Художниця Наталія Морєва: 

«Я навчилася 
малювати 
33-річною,  

коли в мене  
вже було троє 

дітей»

На картинах пані Морєвої — українські пейзажі Квіткова тема для Наталії Морєвої улюблена
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люди і час

160 років з дня народження Павла Мілюкова

Типовий російський ліберал
ПАРАЛЕЛІ. «Офіційне визнання слів «Укра-

їна» й «українці» неминуче спричинить змен-
шення руського народу більш як на третину і 
відріже російські землі від Чорного моря. На-
віть якби Україну було введено до складу Ро-
сійської держави, але вона зберегла назву, то 
цим ми залишили б поле діяльності для сепа-
ратистів, бо доки існує окремий народ, доти 
його домагання власної окремої держави за-
вжди матимуть ґрунт і рацію».

Ці слова датованого 1918 роком звернен-
ня російських політиків до керівників держав 
Антанти приписують Павлові Мілюкову, лі-
дерові партії кадетів (конституційних демо-
кратів) і одному з чільних опозиціонерів цар-

ському режиму. Та це не завадило велико-
російському шовіністові здобути прізвисько 
Мілюков-Дарданелльський за заклики від-
воювати в Туреччини Дарданелли й Бос-
фор і, як бачимо, люто ненавидіти Україну 
й українців.

Нічим від нього не відрізняється більшість 
нинішніх російських лібералів і опозиціонерів, 
для яких Крим — «ісконная земля Росії», а за-
хист новітньої нації «рускоязичних» від міфіч-
них утисків — священний «долг», навіть ко-
ли йдеться про збройну агресію проти сусідніх 
держав. Як тут не згадати давню мудрість, що 
російський демократ закінчується там, де по-
чинається українське питання.

Ілюстрації надав автор

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

100 років УніверсалУ Про злУкУ

Про соборність 
від «Сяну до Дону»

ПОГЛЯД. Відзначаючи чер-
гову річницю проголошен-
ня на Софійському майдані 
Універсалу про злуку україн-
ських земель, не варто забу-
вати, що через тиждень після 
цього до Києва вступили біль-
шовики, а керівництво Захід-
но-Української Народної Рес-
публіки на момент об’єднання 
Галичини, Буковини й Угор-
ської України з Наддніпрян-
щиною вже евакуювалося зі 
Львова до Станіслава (ни-
ні Івано-Франківська). Прав-
да й те, що молода держава 
опинилась у ворожому кільці: 
з північного сходу йшли при-
слані з Росії більшовицькі ар-
мади, з північного заходу — 
польські легіонери, а на пів-
дні атакувала денікінська біла 
армія, яку озброїли і обмунди-
рували країни Антанти.

Правда й те, що українці 
підтримували створення УНР, 
і це красномовно засвідчило 
успішне відбиття першої ін-
тервенції російських більшо-
виків та вигнання німецьких 
окупантів із Наддніпрянщи-
ни у 1918 році. Не менший ен-
тузіазм і прагнення до націо-
нальної самостійності проде-
монстрували Листопадовий 
чин у Львові та рішення Бу-
ковинського віча в Чернівцях 
і Всенародних зборів у Хусті 
на Закарпатті, що стало осно-
вою створення ЗУНР.

На жаль, за вже поганою 
українською традицією, полі-
тики напрочуд швидко забули 
не лише про те, завдяки кому 
прийшли до влади, а й про ін-
тереси держави як гарантію 
власного самозбереження. 
Отож гучні слова, виголошені 
на Софійському майдані, що 
«життя вимагає спартансько-
го почуття обов’язку, аске-
тизму і героїзму», традиційно 
адресовано пересічним гро-
мадянам, а не політичній еліті.

Не менше питань до собор-
ності українських земель, про 
яку традиційно говорять з на-
годи річниць проголошення 
Злуки. Ідеться не про Крим, 
у 1954 році «навіки» подаро-
ваний Росією Україні. Згадай-
мо, що Українська Централь-
на Рада не претендувала на 
півострів, вважаючи, що його 
долю має вирішити корінний 
народ, який його населяє, — 
кримські татари.

Натомість до України мали 
відійти всі території, населе-
ні переважно етнічними укра-
їнцями. Однак за межами дер-

жави залишилися Стародуб-
щина на нинішній Брянщині, 
Суджанщина на Курщині, укра-
їнські повіти на Воронежчині, 
Таганрожчина, Кубань і Дон-
ський край. Доречно нагада-
ти, що Таганрог аж до 1924 ро-
ку був українським, а кубанські 
й донські «казакі» досі вважа-
ють своїми наші народні пісні.

Аналогічна ситуація на за-
хідних кордонах України, де 
волею більшовиків землі укра-
їнського Придністров’я пере-
дали Молдові, а частину захід-
ноукраїнських територій, «ви-
зволених» після нападу 1939 
року Третього рейху і СРСР на 
Польщу, Сталін виміняв у Гіт-
лера на Литву. Згодом до них 
додався Перемишль, який до 
1941 року був українським, бо 
кремлівський вождь як типо-
вий кримінальний авторитет 
керувався не історичними й 
етнічними реаліями, а принци-
пом «пацан слово держить».

Насправді Холмщина, Під-
ляшшя, Лемківщина, Надсян-
ня — так само українські зем-
лі, як Галичина, Волинь чи По-
ділля й Київщина. Останні аж 
до другого поділу Речі Поспо-
литої, що відбувся 1793 року, 
теж вважали польськими.

Ідеться не про повернення 
України в кордони від «Сяну 
до Дону», бо у сучасній Євро-
пі, яка об’єднується, лише шо-
віністи претендують на чуже 
замість того, щоб наводити 
лад у власному домі. Однак 
уже бачимо, якою бідою обер-
тається нехтування інтересів 
одноплемінників на історич-
них українських землях, що 
через різні причини опинили-
ся за державними кордонами 
України. Тут не гріх повчитись 
у сусідів із Польщі й Угорщи-
ни, які забезпечують наших 
співвітчизників «картами по-
ляків» і навіть повноцінним 
подвійним громадянством.

115 років з дня народження аркадія Гайдара

Хто свого не знає, 
той чуже шукає

КУМИР. За радянських ча-
сів стверджували, що літе-
ратурний псевдонім дитячо-
го письменника Аркадія Го-
лікова у перекладі з хакась-
кої означає «Той, хто йде по-
переду». Нині доводять, що 
«хайдар» дослівно перекла-
дається як «куди?». Насправ-
ді «гайдар» в українській мо-
ві — поширений на Слобо-
жанщині синонім слів «чабан, 
вівчар».

Аркадій Гайдар народився 
в українському місті 

Льгові, яке лише із грудня 
1922 року ввійшло 

до складу Російської 
Федерації, і тісно 

пов’язаний з Україною

180 років з дня народження Павла ЧУбинськоГо

Творець гімну України
ПОСТАТЬ. Цікава доля на-

писаних восени 1862 року 
віршованих рядків «Ще не 
вмерла України ні слава, ні 
воля». Уже понад півтора сто-
ліття живуть вони в серцях 
українців, набувши у нашій 
державі статусу гімну. Глибо-
ко символічно, що його текст 
написав уродженець Наддні-
прянщини Павло Чубинський, 
а музику — галичанин Ми-
хайло Вербицький. Їхній твір 
об’єднав українців задовго до 
того, як постала єдина собор-
на Українська держава.

На жаль, далеко не всім ві-
домо, що заслуги Павла Чу-
бинського не обмежуються 
текстом нашого національ-
ного гімну, що стало виявом 
миттєвого осяяння. За спога-
дами очевидців, молодий ви-
пускник Петербурзького уні-
верситету написав геніальні 
рядки фактично експромтом, 
а в січні 1863 року без слід-
ства і суду його вислали на 
поселення в Архангельську 
губернію.

Чубинському не оголосили 
ні причин покарання, ні тер-
міну. Лише після письмово-
го звернення до самого ца-
ря вдалось отримати перелік 
злочинів: «відвідання могили 
Шевченка», «спів обурливих 
малоросійських пісень», «но-
сіння малоросійського костю-
ма». І хоч рядки «Ще не вмер-
ла України» вже були в рапор-
тах донощиків, авторство Чу-
бинського ще залишалося та-
ємницею для жандармів.

Фактично Чубинського 
жорстоко покарали тільки за 
його українські переконання, 
бо жоден з інкримінованих йо-
му вчинків за законами Росій-
ської імперії офіційно не вва-
жали злочином. Ще не було 
ухвалено Валуєвського цир-
куляра, а імперська влада в 
кожному освіченому україн-
цеві, який не відцурався сво-
єї національності, вже бачи-
ла потенційного ворога. У під-
сумку народився не передба-
чений жодним зводом законів 
вердикт: хоч жодних доказів 
провини немає, Чубинського 
з України вислати.

Заслання могло стати дові-
чним, якби не винятковий до-

слідницький талант патріота-
українця. Його аналіз стану 
хлібного і лляного виробни-
цтва та торгівлі в Архангель-
ській губернії, вивчення про-
блем солеварної галузі, об-
ґрунтування доцільності бу-
дівництва В’ятсько-Двінської 
залізниці зацікавили ділові й 
наукові кола імперії.

За завданням Вільного еко-
номічного та Російського гео-
графічного товариств Чубин-
ський провів детальне обсте-
ження семи губерній Північно-
го краю, за яке автора в січ-
ні 1869 року нагородили сріб-
ною медаллю Імператорсько-
го географічного товариства. 
Та найважливіше: за клопо-
танням видатних науковців 
Чубинському дозволили віль-
но проживати на всіх терито-
ріях Російської імперії за ви-
нятком… Архангельської гу-
бернії, де публікації засланця 
в газетах про хабарництво і 
сваволю місцевих чиновників 
допекли властям до живого.

У травні 1869 року колиш-
нього засланця з «височай-
шого соізволєнія» відряди-
ли до малодослідженого, але 
одного з найбагатших і най-

більш цивілізованих регіонів 
імперії — Південно-Західно-
го краю, як офіційно назива-
ли тоді Україну. На планомір-
не вивчення виробничих сил 
велетенської території й по-
буту місцевого населення пе-
редбачили всього 3 тисячі ру-
блів. За чотири роки роботи 
дослідники під керівництвом 
Чубинського зібрали безцінні 
матеріали, видали в семи то-
мах (дев’ять книг) «Праці ет-
нографічно-статистичної екс-
педиції у Західно-Руський 
край».

Ця безцінна наукова праця, 
за словами Івана Франка, — 
«основа всіх подальших ро-
біт з етнографії та мови Пів-
денної Руси». Ще вагоміша її 
роль у формуванні культур-
но-національної самосвідо-
мості українців. Зокрема то-
ми праць Чубинського з каз-
ками й піснями були улюбле-
ними книжками маленької Ле-
сі Українки, тексти яких вона 
знала майже напам’ять.

Колись суто прикладні да-
ні про характерні заняття на-
селення, його доходи, житло, 
одяг, традиційну їжу, стан ви-
робничих сил і торгівлі, шля-
хи сполучення нині перетво-
рились на безцінні історичні 
документи. Не менш значимі 
наукові описи Холмської Русі, 
Підляшшя, Седлецької і Грод-
ненської губерній, Пінського і 
Мозирського повітів Мінської 
губернії, що засвідчують їх 
заселеність етнічними укра-
їнцями.

Стараннями Чубинського 
2 березня 1874 року в Києві 
провели одноденний перепис 
населення, під час якого біль-
шість киян назвали себе «ма-
лоросами». Та особливо обу-
рило російських шовіністів, що 
містян запитували про воло-
діння українською мовою, а не 
«малоросійським нарєчієм».

Не дивно, що Чубинсько-
го вдруге вислали з України, 
прирікши на злиденне існу-
вання, бо якщо на рідній землі 
була змога працювати на при-
ватних цукрозаводах і повер-
тати накопичені заради нау-
ки борги, то в Росії довелося 
служити дрібним чиновником 
на залізниці.

Встаючи під акорди 
Державного гімну, не гріх 
згадати, яку ціну заплатив 
автор його слів за любов 
до України

Універсал про Злуку нагадує, що соборність — 
це насамперед єдність українського народу, належність 
до якого визначається не лише офіційним паспортом
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Oбласть Нiч День

Київська -6 -11 -1 -6
Житомирська -7 -12 -1 -6
Чернігівська -8 -13 -2 -7
Сумська -10 -15 -3 -8
Закарпатська -5 -10 0 -5
Рівненська -6 -11 -1 -6
Львівська -6 -11 +1 -4
Івано-Франківська -6 -11 0 -5
Волинська -5 -10 0 -5
Хмельницька -7 -12 -1 -6
Чернівецька -8 -13 -1 -6
Тернопільська -6 -11 -1 -6
Вінницька -9 -14 0 -5

Oбласть Нiч День

Черкаська -10 -15 -1 -6
Кіровоградська -9 -14 -1 -6
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Дніпропетровська -8 -13 -2 -7
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Харківська -10 -15 -3 -8
Донецька -6 -11 -1 -6
Луганська -9 -14 -2 -7
Крим -3 -8 +1 +6
Київ -9 -11 -3 -5
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У Слов’янську буде конкурс пам’яті Сосюри 
Павло КУЩ, 

«Урядовий кур’єр» 

ТВОРЧА ТОЛОКА. На До‑
неччині розпочали прийма‑
ти заявки на участь у відкри‑
тому конкурсі читців, поетів 
і художників «Любіть Украї‑
ну!», присвяченому пам’яті 
славного земляка видатного 
лірика ХХ століття Володи‑
мира Сосюри. Творчий захід 
для вшанування поета має 

історію, адже свого часу з 
назвою «Срібні дзвони» що‑
року відбувався в Дебаль‑
цевому, де в січні 1898‑го 
з’явився на світ майбутній 
класик української літерату‑
ри. Проте 2014 року від ці‑
єї традиції, на жаль, дове‑
лося відмовитися з вагомої 
причини: місто залізничників 
окупували проросійські не‑
законні збройні формування. 
Та невдовзі спільними зусил‑

лями насамперед управління 
культури Донецької обласної 
державної адміністрації та 
Донецького обласного на‑
вчально‑методичного цен‑
тру культури проведення по‑
пулярного серед краян кон‑
курсу вдалося відновити: у 
лютому 2018‑го він відбувся 
у Слов’янську. 

Заявки від виконавців, по‑
етів і художників усіх віко‑
вих категорій приймають 

до 15 лютого, а на фіналь‑
ну частину учасники твор‑
чого дійства зберуться зно‑
ву в Слов’янську 23 люто‑
го. До складу журі входять 
письменники, художники, 
театральні діячі з Донеччи‑
ни та колеги й гості з Киє‑
ва. Серед останніх, звичай‑
но, буде і незмінний учасник 
цього заходу громадський 
діяч правнук поета Олексій 
Сосюра. Над створенням цієї краси працювала вся родина Ващищуків

Креативний Млинів
Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

ДИВА ПОРЯД. Улітку — стадіон «Колос», узимку — велика 
ковзанка. Так вирішили поєднати два в одному в Млинівській 
ОТГ на Рівненщині. І перетворили стадіон на ковзанку просто 
неба на радість жителям і гостям селища. А їх у ці дні чимало.

«Дітвора приємно вражена, дорослі задоволені, — каже за‑
ступник голови Рівненської ОДА Олександр Корнійчук. — Ідея 
не потребувала багато витрат: воду для ковзанки взяли зі 
свердловини, що поряд. Тож усі радо катаються на ковзанах, а 
зігріваються смачним чаєм поблизу. Дякую голові громади за 
креативне мислення».

Креативу власним будням додають у ці дні й самі млинівці. 
20 тисяч світлодіодних лампочок щовечора створюють музич‑
но‑світлове шоу на приватному обійсті Ващищуків. Щоб скон‑
струювати таке святкове диво, працювали, кажуть, сімейним 
підрядом: двоє синів‑програмістів, мама‑музикант і тато — пра‑
цівник культури. Під музику різними кольорами півгодини щове‑
чора світиться двоповерховий будинок, паркани й навіть дере‑
ва. Тож саме в цей час сходяться і з’їжджаються всі охочі побу‑
вати в такій казці. 

Рівне, Луцьк, Дубно, Новоград‑Волинський — це ще не повна 
географія населених пунктів, представники яких уже приїзди‑
ли до Млинова по креатив та гарний настрій. Ващищуки задо‑
волені: наступного року, кажуть, здивують земляків іще більше. 

Подорож у казку 
до ялинки з дивовижними звірами

Володимир ЗАЇКА, 
«Урядовий кур’єр» 

(фото автора)

СВЯТКОВІ ДІЙСТВА. Цьо‑
го року відзначаємо 110‑ту 
річницю з дня народженн я 
української народної ху‑
дожниці Марії Приймачен‑
ко. Її творчість — неповтор‑
не явище в сучасному об‑
разотворчому мистецтві. 
Безперечн о, вона належить 
до когорти майстрів, які, про‑
довжуючи традиції народного 
живопис у, створювали нове і 
зробили неоціненний внесок 
у світову культуру. Чого вар‑
ті лише її полотна, на яких вті‑
лено образи сло в’янської мі‑
фології — фантастичні чудо‑
виська і птахи. 

Тож неабияк вгадали орга‑
нізатори новорічних і різдвя‑
них свят на столичному По‑
долі, встановивши біля ялин‑
ки з оглядовим колесом фі‑
гури казкових звірів, зокре‑
ма чималу кількість у сти‑
лі знаменитої художниці Ма‑
рії Приймаченко. Багато хто 
з киян і гостей міста тут зу‑
стріли Новий рік або просто 
прогулялися зимовою вули‑
цею в компанії дивовижних 
звірів. І це яскраво, незвич‑
но, казково! 

Арт‑скульптури, встанов‑
лені на Подолі, створюють 
прекрасний настрій. А тим, 
хто ще не встиг відвідати 
містечко, в якому оселили‑
ся чарівні персонажі, вар‑
то поспішати. Країна Північ‑
ного сяйва на Контрактовій 
площі працює до кінця цьо‑
го тижня. 
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