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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ЄНС СТОЛТЕНБЕРГ:
«Зазвичай Україна посідає 

помітне місце в будь-
якому порядку денному і 

на зустрічах з російською 
стороною».

Дієвість парламенту 
зросте

СПІВПРАЦЯ. У Верховній Раді створено Офіс парламентської 
реформи. Відповідне розпорядження підписав її Голова Андрій Па-
рубій. За його словами, офіс зможе запрацювати через місяць. Він 
підвищить дієвість парламенту в процесі імплементації європей-
ських стандартів життя в Україні, яка прагне стати повноцінним 
членом Євросоюзу. «Цей єдиний центр аналізуватиме,  консульту-
ватиметься з Європарламентом щодо законопроектів, які подають 
на розгляд нашого парламенту глава держави, уряд і народні депу-
тати», — пояснив Андрій Парубій. 

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман підтримав рішення Верхо-
вної Ради створити парламентський Офіс реформ за прикладом 
Офісу реформ у Кабінеті Міністрів, який сприятиме напрацюван-
ню та ухваленню важливих рішень, тобто швидкій та якісній інте-
грації в ЄС. 

«Ми хочемо сприяти глибоким реформам в Україні, тому треба 
поліпшувати координацію. Зміни в Україні свідчать про незворот-
ність обраного шляху в європейське майбутнє», — наголосив упо-
вноважений у справах підтримки демократії президент Європарла-
менту 2002—2004 років Пет Кокс. 

99% 
посівів озимих зернових культур зійшло 

на  засіяних площах. 86% перебуває в 
хорошому й задовільному стані

СИЛА І СЛАВА! Долі багатьох ветеранів війни 1979—
1989 років тісно переплелися зі здобуттям Україною 
незалежності й нинішньою боротьбою за неї, яку нам 
нав’язала сусідня держава-агресор   

Від Афгану до 
Майдану й Донбасу

Генеральний секретар НАТО про продовження підтримки 
євроатлантичних прагнень нашої країни

4 8
ДОКУМЕНТИ

На Луганщині гостро 
постала логістична  
проблема доставки 
вирощеного зерна 
його покупцям

АГРОПОЛІТИКА

Постанова КМУ «Про внесення змін до деяких постанов 
Кабінету Міністрів України щодо впорядкування 
структури заробітної плати працівників державних 
органів, судів, органів та установ системи правосуддя  
у 2019 році»
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Директор дивізіону радіолокації, радіозв’язку та спеціального 
приладобудування ДК «Укроборонпром» Олександр Пономарьов:
«Укравши завод, росіяни повелись як варвари»
На початку воєнного конфлік-

ту на Донбасі  Росія разом 
зі своїми нелегальними військо-
вими формуваннями остаточно 
знищила донецький завод «То-
паз» — підприємство, що роз-
робляло та виготовляло склад-

ні радіотехнічні комплекси. Уні-
кальна система радіотехнічної 
розвідки «Кольчуга» — це досяг-
нення саме нашого «Топазу», йо-
го команди. 

Росіяни вивезли все устатку-
вання, цілі цехи, завантажуючи 

залізо на платформи так званих 
гуманітарних конвоїв. Україн-
ській стороні ще 2014 року вда-
лося врятувати надважливу до-
кументацію, а головне — вивез-
ти людей, висококласних спеціа-
лістів, їхні родини. 

Нині колектив заводу «То-
паз» працює в Запоріжжі на ба-
зі НВК «Іскра». Він уже зміг від-
новити та модернізувати вироб-
ництво «Кольчуг», поставити на 
лінію інше ефективне озброєння. 
Однак нам все-таки було ціка-

во, що росіянам вдалося вкрасти 
з донецького оборонного підпри-
ємства, яка доля спіткала ті оди-
ничні зразки озброєнь, які змогли 
вивезти, чи заволоділа Мо-
сква секретною інформаці-
єю, технологіями. 5
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НОВИНИ ТА КОМЕНТАРІ

Від Афгану до Майдану й Донбасу
Відділ новин 

«Урядового кур’єра» 

30 років тому землю далеко-
го Афганістану залишив 

останній радянський солдат. Але 
й нині багато з людей того поко-
ління перебувають там, де то-
читься війна, — за незалеж-
ність уже нашої країни. У день 
ушанування ветеранів збройних 
конфліктів на територіях інших 
держав, до яких тепер нале-
жать і воїни, котрі пройшли гор-
нило афганської війни, у столи-
ці відбувся урочистий захід. Во-
їнів-афганців вітали Президент 
Петро Порошенко й Прем’єр-
міністр Володимир Гройсман. 
Утім, у багатьох українців влас-
ні рахунки і з тією війною, і з ім-
перією, яка спричинила не лише 
її, а й нинішню війну на Донбасі.    

Глава держави відзначив ве-
ликий внесок ветеранів-афган-
ців у захист суверенітету й те-
риторіальної цілісності України 
та в боротьбу проти агресії Ро-
сійської Федерації. «Наша істо-
рія склалася так, що після Дру-
гої світової війни російська ім-
перія не раз посилала українців 
воювати у різних куточках пла-
нети. Імперія не рахувалася ні 
з можливостями економіки, ні з 
людськими втратами. Наші зем-
ляки втрачали здоров’я і жит-
тя, воюючи у країнах Близького 
і Далекого Сходу, в Африці і Ла-
тинській Америці», — зазначив 
Президент.

У пам’яті нашого народу та ві-
йна посідає особливе місце. Че-
рез Афган пройшло понад 160 
тисяч українців. Десять років у 
якомусь далекому світі трива-
ла війна із застосуванням авіа-
ції, танків, артилерії. Сам масш-
таб кровопролиття був таким, 
що його вже не могла приховати 
радянська  пропаганда.

І вже тоді напрацьовува-
ли техніки сучасної інфор-
маційної війни проти нашо-
го народу. Нам розповідали про 
«интернациональный долг». Про 

те, як афганці вітають солдатів 
у містах і селах. Про те, як мир-
но садять дерева, ремонтують 
дороги підрозділи радянської 
армії. Ось тільки бойові втра-
ти тримали в суворій таємни-
ці. «Так само, до речі, як і зараз 
Кремль замовчує і засекречує 
дані про свої втрати на Донбасі і 
в Сирії», — провів паралель Пе-
тро Порошенко. 

Лише після здобуття незалеж-
ності випливли страшні цифри.  
8 тисяч наших співвітчизників 
повернулися додому з поранен-
нями. Майже кожен четвертий 
серед загиблих — наш земляк, а 
це 3300 чиїхось синів, чоловіків, 
батьків. 

Ті, хто повертався, навіть в 
умовах радянської цензури роз-
повідали правду про ту жорстоку 
війну. «У ті часи це потребувало 
неабиякої мужності. Завдяки ва-
шій чесності суспільство зрозу-
міло необхідність власного шля-

ху. Нагадаю, що одним із пер-
ших кроків на шляху до нашої 
незалежності було рішення Вер-
ховної Ради про службу наших 
призовників виключно в Украї-
ні», — зазначив глава держави. 

Саме незалежність України 
мала принести мир і спокій на 
нашу землю, а наш народ зро-
бив свій європейський вибір. Але 
Росія не збиралася відпускати з 
миром українців. «Сьогодні в цій 
залі присутні багато з тих, хто з 
першого дня вийшов на Майдан. 
Організованість, рішучість і бо-
йове побратимство афганців — 
захисників Майдану відіграли 
дужне важливу роль у ті вирі-
шальні дні, — цитує слова Петра 
Порошенка департамент прес-
служби АП. — Ви були в пер-
ших рядах тих, хто виступив на 
захист суверенітету й цілісності 
нашої держави. Бойовий досвід 
ветеранів-афганців став надзви-
чайно цінним для українських 

Збройних сил, був часом неза-
мінним у перші найтяжчі міся-
ці  війни».

Багато з ветеранів віддали 
життя, захищаючи нашу країну 
зі зброєю в руках. «Вони викона-
ли свій обов’язок і ще раз дали 
нам урок мужності й честі. Се-
ред них хочу згадати мого дру-
га, вашого бойового побратима, 
легендарного командира афган-
ської сотні Самооборони Май-
дану старшого сержанта Олега 
Міхнюка, якому посмертно було 
присвоєно звання Героя Укра-
їни», — зазначив Петро Поро-
шенко.

Присутні вшанували хвили-
ною мовчання пам’ять усіх поле-
глих. Глава держави також вру-
чив державні нагороди за ваго-
мий особистий внесок у розви-
ток ветеранського руху, муж-
ність і самовідданість, виявле-
ні під час виконання військового 
обов’язку, патріотичне вихован-

ня молоді та активну громадську 
діяльність.

Петро Порошенко побажав ве-
теранам-афганцям і їхнім роди-
нам миру, здоров’я, щастя, до-
бра та любові, здійснення усіх 
задумів та нових досягнень на 
благо України.

А Володимир Гройсман прига-
дав, як у ті роки його батьки до-
помагали радянським воїнам, які 
поверталися з Афганістану, зна-
йти роботу, знайти «себе у жит-
ті». 

«Я був хлопцем, а до нас до-
дому приходили молоді на той 
період люди і розповідали про 
важкі й страшні часи тієї війни. 
Уже тоді у мене була щира і ве-
лика повага до них, — сказав Во-
лодимир Гройсман. — Волею до-
лі потім я багато співпрацював з 
організаціями афганців, і ваша 
єдність, ваш героїзм і готовність 
допомогти так само викликали 
велику повагу».

Нині, наголосив Володимир 
Гройсман, перед Україною сто-
ять великі виклики: збереження 
державності й видворення воро-
га з нашої території. «І в цих іс-
торично важливих подіях аф-
ганці завжди на передовій, — 
цитує слова Прем’єра департа-
мент інформації та комуніка-
цій з громадськістю Секретарі-
ату Кабінету Міністрів. — Один 
з іноземних журналістів запитав 
мене нещодавно: а якщо росіяни 
підуть далі, що буде? Я відповів: 
якщо підуть, українські воїни їх 
закопають. Я впевнений у цьому. 
Вірю, що над нашою землею бу-
де мир. А ваші кращі якості да-
дуть нам змогу здобути велику 
перемогу».

За даними Міністерства обо-
рони, з 1992 року в міжнародних 
операціях з підтримання ми-
ру і безпеки взяло участь понад 
44 000 українських військово-
службовців, з яких 54 загинули. 
Нині ЗСУ беруть участь у вось-
ми міжнародних операціях з під-
тримання миру й безпеки в шес-
ти країнах.

Афганське братство загартоване довгими роками і спільними спогадами
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Стать — не аргумент для професійних обмежень
РІВНІСТЬ. Якісний вітчизняний медіа-контент руйнуватиме гендерні стереотипи

Любомира КОВАЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Міністерство інформа-
ційної політики пред-

ставило серію відеороли-
ків про гендерну рівність 
у професійній діяльності. 
Їх презентували в ме жах 
інформаційно-комуніка-
ційної кампанії «В профе-
сії всі рівні», яка має на ме-
ті протидіяти стереотипам 
про поділ професій на «жі-
ночі» та «чоловічі», й пока-
зати українцям, що про-
фесійність не має поділу 
на статі. Цей медіа-кон-
тент зняли на підтримку 
Стратегії гендерної рівно-
сті Ради Європи на 2018—
2023 роки.

Європа 
починається  
з кожного з нас

Перший заступник міні-
стра інформполітики Емі-
не Джапарова нагадала, 
що торік у відомстві запо-
чаткували дуже важли-
вий проект щодо європей-
ських цінностей. Адже Єв-

ропа починається з кожно-
го з нас. Це чистота довкіл-
ля, яку маємо берегти, бо-
ротьба з корупцією, уник-
нення й руйнування різ-
них заскорузлих стере-
отипів, а також і рівність 
представників обох статей 
у професіях. 

«Ми намагаємося доне-
сти до свідомості україн-
ців думку, що слід уника-
ти стереотипів. Це непро-
сто, потребує певного ча-
су і нової культури. Та вже 
маємо зміни на краще. А 
саме: залучення більшої 
кількості жінок на керів-
ні посади, зокрема в орга-
нах влади. У парламенті їх 
уже понад 12%», — зазна-
чила вона. 

Концепцію роликів роз-
робило Мінінформполіти-
ки спільно із представни-
ками громадської органі-
зації «Ліга захисту прав 
жінок «Гармонія рівних» 
у межах проекту «Ме-
діа без упереджень: сло-
ва мають значення». Ро-
лики доносять думку, що 
чоловіки й жінки, звісно, 
мають різну фізіологію, 
але в професії й на робо-

чому місці вони абсолют-
но рівні. Ці ролики мають 
статус соціальної рекла-
ми. Їх демонструватимуть 
на українських телекана-
лах, в інтернеті, у кіноте-
атрах тощо. У межах кам-
панії планують семінари 
із запобігання дискримі-
нації щодо жінок і дотри-
мання гендерного балансу 
в публічних комунікаціях 
— у провідних вітчизня-
них вишах.

Не замовчувати, 
а викорінювати

На думку радниці з ген-
дерних питань Офісу Ра-
ди Європи в Україні Катьї 
Тілікайнен, жінок досить 
мало в журналістиці та ін-
ших професіях, які й до-
сі вважають суто чолові-
чими: військові, фахівці з 
технічних питань, у ДСНС 
та на високих керівних по-
садах. Буває, працюють 
жінки у неналежних умо-
вах, а зарплату отримують 
меншу, ніж чоловіки у тій 
самій галузі, на 25—50%. І 
цього не слід замовчувати, 
це слід викорінювати.

Руйнувати гендерні сте-
реотипи саме через засо-
би масової інформації ду-
же важливо, адже ЗМІ іс-
тотно впливають на фор-
мування суспільної дум-
ки. А ще саме такий медіа-
контент буде корисно пе-
реглянути молоді, що ни-
ні замислюється, який фах 
обрати. Адже їй важли-
во зрозуміти, що немає су-
то чоловічих чи жіночих 
професій. Головне, до чо-
го в тебе лежить душа і є 
здібності. Можливо, саме 
після перегляду цих роли-
ків хтось вирішить обрати 
саме ту професію, про яку 
мріяв з дитинства, та по-
боювався спробувати свої 
сили саме через гендерні 
забобони.

А урядова уповноваже-
на з питань гендерної по-
літики Катерина Левченко 
наголосила, що уряд вва-
жає одним із пріоритетних 
завдань подолання гендер-
них стереотипів і забезпе-
чення рівних прав для жі-
нок і чоловіків. І саме це, а 
також захист прав жінок 
забезпечить зростання до-
бробуту українців. Вона 

висловила сподівання, що 
завдяки підтримці націо-
нальних і місцевих каналів 
телебачення гендерні сте-
реотипи руйнуватимуться 
активніше.

«У роликах, як на ме-
не, показано суть поняття 
«гендерна рівність». Засо-
бами мистецтва до людей 
доносять думку, що вона 
не у стиранні біологічної 
різниці між статями, яка 
нікуди не подінеться. Та це 
й не потрібно. Головне, що 
різниця перестає бути під-
ставою та аргументом для 
соціальних і професійних 
обмежень», — зазначила 
фахівець із гендерних пи-
тань.

Жінка  
має право

А народний депутат го-
лова підкомітету з питань 
гендерної рівності й не-
дискримінації Ірина Сус-
лова нагадала: нещодав-
но скасовано наказ №256 
від 1993 року, який забо-
роняв жінкам працювати 
у 450 професіях. Зокрема 
бути пожежником, водієм 

метро, працювати у ДСНС. 
Тепер вони за бажання мо-
жуть це робити. І це вели-
ка гендерна перемога.

«Ми не змушуємо жінок 
працювати лісорубами чи 
сталеварами, як закида-
ють нам ті, хто був проти 
скасування цього наказу. 
Та ми переконані, що, ко-
ли жінка бажає і може ви-
конувати таку роботу, во-
на має на це право. Жінки 
в Україні вже давно слу-
жать в армії. Нині ми це 
просто легалізували. Їх у 
лавах ЗСУ понад 55 ти-
сяч. Навіть є перша жінка-
генерал. А ось на підзем-
них роботах нашим жін-
кам працювати досі забо-
ронено. Хоч роблять во-
ни це теж давно, та час-
то або зовсім нелегально, 
або їх оформлюють як та-
ких, що працюють на по-
верхні. А це й позбавлен-
ня соц пакета, і зарплата 
в них нижча, ніж у чоло-
віків-підземників. Отже, 
є над чим працювати», — 
наголосила вона. Тож пре-
зентований медіа-контент 
неодмінно сприятиме змі-
нам на краще.
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новини та коментарі
ПРОШУ СЛОВА!

Заплутана 
справа про 
невинуватого 
вбивцю

Віктор ШПАК, 
«Урядовий кур’єр»

Уявіть ситуацію, коли серед глупої ночі хтось розбиває вікно 
і лізе до чужої оселі. Переляканий господар, захищаючи се-

бе і родину, завдає смертельного удару нападникові, а його за 
це засуджують до тривалого тюремного ув’язнення за «переви-
щення необхідної міри самооборони».

Саме так зазвичай закінчувались подібні кримінальні спра-
ви в СРСР, де держава вважала приватну власність і право на 
її захист мало не старорежимним пережитком. Причому навіть 
громадська думка була здебільшого на боці загиблого. Осо-
бливо коли йшлося про раніше не судимого чолов’ягу, який з 
п’яних очей переплутав вулицю та дім. Мовляв, то нічого, що 
він, лізучи серед глупої ночі в чужу оселю, горлав, що всіх уб’є, 
як формулювали це у міліцейських протоколах, «із особливою 
жорстокістю і цинізмом», бо нікого ж не задушив і не зарізав, а 
натомість сам став «безневинною жертвою».

Цю аналогію, що відрізняла «совок» від «гнилого світу капіта-
лу» із його принципом «мій дім — моя фортеця» і пріоритетом 
захисту прав законослухняних громадян, а не злочинців, приму-
сила згадати новина про рішення суду розпочати із самого по-
чатку розгляд кримінальної справи проти поліцейського Сергія 
Олійника. Він разом із двома десятками (!) автопатрулів у ніч на 
7 лютого 2016 року ганяв по нічному Києву за «скаженим BMW», 
по якому після тривалої погоні та попереджувальних пострілів у 
повітря копам довелось відкрити вогонь на ураження.

За висновком експертів, саме куля із табельного пістолета 
Олійника влучила у неповнолітнього пасажира крутої іномар-
ки, обірвавши його життя. Правоохоронця тепер судять аж за 
трьома статтями — за замах на вбивство, навмисне вбивство і 
перевищення службових повноважень.

Натомість водій іномарки, який не лише не зупинився на закон-
ну вимогу поліцейських, а й, як доведено експертизою, перебував 
за кермом під впливом алкоголю і наркотичних речовин, відбув-
ся легким переляком. Причому навіть родина загиблого хлопця 
чомусь вважає винуватим у його смерті не обкуреного кермани-
ча, який фактично перетворив у заручників своєї неадекватності 
пасажирів авто, а правоохоронця, який виконував свій обов’язок.

Не зайве нагадати тим, хто про це забув, що Україна є жерт-
вою воєнної агресії. Отож у поліцейських були всі підстави вва-
жати: у недешевій навіть за західними мірками машині, що 
вперто утікала від десятків поліційних авто, були не обкурені 
недомажори, а терористи. До речі, буквально за день до го-
нок за «скаженим BMW» невідомі на крутій іномарці розстріля-
ли в Києві із ручного гранатомета станцію техобслуговування.

Найстрашніше, що наші доблесні слідчі і прокурори, за при-
кладом своїх совкових колег, які «лєгко» відправляли у тюрми 
без вини винуватих за захист власних осель і родин, чомусь 
проігнорували причинно-наслідковий зв’язок між злісним пору-
шенням правил дорожнього руху водієм і загибеллю пасажи-
ра автомобіля. У результаті маємо, що маємо: правоохоронець 
кілька місяців провів за ґратами і його донині судять, а реаль-
ний винуватець трагедії перебуває на волі, роздає інтерв’ю, у 
яких називає позитивні висновки експертиз про його алкоголь-
но-наркотичне одурманення фейками, і у серпні 2017 року ще 
раз був затриманий за кермом «піддатим».

Проте чомусь не забракло підстав для звинувачення поліцей-
ського Олійника у навмисному вбивстві, хоча, за словами йо-
го адвоката, донині невідома траєкторія фатальної кулі. Саме 
від цього мала би залежати класифікація провини, бо смертель-
не поранення внаслідок рикошету є вбивством із необережності.

Утім, ніхто при здоровому глузді не стане заперечувати, що 
саме обкурений і п’яний злочинець за кермом став причиною 
смертельних гонок, які навіть без вчиненої поліцейськими стрі-
лянини могли завершитись загибеллю всіх, хто був у салоні 
«скаженого BMW». Не кажучи вже, що жертвою аварії міг ста-
ти будь-хто на шляху осатанілого неадеквата, якому немає ви-
правдань перед людським судом, зате до якого немає претен-
зій у «найгуманнішої» в світі української юстиції.

Натомість у цивілізованому світі все із точністю до навпаки: 
там закон на боці не його порушників, а захисників, будь то гос-
подар будинку, до якого лізе злочинець, чи правоохоронець, 
якому ми делегували обов’язок забезпечувати порядок у на-
шому спільному домі, яким є країна.

Голова наглядової ради Укрзалізниці Шевкі Аджунер:

«П’ятирічна стратегія 
Укрзалізниці забезпечить 
конкурентоспроможність 

та ефективний сервіс»
За його плечима величез

на школа та досвід гло
бальних фінансових установ. 
Останні п’ять років він очолю
вав київський офіс ЄБРР. То
му його номінація і входжен
ня до складу наглядових рад 
найбільших українських дер
жавних компаній стали ви
знанням та органічним продо
вженням ефективної роботи 
в цей особливо складний для 
економіки України період. Ни
ні Шевкі Аджунер, турецький 
фінансист і банкір, очолює на
глядові ради Укрзалізниці та 
Укренерго.

Півроку роботи в Укрзаліз
ниці дають змогу говорити про 
перші враження і підсумки. 
Наглядова рада і менеджмент 
уже розробили Стратегію 
Укр залізниці на 2019—2023 
роки. Днями її було презен
товано представникам уря
ду, ринку й експертам. Стра
тегічний документ передусім 
заохочує конкурентність для 
Укрзалізниці, а це, за словами 
Шевкі Аджунера, умова про
гресу і розвитку компанії.
— Ви донедавна були дирек-
тором представництва ЄБРР 
в Україні, співпрацювали з 
Укрзалізницею. Як змінилося 
ваше бачення розвитку ком-
панії після того, як очолили 
наглядову раду УЗ? 
— ЄБРР завжди надавав Укр
залізниці ресурси для по
ліпшення якості її рухомого 
складу та інфраструктури. УЗ 
була ключовим партнером для 
ЄБРР. Мої погляди дуже не 
змінилися. Тепер я по інший 
бік, в Укрзалізниці, і допома
гаю в реалізації планів компа
нії, щоб вона була конкурен
тоспроможною, ефективною 
та забезпечувала сервіс необ
хідної якості.

Ще під час роботи у пред
ставництві ЄБРР для мене бу
ло очевидним, що команда 
Укр залізниці під головуванням 
Євгена Кравцова розвивається 
дуже динамічно. І сьогодні, ко
ли я вже в УЗ, ми бачимо по
требу в продовженні й погли
бленні розпочатих реформ.
— Чи підготовлено вже стра-
тегію розвитку Укрзалізниці?
— Це питання, яке мають під
тримати уряд та інші стейк
холдери. Нині ми перебуваємо 
на фінальній стадії формуван
ня стратегії для Укрзалізниці. 
Рушійна сила нашої стратегії 
— орієнтованість на клієнтів 
як у вантажних перевезеннях, 
так і в пасажирській сфері.

Серед першочергових за
вдань — реформування сис
теми прийняття рішень у ком
панії. Коли ключові процеси, 
такі, як закупівлі, капітальні 
інвестиції, планування утри
мання та ремонтів, проходи
тимуть на рівні головного ви
конавчого офісу, а не на різ
них регіональних рівнях, як 
було раніше, тоді вони будуть 
організованішими, фінансово 
ефективнішими та їх контро
люватимуть належно.

Фундаментальне для УЗ 
— фінансовоекономічна ста

більність. Конкретна про
блема в тому, що в минуло
му Укр залізницю змушували 
надавати послуги за якомога 
нижчими цінами, а часом на
віть нижчими за собівартість. 
І наслідком цього стали брак 
фінансових ресурсів, поганий 
стан наших активів особливо в 
локомотивному секторі. Наша 
стратегія дасть Укрзалізниці 
можливість робити необхідні 
інвестиції, щоб забезпечува
ти конкурентоспроможність 
української економіки і пра
цювати для громадян України.
— Наскільки єдине бачен-
ня цієї стратегії членів на-
глядової ради Укрзалізниці, 
чи хтось, може, має окрему 
думку?
— Усі ми хочемо бути впевне
ними, що маємо цілісну стра
тегію, яка знайде підтримку 
акціонера. Маємо документ, 
схвалений одностайно нагля
довою радою, який незабаром 
буде представлено уряду.

Ми говоримо про горизонт 
бачення п’ять років, однак 
основні завдання мають бути 
реалізовані впродовж року
двох. Тому це не статичний, а 
динамічний документ. Це план 
дій, який доводитиме свою ді
євість на ринку.
— Уже як голова наглядової 
ради Укрзалізниці ви неодно-
разово обговорювали з біз-
несом ідею автоматичної ін-
дексації тарифу на індекс цін 
виробників. Які шанси запро-
вадити зараз таку модель та-
рифоутворення в галузі?
— Якби я був політиком, для 
мене це була б найкраща про
позиція. Це знімає політичний 
тиск у системі. Для політиків 
завжди складно підвищува
ти ціни. Але щойно ви встано
вите раціональну основу, та
ку, як індексація тарифів, і 
прив’яжете її до того, як під
вищується собівартість усіх 
товарів у країні, тоді це по
вністю деполітизує процес.

Це також буде добре і для 
промисловості, коли кожен 
матиме передусім справедли
ве співвідношення ціни на пе
ревезення до вартості вироб
ництва. Якщо зростатиме вар
тість виробництва продукції, 

то також необхідне і резонне 
паралельне підняття тарифів 
на перевезення до відповід
ного рівня. Вважаю, що це ви
сновок не тільки менеджмен
ту Укрзалізниці, а й ширшої 
індустріальної спільноти, то
му що це надає процесу ціно
утворення передбачуваності.

Але загальна ідея тут — та
рифи треба довести до такого 
рівня, щоб вони дали змогу УЗ 
генерувати прибутки для ін
вестицій на рівні, необхідно
му для окупності запозичених 
засобів за час їхнього життє
вого циклу, якщо активи про
фінансовані.
— Яке ваше ставлення до ідеї 
незалежного регулятора на 
зразок того, що є в енергети-
ці й комунгоспі?
— Наявність транспортного 
регулятора, якщо встановле
но правила гри, які належним 
чином створюють однако
ві умови для всіх і керують
ся належним чином, це було б 
добре. Зновутаки, все проек
туватимуть так, щоб уберегти 
УЗ та інших гравців від полі
тичного втручання.
— Наскільки у запропонова-
ній вами стратегії враховано 
ту модель ринку залізничних 
перевезень, що міститься у 
законопроекті про залізнич-
ний транспорт?
— Цей законопроект перед
бачає створення конкурент
ного ринку залізничних по
слуг. Тому всі наші ініціативи 
полягають у тому, щоб зроби
ти систему УЗ більш дієвою та 
ефективною. І в цьому плані 
наша стратегія заохочує кон
курентність. Вона робить ком
панії ефективнішими, сильні
шими і стає рушієм зростання. 
Конкурентності уникнути не 
можна, не мудро для компаній 
її уникати.

Проте для нашого секто
ру буде важливою відповідна 
нормативна регуляція та од
накові умови для всіх учас
ників. Інакше Укрзалізни
ця стане вразливою, оскіль
ки буде змушена брати на се
бе неприбуткові суспільні 
зобов’язання.

Наприклад, ми б хотіли ба
чити справедливу компенса

цію за неприбуткові пасажир
ські перевезення, щоб вико
нувати всі зобов’язання пе
ред громадянами України, по
кращувати якість та мобіль
ність послуг для жителів, але 
не допустити негативних на
слідків, втрат у сфері вантаж
них перевезень. Що зрештою 
може призвести до припинен
ня субсидування таких послуг. 
Ось чому ми просимо про при
йнятну структуру компенса
ції у центрального та місцевого 
керівництва за надання послуг 
пасажирських перевезень, за 
виконання зобов’язань із гро
мадських послуг. 
— Наглядова рада Укрзаліз-
ниці в такому складі працює 
вже понад півроку. Ви до-
статньо поінформовані про 
процеси, що відбуваються у 
компанії. Де бачите резерви 
для поліпшення роботи УЗ?
— Крім того, що я вже нази
вав, а саме: зміна процесу при
йняття рішень, покращення 
ефективності та можливості 
залучення додаткових фінан
сових ресурсів для інвестицій, 
однаково важлива боротьба з 
корупцією та розкраданнями. 
Тому ми всіляко підтримує
мо роботу в цьому плані право
охоронних органів і заохочу
ємо їх працювати з нами для 
викорінення будьяких зло
чинних проявів у компанії. Про 
це я писав у листі до представ
ників влади. Ми також вжива
ємо відповідних заходів. Але 
ми не правоохоронні органи з 
їхніми ресурсами та повнова
женнями. Боротися з органі
зованими правопорушеннями, 
що становлять значну част
ку проти компанії, — ні наша 
кваліфікація, ні повноваження. 
Тому просимо правоохорон
ні органи держави допомогти 
нам у викоріненні цих злочи
нів проти компанії, а відповід
но і проти народу України.

І суми грошей, які ми вбе
режемо у разі успіху, можуть 
бути неймовірними. У тому 
числі завдяки цьому ми змо
жемо надзвичайно збільшити 
обсяги наших інвестицій.

Ви знаєте, що голову прав
ління Євгена Кравцова вже 
затверджено. Він повністю 
відповідає нашим вимогам, 
але цей процес має продовжу
ватися і з іншими представ
никами команди через прозо
ру, об’єктивну оцінку сильних 
та слабких сторін кожного ме
неджера і забезпечити компе
тентну, гідну, цілісну команду 
лідерів компанії, яка зможе та 
прагнутиме до реалізації на
ших стратегічних планів.

Слово «команда» тут має ви
рішальне значення. У цьому 
контексті команда менеджерів 
повинна повністю співпрацю
вати одне з одним та мати єди
не стратегічне бачення розви
тку УЗ. Інакше програємо, чого 
ми не можемо допустити.

Михайло АНДРОЩЕНКО, 
Укрінформ  

(надруковано 
зі скороченнями)

Банки скорочують 
заборгованість

ФІНАНСИ. Обсяг заборгованості українських банків перед 
Національним банком України за виданими кредитами рефі-
нансування на 1 лютого 2019 року становив 57,104 мільярда 
гривень, що на 7,3% нижче від показника на 1 січня 2019-го. 
Обсяг викуплених банками депозитних сертифікатів НБУ за 
цей період зріс на 6,4% — до 66,041 мільярда гривень, повідо-
мляє УНІАН. А торік обсяг заборгованості українських банків 
перед НБУ за виданими кредитами рефінансування скоротив-
ся на 10,3% — до 61,599 мільярда гривень.

Шевкі Аджунер (праворуч) і голова правління 
Євген Кравцов сподіваються зробити Укрзалізницю 
потужною компанією європейського зразка
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події та коментарі
ДОКУМЕНТИ

співчУТТя

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 13 лютого 2019 р. № 88 
Київ

про внесення змін до порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для забезпечення 
двостороннього співробітництва України з іноземними  

державами та міжнародними організаціями, 
інформаційного та організаційного забезпечення участі 

України у міжнародних форумах, конференціях, виставках
Кабінет Міністрів України пОсТаНОвляє:
Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті 

для забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними держава-
ми та міжнародними організаціями, інформаційного та організаційного забезпечен-
ня участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 2012 р. № 242 (Офіційний ві-
сник України, 2012 р., № 23, ст. 886; 2015 р., № 46, ст. 1491, № 89, ст. 2970; 2016 р., 
№ 65, ст. 2195; 2018 р., № 100, ст. 3315), зміни, що додаються.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 13 лютого 2019 р. № 88
ЗМіНИ,  

що вносяться до порядку використання коштів, передбачених у  
державному бюджеті для забезпечення двостороннього співробітництва України 

з іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційного 
та організаційного забезпечення участі України у міжнародних форумах, 

конференціях, виставках
1. У пункті  4:
1) у підпункті 1 слова «Комітету з питань економічного співробітництва Україн-

сько-Російської міждержавної комісії,» замінити словами «зустрічей співголів зазна-
чених комісій, проведенням засідань», а слова і цифри «та Спільної комісії, створе-
ної відповідно до статті 24 Угоди між Україною та Японією про сприяння та захист ін-
вестицій» виключити;

2) підпункт 2 викласти в такій редакції:
«2) забезпеченням:
міжнародного співробітництва з питань захисту інтересів вітчизняних товарови-

робників на внутрішньому та зовнішньому ринку під час проведення антидемпінго-
вих, спеціальних та антисубсидиційних розслідувань та запобігання їм;

розвитку договірно-правової бази в торговельній сфері, пов’язаної з трансфор-
маційними процесами в ЄС;

співробітництва України з ВОІВ, ГУАМ, ЄАВТ, ЄЕК ООН, НАТО, ОЕСР, ОЧЕС,  
ЮНКТАД, ЮНСІТРАЛ;

співробітництва України з ЄС, СНД, їх органами та державами — членами;
проведення засідань спільних комітетів, спільних комісій, комісій, комітетів, ро-

бочих груп та інших органів, створених відповідно до угод про сприяння (заохочен-
ня) та взаємний захист інвестицій;

співробітництва України із СОТ та проведення переговорів щодо укладення угод 
про вільну торгівлю, а також проведення засідань спільних комітетів, спільних комі-
сій, комісій, комітетів, підкомітетів та інших органів, створених відповідно до угод 
про вільну торгівлю;

транскордонного співробітництва;
співробітництва України з міжнародними організаціями із стандартизації, метро-

логії, сертифікації та оцінки відповідності;
участі України у заходах, пов’язаних із врегулюванням торгових суперечок в рам-

ках СОТ та міжнародних договорів України;»;
3) підпункт 3 викласти в такій редакції:
«3) організацією та участю у міжнародних економічних (ділових) форумах, семі-

нарах, конференціях, презентаціях, у тому числі Національних днях та Днях економі-
ки України, під час роботи міжнародних виставок та ярмарків за кордоном;».

2. Підпункт 5 пункту 5 після слова «сторонами» доповнити словами «та/або на па-
ритетних засадах».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 13 лютого 2019 р. № 101 
Київ

питання митного оформлення транспортних  
засобів, що ввозяться на митну територію України

Кабінет Міністрів України пОсТаНОвляє:
1. На часткову зміну підпункту 1 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 

9 червня 2011 р. № 738 «Деякі питання сертифікації транспортних засобів, їх частин та 
обладнання» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 55, ст. 2180; 2017 р., № 27, ст. 778) 
та пункту 6 Тимчасового порядку виконання митних формальностей під час здійснен-
ня митного оформлення транспортних засобів для їх вільного обігу на митній терито-
рії України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 р.  
№ 1077 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 2, ст. 36), у частині наявності докумен-
та, що вказує, якому саме рівню екологічних норм відповідає за конструкцією тран-
спортний засіб, установити, що на період дії зазначеного Тимчасового порядку митне 
оформлення транспортного засобу, який підпадає під його дію, здійснюється за наяв-
ності сертифіката відповідності, виданого згідно з порядком затвердження конструк-
ції транспортних засобів, їх частин та обладнання, або реєстраційного документа на 
транспортний засіб, виданого реєстраційним органом країни реєстрації такого засо-
бу, в якому визначено рівень екологічних норм, якому відповідає транспортний засіб.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та втрачає чинність од-
ночасно з Тимчасовим порядком виконання митних формальностей під час здійснен-
ня митного оформлення транспортних засобів для їх вільного обігу на митній тери-
торії України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня  
2018 р. № 1077.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Луганському зерну  
потрібні залізні колеса
ПРОБЛЕМА. Де шукати допомогу для вигідної реалізації врожаю?

Іванка МІЩЕНКО  
для «Урядового кур’єра»

Уже не перший рік укра-
їнська Луганщина зби-

рає врожаї, які були б ре-
кордними, навіть якщо вра-
хувати територію, що на 
сьогодні тимчасово не є під-
контрольною. Сільгосптова-
ровиробники оговталися від 
шоку перших років воєнно-
го конфлікту, побачили пер-
спективи розвитку аграрно-
го бізнесу. Але справи пішли 
б успішніше, якби в облас-
ті вирішилася головна — ло-
гістична  проблема доставки 
вирощеного зерна його по-
купцям.

Із промисловців 
— в аграрії

«Із 2016 року в економіці 
Луганської області агропро-
мислове виробництво стало 
основним. Попередні 2014—
2015 роки були складними 
для області і в тому плані, що 
бізнес на той період був тро-
хи розгубленим, не визна-
чився зі своїми силами, мож-
ливостями й планами, багато 
керівників сільгосппідпри-
ємств зробили переорієнта-
цію і покинули край, пере-
везли технічні засоби і май-
но в інші регіони — на Жито-
мирщину або Чернігівщину. 
Тоді до нас майже перестали 
приїжджати зернотрейде-
ри — побоювалися бойових 
дій. Але тепер в області спо-
стерігаємо приріст сільгосп-
виробництва. Стабілізувала-
ся закупівельна ціна. І є при-
ріст валової продукції в агро-
промисловому виробництві», 
— розповідає заступник ди-
ректора обласного департа-
менту — начальник управ-
ління розвитку агропромис-
лового виробництва Любов 
Безкоровайна.

За її словами, сільгоспви-
робники досить швидкими 
темпами стали впроваджу-
вати сучасні технології з ви-
робництва зернових і соняш-
нику. У 2018 році в облас-
ті зібрали мільйон 217 тисяч 
тонн зернових культур. Се-
редня врожайність стано-
вила 30 центнерів з гекта-
ра, хоч рік був не дуже спри-
ятливим для зернових. Для 
Луганщини, ґрунти якої за-
галом не вирізняються висо-
ким бонітетом, це довгоочі-
куваний показник. Хоч тре-
тина землі залишилася на 
окупованій території, вало-
вий збір зерна зріс. І торік в 
області було відзначено най-
більший валовий збір соняш-
нику — 730 тисяч тонн. Та-
кий показник зафіксовано 
вперше в історії області.

«До війни, коли території 
під сільгоспкультури у нас 
було більше, ми ледве  зби-
рали мільйон тонн зерно-
вих разом з кукурудзою», —  
згадує Любов Безкоровайна. 

А тепер область встанов-
лює рекорди. У чому причи-
на?

«По-перше, на українській 
частині Луганщини зем-
лі кращі. По-друге, ставлен-
ня до землі стало більш ра-
ціональним, — пояснює фа-
хівець. — За час весняно-по-

льових робіт 2018 року вне-
сено 68 тисяч тонн мінераль-
них добрив. Це більше, ніж 
раніше, хоч вартість добрив 
постійно зростає. Але това-
ровиробник не зважає на це, 
бо прагне підвищити ефек-
тивність виробництва зерна. 
По-третє, останніми роками 
в області придбано багато по-
тужної високопродуктивної 
техніки».

Власна 
лабораторія 
надійніша?

2017 року основний при-
ватний зернотрейдер, який 
працює на ланах Луганщи-
ни, став закладати перспек-
тиву власного бізнесу і по-
будував у Сватовому пере-

валочний пункт — інфра-
структурний об’єкт  для від-
вантаження зерна заліз-
ничним транспортом. Потім 
їх стало два на область: ще 
один залізничний переван-
тажувальний термінал — 
перевалочний пункт зведе-
но й у Сєверодонецьку. Та, за 
словами Любові Безкоровай-
ної, протягом минулого року 
загалом в області кількість 
перевалочних пунктів зна-
чно зросла: товаровиробник 
прагне сам формувати пар-
тію товару і транспортувати 
власну продукцію. Спостері-
гається також тенденція об-
лаштування власних лабо-
раторій з перевірки якості 
посадкового матеріалу. 

«На превеликий жаль, 
проблемним питанням що-
до підвищення ефективності 
рослинної галузі залишаєть-
ся брак обласної лабораторії 
(вона з усіма потужностями 
залишилася на окупованій 
частині області). А в аграріїв 
існує правило: дослідження 
насіння — це майбутнє вро-
жаю», — каже начальник 
управління розвитку агро-
промислового виробництва.

За словами Любові Безко-
ровайної, обласне управлін-
ня Держпродспоживслуж-
би працює над організаці-
єю такої лабораторії. Плану-
вали, що область в 2018 ро-
ці отримає 253 мільйони гри-
вень для облаштування ла-
бораторії експертизи рос-
лин. Ці кошти мали надійти 
в межах спеціальної програ-
ми через Міністерство з пи-
тань тимчасово окупованих 
територій та внутрішньо пе-
реміщених осіб. Але гроші 
в область так і не надійшли. 
Тепер керівництво облас-
ного управління Держпрод-
споживслужби домагається, 
щоб питання таки було вирі-
шено цього року. 

«Але доки це питання 
з’ясовують, керівники ве-
ликих сільгосппідприємств 

самостійно створюють для 
власних потреб такі лабора-
торії», — підкреслює Любов 
Безкоровайна.

За даними обласного де-
партаменту агропромисло-
вого виробництва та розви-
тку, на сьогодні в області на-
лічується 1075 агропромис-
лових формувань. Третина з 
них такі лабораторії вже ма-
ють. Щоправда, ще пробле-
ма — якість проведених до-
сліджень, їхня відповідність 
міжнародним стандартам. 
Та тут найголовніший контр-
олер — майбутній урожай.

Ціну визначає 
логістика

За словами Любові Без-
коровайної, останнім часом 
сільгосптоваровиробники об-
ласті оновили техніку: торік,  
скажімо, придбано 543 оди-
ниці (це на 91 одиницю біль-
ше, ніж позаторік). Фахівець 
відзначає зацікавленість 
аграріїв у державних про-
грамах з компенсації вартос-
ті придбаної сільськогоспо-
дарської техніки: тільки за 
2018 рік луганські товарови-

робники залучили 80 мільйо-
нів гривень (щоправда, це за-
гальна сума — і в рослинни-
цтво, і в тваринництво).

«Галузеве міністерство 
вдало пов’язує всі ці про-
грами, хоч його і критику-
ють. Скажімо, програма з 
техніки розв’язує одразу 
два завдання: відновлює 
виробництво вітчизняної 
сільгосптехніки і підтри-
мує сільгоспвиробників, 
надаючи їм змогу оновлю-
вати свої парки. Компенса-
цією здебільшого користу-
валися фермерські госпо-
дарства, які мають менший 
дохід», — підкреслює Лю-
бов Безкоровайна.

Але дохід господарств за-
лежить передовсім від то-
го, наскільки вигідно вони 
зможуть продати урожай. 
Ціни на зерно на Луганщи-
ні важко порівнювати на-
віть із сусідньою Донеччи-
ною, де після окупації час-
тини території залишили-
ся залізниця, морський порт 
у Маріуполі й підприємства 
переробки. Там і до війни за-
купівельні ціни були вищи-
ми, ніж у Луганській області.

«Основна проблема з ло-
гістикою, транспортуван-
ням зерна. Тому наше сіль-
госпвиробництво не отри-
мує такого розвитку, як на 
Донеччині, — ділиться на-
болілим  Любов Безкоро-
вайна. — Та нині й у нас у 
Рубіжному будують потуж-
ний перевалочний пункт, 
розташований поблизу за-
лізниці, на відміну від ана-
логічних об’єктів у Свато-
вому та Сєверодонецьку. 
Тут уже облаштовано бан-
ки для зберігання зерна. 
Урочисте відкриття, споді-
ваємося, відбудеться у бе-
резні. Аграрії області дуже 
уважно придивляються до 
нового об’єкта. Найдалеко-
глядніші вже роздумують, 
що краще купувати для пе-
ревезення врожаю: автомо-
біль чи залізничний вагон? 
Адже у вагоні зерно можна 
навіть зберігати і здавати йо-
го в оренду. Прецеденту ку-
півлі, щоправда, поки що не 
було, але наміри є, і розмови, 
наскільки це вигідно, трива-
ють».

Залишається додати, що 
державні програми підтрим-
ки аграрного бізнесу дають 
змогу окупити витрати й на 
таку велику покупку.

11 лютого 2019 року на 55 році раптово пішов із життя 
Андрій Феодосійович САйчук.

Андрій був скромною, чуйною та чесною людиною. Завжди був 
усміхнений і доброзичливо, із розумінням ставився до людей. З 1992 
року, закінчивши юридичний факультет університету імені Шевченка, 
самовіддано і професійно виконував свою роботу по захисту правди, 
справедливості та верховенства права. 25 кращих років життя Андрій 
віддав служінню у прокуратурі, згодом працював адвокатом, завжди 
залишався принциповим та гідним правником. 

Втрата непоправна, але Бог дасть сили пережити це горе. Андрій 
відійшов у Вічність, залишивши сумувати стареньких батьків, для 
яких він був надією і опорою. Ми збережемо про Андрія найсвітлішу 
пам’ять! Співчуття рідним та близьким Андрія. 

Однокурсники юридичного факультету 1987—1992 р.р.
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Аграрії добре розуміють: виростити врожай — лише півсправи

цвК іНфОрМУє

Центральна виборча комісія повідомляє про відкриття накопичуваль-
ного рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України.

Реквізити накопичувального рахунку: 
Отримувач: виборчий фонд Габера Миколи Олександровича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2221713995.
Банк отримувача: АТ «ОЩАДБАНК», м. Київ.
Код банку отримувача (МФО): 322669.
Рахунок отримувача: 26407501913281.

Ціни на зерно на Луганщині важко 
порівнювати навіть із сусідньою 
Донеччиною, де після окупації частини 
території залишилися залізниця, 
морський порт у Маріуполі  
й підприємства переробки.
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(Закінчення.  

Початок на стор. 1)

Про це ми говорили з дирек-
тором дивізіону радіолокації, 
радіозв’язку та спеціального 
приладобудування ДК «Укробо-
ронпром» Олександром ПОНО-
МАРЬОВИМ.  

— Стало відомо, що на окупо-
ваній частині Донецької облас-
ті бойовики повністю ліквіду-
вали завод «Топаз», на базі яко-
го раніше створювали унікаль-
ні комплекси радіотехнічної роз-
відки та раннього попередження 
систем протиповітряної оборони, 
зокрема станції радіотехнічної 
розвідки «Кольчуга». Усе облад-
нання нині перебуває на терито-
рії Російської Федерації. Раніше 
повідомляли, що вдалося вивез-
ти всю технічну документацію в 
електронному вигляді — на носі-
ях. Чи означає це, що росіяни все-
таки отримали необхідні дані, які 
дадуть їм змогу відновити вироб-
ництво? 

— Однозначно на це запитан-
ня можуть відповісти лише укра-
їнські спецслужби. Річ у тому, що 
на заводі в період виробництва 
«Кольчуг», під час розроблення, 
модернізації цих станцій справді 
була робоча конструкторська до-
кументація у паперовому вигляді і, 
звісно, на електронних носіях — на 
певних серверах та комп’ютерах. 
Імовірність того, що якусь частину 
документації захопили бойовики й 
ті люди, які знищували цей завод, 
звичайно, існує.

Проте в системі розроблення 
та поставлення на виробництво 
озброєння, військової техніки опо-
середковано присутній страховий 
фонд України в частині архівуван-
ня та збереження конструктор-
ської документації за підсумками 
всіх дослідно-конструкторських 
робіт. Нині в ДК «Укроборонпром» 
є документація з цього страхового 
фонду.

Основна ідея останніх серій ви-
пусків, варіантів системи «Коль-
чуга» полягала в пострадянській, 
якщо так можна висловитися, мо-
дернізації цієї станції. Станцію 
розробляли ще за часів Радян-
ського Союзу, і одним з основних 
учасників цього процесу був ро-
сійський концерн «Сузір’я». Укра-
їнське підприємство «Топаз» було 
важливою складовою на лінії роз-
роблення та виробництва.

Однак не слід говорити, що ця до-
кументація могла б допомогти на-
уково-дослідним організаціям РФ 
зробити великий ривок уперед. У 
цьому немає сенсу. Чому? На сьо-
годні основна, скажімо так, специ-
фічна документація зберігалася 
виключно на електронних носіях, і 
вона, на мій погляд, не могла потра-
пити в руки росіян у 2014 році.

— А чи можна припустити: як-
би Росія справді заволоділа цією 
документацією 2014 року, на її те-
риторії вже б давно могли розпо-
чати процедуру з виробництва 
систем «Кольчуга» навіть у більш 
модернізованому варіанті? 

— Систему «Кольчуга» як оди-
ницю радіотехнічної розвідки Ро-
сійська Федерація загалом не роз-
глядала. У 2009 році в Росії було 
ухвалено програму оснащення та 
розвитку системи радіоелектрон-
ної боротьби. І «Кольчуга» як еле-
мент у неї не входила.

Про завод «Топаз» можу з по-
вною впевненістю сказати: уні-
кального обладнання там немає. 
Унікальність системи «Кольчуга» 
не в залізі, не в апаратній части-
ні, не в антенах, не в якихось спе-
цифічних приладах, хоч тут також 
є певні нюанси. Основна неповтор-
ність цієї станції — це математи-
ка, програмне забезпечення, уні-
кальна обробка отриманих сигна-
лів, створення ехосигналів або шу-
мових, радіолокаційних портре-
тів різних цілей, які випромінюють 
радіохвилі. Тому, на мій погляд, 

«Кольчуга» для оборонно-промис-
лового комплексу і для збройних 
сил Російської Федерації не є чи-
мось стратегічно важливим.

Основне завдання росіян поля-
гало в руйнуванні самого вироб-
ництва заводу «Топаз». Там стоя-
ли токарні, фрезерні верстати, вер-
стати ЧПУ — їх фізично знищили, 
бо вони дорого коштували. Необхід-
но було зробити так, щоб підприєм-
ство більш нічого не могло створи-
ти, поставити на виробництво. 

— П’ятдесят співробітників за-
воду погодилися разом із родина-
ми переїхати до Росії — хто че-
рез постійний тиск, хто у зв’язку з 
обіцяним соціальним пакетом. Чи 
можуть вони стати у пригоді Ро-
сійській Федерації — допомогти 
у створенні потужного виробни-
цтва систем РЛС зокрема? Чому 
російська сторона була зацікавле-
на саме у цих спеціалістах? 

— Без зайвого пафосу скажу: 
кожна людина унікальна. Але 
успіх розроблення будь-якого 
зразка техніки — чи то цивільно-
го призначення, чи то військового 
—  літаків або танків — залежить 
не від якогось одного унікального 
спеціаліста, а від колективу. 

Звісно, кожен співробітник, 
який перебував на території заво-
ду «Топаз», може бути носієм ко-
рисної інформації, навичок, до-
свіду, що можна використати для 
створення радіолокаційних стан-
цій, виробництва високотехноло-
гічного та інтелектуального озбро-
єння. Водночас я б не став говори-
ти, що ці п’ятдесят людей, які пе-
реїхали до Росії, зможуть створи-
ти комплекс (наприклад систему 
«Кольчуга». — Авт.). Ще раз:  во-
ни можуть бути корисними, але 
не можуть виготовити комплекс. 
До того ж зазначу: ідеологи ство-
рення цих станцій залишилися в 
Україні.

— Із 2016 року, коли завод пе-
рейшов під пряме підпорядку-
вання Укроборонпрому, вдало-
ся повністю відновити виробни-
цтво систем «Кольчуга» в її мо-
дернізованому варіанті. Однак 
говоримо про те, що з понад ти-
сячі заводчан, які раніше пра-
цювали в Донецьку, близько 350 
були унікальними спеціаліс-
тами, без яких складно повер-
нутися до циклу виробництва, 
який раніше був. Чи вдалося пе-
ревезти цих людей разом із їх-
німи сім’ями, створити для них 
придатні для життя умови? 

— Відповіддю на це запитан-
ня може слугувати підписання 
державного контракту між Мі-
ністерством оборони України та 
казенним підприємством «Нау-
ково-виробничий комплекс «Іс-
кра» про створення комплексу 
«Мандат». Із системою «Кольчу-
га» ситуація трохи складніша.

Річ у тому, що «Кольчуга» має 
кілька модифікацій, кілька варі-
антів. На жаль, останній варіант 
— це створений ще в 2011 році бо-
йовий зразок.

Стосовно людського потенціалу. 
Деякі елементи цих станцій: ан-
тени різних видів, специфічні лі-
нії зв’язку, хвилеводи — розро-
бляли унікальні фахівці. Унікаль-
ність людини полягає в тому, що 
вона довго вчилася, а потім фізич-
но це все змогла відтворити. Але не 
можемо говорити, що якщо немає 
людини, то немає руху вперед, не-
має змоги відтворити систему.

Звичайно, токар шостого розря-
ду, фрезерувальник наприклад, 
— це унікальна людина. У Доне-
цьку було багато підприємств обо-
ронно-промислового комплек-
су. У зв’язку з цим кожен керів-
ник був зацікавлений у тому, щоб 
узяти собі висококласного фахів-
ця, витративши на вході мінімум 
часу і отримавши на виході мак-
симум якості. Звідси й ці розмови. 
В Україні достатня кількість про-
фесіоналів, унікальних, як уже 
прозвучало, вузькоспеціалізова-
них фахівців, які й нині успішно 
працюють на багатьох підприєм-
ствах Укроборонпрому.

— Себто можемо стверджува-
ти, що на заводі «Іскра», де нині 
базується підприємство «Топаз», 
нам вдалося відновити виробни-
цтво за рахунок або повернен-
ня, або заміни тих співробітни-
ків, які раніше перебували в До-
нецьку? 

— Саме так. До речі, на уль-
тракороткохвильовий комплекс 
«Мандат», який виробляє «Іс-
кра», є робоча документація обся-
гом, що дає змогу виготовити цей 
комплекс і поставити його Зброй-
ним силам України.

— Детальніше поговорімо про 
вже згадане вами озброєння. Росі-
янам вдалося викрасти унікальну 
розробку заводу «Топаз» — комп-
лекс радіоелектронної бороть-
би «Мандат» вартістю 10 мільйо-
нів доларів. Для початку з’ясуймо, 
для чого створювали цей комп-
лекс, які відкривалися можли-
вості, передовсім технічні, і в чо-
му унікальність цього озброєння?

— Комплекс «Мандат» — це 
розробка Радянського Союзу. Йо-
го створив уже згадуваний росій-
ський концерн «Сузір’я» за учас-
тю українських підприємств — до-
нецьких «Топазу» та Науково-до-
слідного інституту комплексної ав-
томатизації (НДІКА). З огляду на 
те, яке було бачення театру мож-
ливих бойових дій у попередньо-
му стратегічному оборонному бю-
летені України, з тими потенційни-
ми ворогами, які були, ідеологія ра-
діоелектронної боротьби та й сама 
структура розбудови, забезпечен-
ня її не передбачали широкого за-
стосування цього комплексу.

Україна почала модерніза-
цію комплексу Р-330 «Мандат» у 
зв’язку, скажімо так, із пропози-
цією та бажанням іноземного за-
мовника. Комплекс, що нині є в  
Україні, який ми купуємо для за-
безпечення проведення бойових 
дій у зоні ООС, узято на озброєн-
ня перед самим початком росій-

ського вторгнення 2014 року. Це 
Р-330 ОМ ультракороткохвильо-
вий та короткохвильовий.

Звичайно, нам шкода, що Росія 
вкрала цей комплекс. Тому що це 
наше творіння. Однак я хотів би ще 
раз акцентувати: Російська Феде-
рація всі ці комплекси, про які го-
воримо, — «Кольчуга», «Мандат» 
— не розглядала як елементи сво-
єї системи радіоелектронної бо-
ротьби. Тому казати, що комплекс 
«Мандат» — це щось надунікальне, 
я б не став.

— Однак які можливості від-
криває застосування цього комп-
лексу, наскільки він дієвий та 
ефективний, якщо говоримо про 
військову протидію?

— Як комплекс радіоелектрон-
ної боротьби на тактичному рів-
ні він призначений для визначен-
ня, фіксації радіостанцій та засобів 
радіозв’язку, що працюють в уль-
тракороткохвильовому і коротко-
хвильовому діапазоні саме на лі-
нії зіткнення. Це тактична ланка — 
коли одні війська воюють проти ін-
ших і передають голосову або будь-
яку технічну інформацію.

Цей комплекс дає змогу визна-
чити, звідки йде сигнал, і встано-
вити йому перешкоду. Він ста-
вить перешкоди прицільно, а са-
ме: визначили джерело випромі-
нювання, його частоту для кон-
кретної радіостанції, комплексу 
радіозв’язку, мобільного зв’язку 
і ставите перешкоду. Коли час-
тотний діапазон передавача, який 
працює, не відомий, комплекс дає 
змогу встановити широку загоро-
джувальну перешкоду. Побутовий 
приклад: щоб перегородити доро-
гу машині, можна покласти бетон-
ну балку — тоді одне авто не прої-
де, або повністю перекрити дорогу 
— тоді жоден автомобіль не пере-
тне заданої лінії.

Російська Федерація в системі 
радіоелектронної боротьби має на 
озброєнні не  гірші зразки, але й не 
кращі за «Мандат». У РФ ширший  
спектр (номенклатура)  цих виробів 
за цільовим призначенням. 

— Тоді виникає логічне запи-
тання: навіщо російські представ-
ники вивозили цей комплекс? 

— Тому що, вкравши завод, росі-
яни повелися як варвари. Головна 
мета була однозначною: знищити 
все і не дати змоги в подальшому 
виготовляти такі комплекси. Необ-
хідно було все забрати і за вигідною 
ціною продати.

Цей комплекс — у тому вигля-
ді, в якому він потрапив до них, — 
можна використовувати. Його ж не 
обов’язково застосовувати в цьо-
му локальному конфлікті, а можна 
в Абхазії, у Сирії. Вкрадений комп-
лекс має право на життя — він го-
товий, налаштований.

— Чи вдалося вивезти виробни-
чу документацію проекту «Ман-
дат»? І чи зможуть росіяни влас-
ними зусиллями запустити вироб-
ництво цього озброєння? 

— Щодо документації. Вони ж 
украли комплекс, призначений для 
ЗСУ. Як будь-який зразок військо-
вої техніки, що постачають у вій-
ська, він мав технічну документа-
цію. Однак це технічна документа-
ція, акцентую, а не конструктор-
ська для виробництва. Спрощено — 
інструкція: як увімкнути, вимкну-
ти, подивитися і перевірити. Тут 
не йдеться про те, що за допомогою 
цих даних можна щось виготовити.

За весь період із 2014 року Росій-
ська Федерація жодного комплексу 
не відтворила — ні «Кольчуги», ні 
«Мандата». По-перше, тому, що їх 
не розглядали як стратегічні оди-
ниці в побудові своїх систем РЕР та 
РЕБ ( радіоелектронної розвідки та 
боротьби. — Авт.), а по-друге, вкра-
дені, забрані в нас силоміць зразки 
озброєння одиничні. Іншими слова-
ми, росіяни могли їх тільки прода-
ти, і тільки конкретно взяті об’єкти.

А на завершення скажу: Укр-
оборонпром спільно зі Збройними 
силами України зміг евакуювати 
частину готової продукції з доне-
цького заводу «Топаз».

Олександр ДЕМЧЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

ДОСЬЄ «УК»
Олександр ПОНОМАРЬОВ. Народився 1964 року в м. Шепетівка Хмель-

ницької області в сім’ї військовослужбовця. Після закінчення середньої школи в 
1981 році поступив до Київського вищого зенітного ракетного інженерного учи-
лища, яке закінчив 1986-го з відзнакою. З 1986-го по 1991 рік проходив військо-
ву службу на командних посадах у бойових частинах протиповітряної оборони 
в Центральній групі військ (колишня ЧССР), а потім на території Радянського 
Союзу. З 1991-го по 2016 рік — викладач у навчальному центрі Центрального 
ракетно-артилерійського управління МО України, а також на керівних посадах 
у Центральному апараті Міністерства оборони України, в галузі розробки та за-
купівлі озброєння та військової техніки.

У квітні 2016 року звільнився з лав Збройних сил, працював у Державній 
госпрозрахунковій зовнішньоекономічній та інвестиційній фірмі «Укрінмаш»  
на керівній посаді. З травня 2018 року  — директор дивізіону радіолокації, 
радіозв’язку та спеціального приладобудування ДК «Укроборонпром».

2017 року закінчив Державний інститут телекомунікаційних систем, 2008-го 
— курси в школі НАТО (м. Оберамергау, Німеччина) в галузі антикорупційної 
програми та боротьби з економічною злочинністю. 2009 року навчався у Євро-
пейському центрі з вивчення питань безпеки ім. Д. Маршалла.

Директор дивізіону радіолокації, 
радіозв’язку та спеціального 

приладобудування ДК «Укроборонпром» 
Олександр Пономарьов:

«Укравши завод, 
росіяни повелись  

як варвари»
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100 років з дня народження Петра Федуна

Полтава, який воював 
зброєю правди

ВЗІРЕЦЬ. Уродженця Львівщини Петра Фе-
дуна ще студентом-медиком радянські «ви-
зволителі» Західної України мобілізували на 
фінську війну. Лейтенантом-артилеристом він 
обороняв Одесу, потрапив у полон, дивом ви-
рвався з нього й далі вчився на лікаря.

Однак врешті-решт довелося рятувати люде й 
не від хвороб, а від зомбування більшовицьки м 
агітпропом. Чоловий політвиховник ОУН-УПА  та 
керівник бюро інформації Головної Визвольної 
Ради полковник Федун (псевдо Полтава) у склад-
них умовах підпільно-партизанської війни доклав 
неймовірних зусиль для поширення серед укра-
їнців малоприємної для більшовиків правди.

Узимку 1949—1950 років лише у Дрогобиць-
кій області діяли понад 100 повстанських дру-
карень, загальний наклад продукції яких пере-
вищив 300 тисяч листівок і брошур. Регулярно 
виходила в ефір підпільна радіостанція «Аф-
родіта», а публіцистика Федуна про «безкри-
тичність панівної групи до самої себе» і «патрі-
отизм щоденної тяжкої праці» на довіреному 
тобі місці нині актуальні як ніколи.

В облаві на ненависного більшовикам Пол-
таву задіяли майже 5 тисяч солдатів, яким 
врешті-решт вдалося виявити в лісі ретельно 
замаскований бункер. Його оборонці полягли в 
бою, навіки залишившись із рідною Україною.

Ілюстрації надав автор

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

75 років деПортації чеченців та інгушів

Секретний фронт 
«Вєлікой Отєчествєнной»

ТЕРОР. Доки у промерзлих 
степах України тривала крово-
пролитна Корсунь-Шевченків-
ська битва, де, як під час фор-
сування Дніпра, масово кида-
ли у бій поспіхом мобілізованих 
і зазвичай озброєних одніє ю 
гвинтівкою на трьох україн-
ців-чорносвитників, у Чечено-
Інгушській АРСР зосередили 
велетенський контингент вій-
ськовослужбовців. Він налічу-
вав 100 тисяч добре вишколе-
них і належно екіпірованих сол-
датів (за чисельністю це відпо-
відає повноцінному фронту) під 
командуванням трьох десятків 
генералів (принаймні по одно-
му на кожен із 24 адміністра-
тивних районів автономії) та 
19 тисяч співробітників НКВС, 
держбезпеки і «Смершу».

Уранці 23 лютого 1944 ро-
ку ця потужна армада розпо-
чала операцію «Чечевиця» із 
примусової депортації півміль-
йона чеченців та інгушів у від-
далені райони СРСР. У трав-
ні 1944 року з Криму вивезли 
191 тисячу татар, тобто у 2,5 
раза меншу кількість без ви-
ни винуватих. І чеченців, і інгу-
шів депортували в зимові холо-
ди, коли ні у промерзлих товар-
них вагонах, ні в засніжених ка-
захстанських степах на місцях 
розвантаження нічим і ніяк бу-
ло рятуватися від морозів.

Для транспортного забез-
печення операції «Чечевиця», 
якою особисто керував Берія, 
залучили 14 тисяч товарних 
вагонів, знятих із перевезен-
ня вантажів для фронту. Од-
нак, як згодом засвідчив один 
із задіяних у депортації офіце-
рів НКВС, «ешелонів не виста-
чало. Тих, хто не помістився, 
розстрілювали. Трупи засипа-
ли абияк у промерзлий ґрунт, 
пісок, сніг. Та й розстрілюва-

ли абияк. І вони починали ви-
повзати. Усю ніч їх дострілю-
вали».

Операцію «Чечевиця» пла-
нували завершити за вісім 
діб, а тут усю Чечено-Інгуше-
тію засипало снігом, що значно 
ускладнило доставку депор-
тованих із віддалених гірських 
районі в до залізничних стан-
цій. Це стал о причиною скоєн-
ня радянськими карателями 27 
лютого страшного злочину в 
аулі Хайбах.

Відповідальний за депор-
тацію з цього району гене-
рал-полковник Гвішіані усвідо-
мив, що у відведені на опера-
цію терміни до ешелонів піш-
ки дійдуть лише фізично здо-
рові люди. Отож жінок із мали-
ми дітьми, старих і хворих по-
обіцяли перевезти автомобі-
лями, а поки що загнали ніби-
то на ночівлю в дерев’яну стай-
ню місцевого колгоспу ім. Бе-
рії. Будівлю підпалили після 
відправлення піших колон де-
портованих, які під наглядом 
конвою завалили соломою і 
сіном будівлю, щоб у ній ніби-
то було тепліше ночувати. По-
над 700 жертв, які живцем го-
ріли у стайні, зуміли вибити во-
рота, однак їх зустрів щільний 
вогонь з автоматів і кулеметів, 
яких так не вистачало бійцям 
червоної армії на фронті. 

Уже в часи перебудови від-
шукали телеграму Берії генера-
лові Гвішіані з похвалою за рі-
шучі дії в Хайбаху та повідом-
ленням про представлення ката 
до чергового бойового ордена.

У Росії численні псевдовчені 
досі обґрунтовують справедли-
вість покарання чеченців та ін-
гушів нібито активною співпра-
цею всього репресованого на-
роду з «фашистами». Найпри-
кріше, що навіть в Україні є ті, 

хто повторює цю брехню вслід 
за путінськими рашистами, по-
ширюючи інформацію про ні-
бито антирадянське повстан-
ня 1940—1944 років у Чечні. 
А колишній нарком внутрішніх 
справ Чечено-Інгушської АРСР 
Султан Албогачиєв, який пра-
цював на цій посаді в 1941—
1943 роках, залишив свідчен-
ня: «Бандитів у горах Чечні бу-
ло не більше, ніж в інших кав-
казьких регіонах. За моїми під-
рахунками, в автономії ору-
дували 300 бандитів, зокрема 
160—170 активних». Не менш 
промовисто, що скинуті німця-
ми в серпні 1942 року 76 пара-
шутистів під командуванням 
етнічного аварця Губе Османа 
не змогли підняти чеченців та 
інгушів на повстання, і з актив-
ною допомогою місцевих жите-
лів невдовзі їх затримали.

Однак про це мало хто знає, 
як і про героїчну оборону Че-
чено-Інгушетії від гітлерів-
ських загарбників. Десятки ти-
сяч підлітків, жінок, старих кир-
ками і лопатами прорили в 
кам’янистому ґрунті вздовж бе-
рега річки Терек велетенський 
протитанковий рів. На цих по-
зиціях ополченці з чеченців та 
інгушів стояли на смерть через 
брак артилерії, мін і навіть гра-
нат, розробивши власну так-
тику оборони. Напереріз воро-
жим танкам повзли доброволь-
ці, тягнучи із собою протитан-
кову міну, що разом із героєм 
вибухала під гусеницями бро-
ньованої машини ворога.

Так само таємнича участь 
півтисячі чеченців та інгушів 
в обороні Брестської форте-
ці. Першого дня війни сержант 
Магомет Узуєв обв’язався гра-
натами і підірвав себе разом із 
німцями, що прорвалися у вну-
трішнє подвір’я цитаделі.

100 років з дня народження джека Паланса

«Я українець, а не росіянин»

ПАТРІОТ. На відміну від багатьох наших 
«землячків»-лицедіїв, яким байдуже, кому і 
«на каком язикє пєть», народжений у США ла-
уреат кінопремії «Оскар» Джек Паланс (Во-

лодимир Палагнюк) 2004 року демонстратив-
но відмовився від присвоєння йому звання на-
родного артиста Росії, заявивши: «Я украї-
нець, а не росіянин».

85 років сПрави студентів-націоналістів у Полтаві

«Фашистські» одкровення 
із «тюрподу»

ПАРАЛЕЛІ. Просторікую-
чи, що буцімто спротиву укра-
їнського селянства Голодомо-
ру не було, не варто забувати, 
що в Україні з 1917-го по 1920 
рік була війна, яку в Росії на-
зивають громадянською. Там 
вона й була такою, однак для 
УНР, яку спільними зусилля-
ми нищили російські білогвар-
дійці й більшовицькі окупанти, 
йшлося про відбиття чужин-
ської агресії. У підсумку най-
активніші патріоти або загину-
ли, або подалися у вимушену 
еміграцію.

Наступним випробуванням 
став голод 1921 року, коли за 
вказівкою Леніна з України не 
лише вивозили хліб, якого ка-
тастрофічно бракувало, а й 
розквартирували тут понад 
мільйон червоноармійців ро-
дом із російських губерній, які 
потерпали від неврожаю. Як 
із цинічною відвертістю про-
коментував свій наказ Ленін, 
ці солдати не лише самі про-
годуються в УСРР, а й актив-
но вилучатимуть міфічні «із-
биткі» зерна для потреб біль-
шовицької Росії й поштовими 
посилками врятують від голо-
ду рідних.

Підготовкою до масштаб-
ного Голодомору 1932—1933 
років стали гучні суди над 
українською інтелігенцією й 
військовими. Найвідоміші з 
цих процесів — розправа над 
міфічною «Спілкою визволен-
ня України» та «змовниками» 
у справі «Весна», після якої, 
за старою імперською тра-
дицією, вцілілих командирів-
українців відправили служи-
ти якнайдалі від рідної землі.

Не дивно, що після такої за-
чистки численні виступи се-
лян не переросли в організо-
ваний спротив і їх придушили 
червоні карателі. Однак на-
віть у найважчі й найтрагіч-
ніші часи в українців не зни-
кав дух спротиву, що засвід-
чує справа про «контррево-
люційне з українськими наці-
онал-фашистськими тенден-
ціями угруповання студентів 
полтавських вишів», розпоча-
та 5 грудня 1933 року і завер-
шена 24 лютого 1934-го.

Її фігурантами стали 14 
осіб, більшість яких разом з ін-
шими «шефами»-городянами 
навесні працювала у збез-
люднілих селах на посівній. 
Там студенти на власні очі по-

бачили, що «голодною смер-
тю охоплено дві треті всього 
селянства».

Матеріали кримінальної 
справи зберегли суть роз-
мов звинувачених між собою, 
в яких вони називали «Лені-
на дегенератом і бракоцефа-
лом», а перемогу Сталіна в 
боротьбі за владу пояснюва-
ли тим, що він «жорстокий і 
некультурний». Судячи з того, 
що незрозуміле слово «брахі-
цефалія» (розумове відхилен-
ня через вроджену патологію 
черепа), яке слідчий написав з 
орфографічною помилкою, — 
не плід його фантазій. Чого не 
скажеш про визнання підслід-
ними наміру «викрасти важли-
ві державні папери та продати 
їх польському консульству». 
Ще неймовірніший злочин — 
«членство в націоналістич-
ній організації, яка планувала 
скинення влади рад і створен-
ня держави за типом гітлерів-
ського фашизму».

Зате не викликає сумні-
ву достовірність заяв студен-
тів, що «Україною керують 
не українці, багатства краї-
ни вивозять до Росії й за кор-
дон», а «єдиний порятунок — 
у розриві із Союзом і орієн-
тації на Захід». Навіть Голо-
домор, на відміну від ниніш-
ніх російських псевдовчених 
з їхнім постулатом про єди-
ні для всього СРСР «продо-
вольчі труднощі», студенти з 
Полтави називали «дезінфек-
цією», спеціально влаштова-
ною більшовиками для вини-
щення потенційно небезпеч-
них для тоталітарного режи-
му свободолюбних українців.

Показово, що в багатьох 
в’язнів «тюрподу» (тюремно-
го підвалу, як офіційно імену-
вали місце їх утримання») — 
офіційно лише по два прото-
коли допиту. У першому — 
визнання тільки «антирадян-
ських розмов», у другому — 
вже участі в «повстанській 
націоналістичній організації».

Між «тюрподом» більшовицьких катів і «підвалом» 
в ОРДЛО — жодної принципової відмінності

Демарш Джека Паланса став реакцією на показ росіянами в США 
антиукраїнського фільму «72 метри», забороненого в Україні аж 2009 року

Земля  
обабіч  
залізниць,  
якими йшли 
ешелони з 
депортованими, — 
це велетенський 
цвинтар,  
де без  
будь-якого 
поховання  
навіки  
упокоїлися 
десятки  
тисяч  
закатованих
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суспільство

На дачному масиві відкрився центр  
для переселенців

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

ВОЛОНТЕРСЬКА ДОПО-
МОГА. Ініціативна група вну-
трішніх переселенців, які 
п’ятий рік змушені жити в дач-
них будиночках садового ко-
оперативу «Вільховські дачі» 
неподалік від Станиці Луган-
ської, нарешті отримала те, 
про що просила торік пред-
ставників благодійної місії 
«Проліска»: людям допомо-
гли облаштувати кімнату до-
звілля, де є навіть швейна ма-
шинка.

«Приміщення, яке ще вліт-
ку було без шпалер та опа-
лення, відремонтували самі 
переселенці. Команда нашої 
місії надала ініціативній гру-
пі будівельні матеріали, не-
обхідні меблі, швейне облад-
нання, ноутбуки, мультиме-
дійне обладнання», — роз-
повідає керівник гуманітар-
ної місії «Проліска» Євген 
Каплін.

За його словами, тепер у 
центрі дозвілля обладнано 
місця для вільного доступу 

до інтернету, де можна по-
спілкуватися по Skype або 
у Viber з родичами, онлайн 

заповнити документи в дер-
жавні органи, сплатити ко-
мунальні платежі. Планують 

організувати навчальні тре-
нінги, покази кінофільмів і 
мультфільмів для дітей.

Переселенці отримали власний центр дозвілля, де можна відремонтувати одяг
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Ветерани отримали житло
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ. Миколаївським учасникам АТО  
надано нові помешкання 

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

Миколаївські учасни
ки АТО та операції 

Об’єднаних сил отрима
ли сертифікати на власні 
квартири згідно з програ
мою «Турбота».  Міністр у 
справах ветеранів Укра
їни Ірина Фріз привітала 
учасників АТО і зазначи
ла: «Програма Миколаїв
ської області та міста Ми
колаєва дієва, її мають на
слідувати в інших облас
тях. Забезпечення воїнів 
житлом — це свідчення 
того, що держава дбає про 
своїх захисників. Політи

ка держави зрозуміла: ко
жен, хто захищав і готовий 
надалі захищати державу, 
матиме впевненість у за
втрашньому дні, а родина 
— підтримку».  

Міністр у справах вете
ранів була приємно вра
жена тим, як налагодже
но співпрацю військово
службовців, громадських 
організацій ветеранів АТО 
та волонтерів із місцевою 
владою: захисники без ва
гань можуть звернути
ся по допомогу до облас
ної адміністрації чи місце
вих рад. 

Торік в обласному бю
джеті на придбання жит

ла учасникам бойових дій, 
що потребують поліпшен
ня житлових умов, бу
ло передбачено 10 міль
йонів гривень на умовах 
співфінансування з бю
джетами міст, сіл, се
лищ, об’єднаних терито
ріальних громад та ра
йонів області. Протягом 
2018го придбано житло 
для 33 родин, що живуть у 
Снігурівcькому, Братсько
му, Березнегуватському 
та Баштанському райо
них, містах Южноукраїн
ську, Миколаєві, Очакові 
та Вознесенську. 

В області діють ще кіль
ка ефективних програм со

ціального захисту військо
вослужбовців і ветеранів 
АТО. 20 з них отримали 
матеріальну допомогу по 
50 тисяч гривень кожному. 

У бюджеті на 2019 рік 
передбачено мільйон гри
вень на допомогу колиш
нім військовим у відкритті 
власної справи, витрати на 
оздоровлення і відпочинок 
з родинами у санаторно
курортних закладах. Торік 
такою нагодою скориста
лися 844 особи. На фінансо
ву підтримку громадських 
організацій учасників АТО 
було використано більш як 
1,2 мільйона гривень з об
ласного бюджету.  

На Львівщині  
90 дітей-сиріт  
із  власними квартирами 

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

ДОБРА СПРАВА. Упродовж цього року на Львівщині плану-
ють забезпечити житлом майже 90 дітей-сиріт. За інформаці-
єю прес-служби облдержадміністрації, на цю добру справу з 
обласної скарбниці мали надати 7 мільйонів гривень. До того 
ж  Львівщина отримала 16,5 мільйона гривень субвенції з дер-
жавного бюджету на придбання житла для дітей-сиріт та осіб, 
позбавлених батьківського піклування.

Першочергово цього року забезпечуватимуть житлом тих 
хлопців і дівчат, в яких минає граничний вік. Адже відповідно 
до законодавства, безкоштовно можуть забезпечити житлом 
осіб з числа дітей-сиріт до 23 років.

В області планують створити п’ять дитячих будинків сімей-
ного типу та відкрити у селі Бірки Яворівського району малий 
груповий будинок для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьків-
ського піклування. 

Торік в області зуміли забезпечити власними помешкання-
ми 87 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклуван-
ня, 2017 року — 59, 2016-го — 73, а 2015-го — 36. Торік з дер-
жавного бюджету надано майже 13,5 мільйона гривень для за-
безпечення житлом дітей такої соціальної категорії, а також 7 
мільйонів гривень — з обласної скарбниці. 

Створено ще один дитячий будинок сімейного типу, в який 
влаштували п’ятеро дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьків-
ського піклування. Ще 14 отримали житло за кошти міських і 
районних бюджетів.

Нові камери для безпеки 
в Харкові

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

РОЗУМНЕ МІСТО. Щоб гарантувати безпеку руху, в Харкові 
встановлять нові камери відеоспостереження. Про це йшлося на 
зустрічі першого заступника Харківського міського голови Ігоря Те-
рехова із представниками консорціуму «Інтелектуальні системи» 
та його австрійськими партнерами. Сторони обговорили впрова-
дження у Харкові системи «Безпечне місто», яка передбачає вста-
новлення камер відеоспостереження у всьому місті, зокрема на до-
рогах. 

«Ми домовилися, що впродовж місяця визначимося, де і які ка-
мери треба встановити. Адже вони різні: одні розпізнаватимуть об-
личчя, інші — номери машин. Створення такої системи дасть змогу 
зробити місто безпечнішим», — зазначив Ігор Терехов.

Передбачають, що реалізуватимуть проект на принципах дер-
жавно-приватного партнерства, тобто кошти на його фінансуван-
ня нададуть і міська влада, і консорціум. Цього дня міський голо-
ва Геннадій Кернес і голова напряму Smart City в компанії Cisco 
(США) Маркус Віссман підписали меморандум про спільну реалі-
зацію проекту «Розумне місто». Вони домовилися, що Харків ви-
користовуватиме технічні та програмні рішення Cisco для розви-
тку інфраструктури, сфери безпеки, захисту довкілля. Ідеться про 
управління освітленням, оптимізацію міського автомобільного ру-
ху і паркування.

Допомагають пільгові 
кредити

Роман ПАНчЕНКО  
для «Урядового кур’єра»

ДОСТУПНЕ ЖИТЛО. Ще 21 учасникові АТО з Черкащи-
ни вручили документи на пільгове кредитування житла. Це 
відбулося під час розширеного засідання центру допомоги 
учасникам АТО. Торік обласна рада внесла зміни до програ-
ми підтримки учасників АТО, тепер поміж претендентів на 
забезпечення житлом є й бійці-добровольці.

Як пояснив керівник центру Євгеній Одновол, програма 
передбачає співфінансування з місцевих та обласного бю-
джетів 90 та 10% відповідно. І охочих оформити кредити стає 
дедалі більше. Цьогоріч на придбання житла військовим уже 
передбачено понад 15 мільйонів гривень, зокрема з місце-
вих та обласного бюджетів. Бійці мають змогу придбати но-
ве помешкання й у межах державних програм. 

Таких програм в області вже 20, ще сім — у містах. Їх роз-
робляють і  в об’єднаних територіальних громадах. За роки 
чинності обласної програми дві квартири (у Смілі та Умані) 
військовики одержали 2016 року, 18 — 2017-го, 21 — торік. 
На початку цього, як розповіли в центрі допомоги, в Черка-
сах зареєстрували 382 охочих узяти кредити, з яких 146 уже 
підготували повний пакет документів. Загалом в області із 
заявами про надання житла на пільгових умовах звернули-
ся 104 бійці. Родини, які вже отримали житло в кредит, задо-
волені, адже в середньому щомісячна плата за умовами кре-
диту становить 1—2 тисячі гривень, що значно дешевше, ніж 
оренда житла.

Смілянські тарифи за опалення захмарні
Роман КИРЕЙ,  

«Урядовий кур’єр»

КОМУНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ. 
У Смілі на Черкащині знову не-
спокійно. В одному з мікрорайо-
нів громада зiбралася, щоб об-
говорити ситуацiю iз забруднен-
ням атмосферного повiтря те-
плогенеруючим пiдприємством 
«Смiлянська ТЕЦ». Найбiльшу 
стурбованiсть висловили 
мешканцi будинкiв поблизу 
пiдприємства. Керiвник підпри-
ємства Володимир Пилипiв на-
магався запевнити учасникiв 
зiбрання, що протягом року-пів-
тора буде встановлено новий 
котел.  

Одним із підсумків громад-
ських зборів стало створення 
комісії та збирання необхід-
них матеріалів для прийняття 
рішень або передачі їх право-
охоронним органам.

Ще один смілянський ка-
мінь спотикання —  непо-
мірно високі ціни за опа-
лення. Приміром, у квитан-
ції значиться майже 10 ти-
сяч гривень за опалення 

трикімнатної квартири за 
січень. 

«Мешкаю у квартирі пло-
щею 62 квадратні метри. Ме-
ні пропонують заплатити за 
теплопостачання за січень 
2019 року 12 тисяч», — роз-
повіла смілянка. Ті, хто жи-
ве в однокімнатних кварти-
рах, мають платити майже 3 
тисячі. 

Недавно обурені люди ви-
йшли на акцію протесту. 
У міськраді кажуть: рахун-
ки збільшилися тому, що за 
опалення коридорів і підвалів 
мешканці багатоповерхівок 
тепер мають платити із влас-
них гаманців. 

На думку самих смілян, 
причина в тому, що місто 
взяло на себе борги приват-

ної компанії «Смілаенергоін-
вест», яка опалювала бага-
топоверхівки протягом вось-
ми років. Це підприємство 
не заплатило «Нафтогазу»  
86 мільйонів гривень. 

Мешканці, які перейшли на 
індивідуальне опалення, за ці 
місяці не сплачують, і цей тя-
гар ліг на мешканців будин-
ків із централізованим опа-
ленням. 

Як стало відомо, у Смілян-
ській міській раді відбула-
ся зустріч голови облдерж-
адміністрації Олександра 
Вельбівця із представника-
ми місцевої громади. Після 
роз’яснень, які надавав ди-
ректор КП «Смілакомунте-
плоенерго» Ігор Тесленко, 
голова облдержадміністра-
ції дав доручення секретаре-
ві міської ради Вікторові Фе-
доренку провести засідання 
виконавчого комітету й ухва-
лити відповідне рішення що-
до проведення перерахунку 
платежів і доправити квитан-
ції споживачам з новими на-
рахуваннями до 17 лютого.

Жителі Сміли обурені тарифами на тепло  
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ВДЕНЬ
ВНОЧІ

3..8
-2..3

2..7
2..-3

3..8
-2..3

8..13
-2..3

9..14
-2..3

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ сніг

Oбласть Нiч День

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

Oбласть Нiч День

Черкаська +1 -4 +3 +8
Кіровоградська +2 -3 +4 +9
Полтавська -2 +3 +2 +7
Дніпропетровська -2 +3 +4 +9
Одеська -2 +3 +9 +14
Миколаївська +2 -3 +8 +13
Херсонська -2 +3 +7 +12
Запорізька +2 -3 +6 +11
Харківська +1 -4 +2 +7
Донецька -2 +3 +3 +8
Луганська +2 -3 +1 +6
Крим -2 +3 +6 +11
Київ 0 +2 +5 +7

Укргiдрометцентр

«Співучі струни» 
виграли Гран-прі

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

УСПІХ. Чергову творчу перемогу здобули юні віолончеліст-
ки ансамблю «Співучі струни» Шосткинської дитячої школи 
мистецтв, що на Сумщині. За підсумками 12-го Всеукраїнсько-
го конкурсу-фестивалю «Українська естафета творчості», який 
щойно завершився у Києві, поліські музикантки здобули головну 
нагороду — Гран-прі, їх удостоєно спеціального диплома від по-
чесних гостей проекту «Українські жінки в ООН». Як повідоми-
ли викладачка школи Любов Скега та концертмейстер Тетяна 
Тарасенко, як матеріальну винагороду учасники ансамблю, а це 
11—15-річні віолончелістки, одержали сертифікат на 1000 євро 
для поїздки у творчий табір «Разом» у болгарському місті Китен.

Мара йде і кожуха забирає
Василь БЕДЗІР, 

«Урядовий кур’єр»

СТРІТЕННЯ. Три дні поспіль 
у Боздоському парку обласно-
го центру Закарпаття тривав 
щорічний уже десятий фести-
валь «Ужгородська палачін-
та». Тепла бездощова пого-
да, яка стояла всі ці дні, дала 
змогу долучитися до заходу 
тисячам жителів і гостей міс-
та. Свято, яке символізувало 
прощання із зимою, вийшло 
за межі традиційних яток із 
сувенірами й декоративними 
виробами, сільськогосподар-
ською продукцією та напоями 
від найвправніших майстрів.

У центрі уваги були млинці, 
які в Ужгороді звикли назива-
ти угорським словом палачін-
та. Ці дуже прості, здавалося 
б, кулінарні вироби дивували 
різноманітними рецептами і 
часто несподіваними начин-
ками — від джемів і меду, гри-
бів і сметани, сиру і м’яса до 
бананів і ананасів. Володаря-
ми титулу переможців із вру-
ченням головного призу «Зо-
лотої палачінтовки» (сково-
рідки) стали кухарі команди 
«Чаклунка».

Смакуючи, гості могли по-
змагатися у вправності, щоб 
дістати призи з високого гла-
денького стовпа. І всі дні їх 
розважали зі сцени співаки й 
музиканти — аматори та про-
фесіонали. Завершили куль-
турну програму етно-рок гурт 
«Вандор», а також театр вог-
ню. Артистам випала нагода 

запали-
ти Мару як 
символ прощан-
ня із зимою. Під 
оплески вона 
згоріла.

Холоди не ві-
дійшли зовсім: 
закарпатці та 
гості краю ще 

можуть насолоджуватися 
снігом, катанням на санча-
тах, гірськолижними спуска-
ми. Але в низовині зима да-
ла відчутну слабину, і стовп-
чики термометрів удень не 
опускаються нижче від ну-
льових позначок. Мара дає 
зрозуміти: зимові кожухи час 
уже скидати.

Дерев’яні сувеніри 
від малих майстрів із Краматорська 

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

УМІЛІ РУКИ. Серед ма-
лих жителів Краматорська 
Донецької області дедалі по-
пулярнішою стає соціаль-
на майстерня «Древодім» 
на базі благодійного фон-
ду «Карітас», де вони мо-
жуть навчитися працювати 
на верстатах і виготовляти 
власними руками дерев’яні 
сувеніри. Заняття відвідують 

діти 5—14 років, які залюб-
ки випилюють, випалюють і 
розмальовують різноманітні 
вироби з фанери. Досвідче-
ний учитель Віталій Бровко 
допомагає малим майстрам 
опанувати роботу з інстру-
ментами, пояснюючи і дба-
ючи про правила безпеки. 
Приміром, працюючи з елек-
тричним лобзиком, діти охо-
че виготовляють тематич-
ні сувеніри до Нового року, 
Різдва чи до днів народжен-

ня батьків. А іноді до робо-
ти долучаються й самі бать-
ки, які приходять на заняття. 

«Активно просуваємо ідеї 
соціального замовлення та 
соціальних послуг, щоб мак-
симально розширити пер-
спективну програму. Ми 
встигли переконатися: ді-
тлахи в захваті від роботи 
у майстерні по дереву, май-
же 90 відсотків з них кажуть, 
що знайшли тут друзів, а ще 
зізнаються: працювати з де-

ревом для них цікавіше, ніж 
сидіти за комп’ютером. Са-
ме заради всього цього ми й 
започаткували майстерню», 
— каже координатор проек-
ту «Простір підтримки» БФ 
«Карітас» Катерина Овча-
ренко.

Нині у «Просторі підтрим-
ки» розширюють проект 
«Дре водім» і залучають до 
нього людей з інвалідністю, 
оскільки вже отримали відпо-
відний запит. 

На Луганщині 
визначено найкращих 
екскурсоводів

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

ТУРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ. Луганщина має туристичний 
потенціал, адже історія Донбасу тісно пов’язана з іменами зна-
них європейців, котрі тут заснували сучасні на свій час вироб-
ництва. І молодь має знати про події й історичні постаті, що 
впливали на суспільні, політичні процеси та економічний роз-
виток краю й України. Такі завдання визначено було під час об-
ласного туру Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв 
при закладах освіти «Край, в якому я живу».

Як повідомляє обласний департамент освіти і науки, особли-
во зацікавили учасників заходу та членів журі оглядові екскур-
сії музеями історії села Нижня Покровка Старобільського ра-
йону, заочна екскурсія-розповідь про створення та існування 
штейгерської школи, розвиток гірської справи у Лисичанську.

Журі визначило переможців, які у березні поїдуть до Терно-
поля, щоб представити Луганщину на всеукраїнському турі кон-
курсу. А для всіх учасників заходу керівник гуртків Лугансько-
го обласного центру дитячо-юнацького туризму і крає знавства 
Тетяна Сергеєва провела майстер-клас із виготовлення ляль-
ки-мотанки, пташки, яка символізує наближення весни.

Летять перелітні… риби
Роман КИРЕЙ, 

«Урядовий кур’єр»

ЕКЗОТИКА. Дивний екс-
понат з’явився в експози-
ції Черкаського обласного 
краєзнавчого музею: риба 
із крилами птаха. У Дніпрі, 
зрозуміло, такі не водяться. 
Передав її музею черкаща-
нин Микола Старинець, який 
був учасником другої україн-
ської антарктичної експеди-
ції у 1998 році. 

А як вона до нього потрапи-
ла — також цікаво. Річ у тому, 
що учасники перших україн-
ських експедицій діставали-
ся до Антарктиди не літаком, 
як нині, а морем. Ось під час 
переходу через Атлантику на 
борту науково-дослідницько-
го судна «Ернст Кренкель» 
дослідник став свідком диво-
вижного явища — польоту ле-
тючих риб у відкритому океа-
ні. Одна з таких риб випадко-
во залетіла на палубу судна, 
і черкащанин залишив собі її 
як сувенір. 

Особливість цих риб — не-
звичайно великі грудні плав-
ці, що дають змогу стрибати 
у повітря й так уникати хижа-

ків. Летючі риби здатні здій-
снювати нетривалий ширяю-
чий політ. Стрибки досягають 
майже 50 метрів, але іноді ці 

риби здатні користуватися 
потоками повітря над водою, 
що збільшує відстань польоту 
принаймні до 400 метрів. 

Цей експонат музею цікавить багатьох відвідувачів

Головний секрет смачних млинців — 
у доброму настрої
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