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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

РЕФАТ ЧУБАРОВ:
«Ні в Росії, ні в Путіна  

не вийшло нічого  
із запланованого. Україна 

вистояла, зміцнилася, 
ворога зупинено, 

і він не може далі 
йти агресією на інші 

території».

Канадські інструктори 
продовжать роботу 

ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ. Канада продовжила термін перебуван-
ня місії своїх Збройних сил «Об’єднувач» (UNIFIER) в Україні до кін-
ця березня 2022 року. Про це оголосили  міністр оборони Харджит 
Сінгх Сейджан і міністр закордонних справ Христя Фріланд. Вони 
пояснюють рішення поточною ситуацією з безпекою в регіоні, по-
при істотний прогрес у реформуванні силових структур України. Мі-
сія UNIFIER безпосередньо допомагає їм підтримувати внутрішню 
безпеку й територіальну цілісність, сприяючи регіональній та між-
народній стабільності. 

«Операція «Об’єднувач» — невід’ємна частина нашої багато-
сторонньої підтримки України. Ми незмінні у нашій відданості суве-
ренітету й територіальній цілісності України, бо це забезпечує ста-
більне, демократичне й заможне майбутнє», — цитує УНІАН слова 
Христі Фріланд. Канада надає Україні фінансову, гуманітарну, не-
летальну військову підтримку, обсяг якої із січня 2014 року стано-
вить понад 750 млн канадських доларів. А від початку роботи ка-
надських інструкторів у вересні 2015 року вдалося підготувати по-
над 10 800 українських військовослужбовців.

500 
парафій колишньої УПЦ Московського 

патріархату приєдналися до єдиної 
помісної Православної церкви України

АКТУАЛЬНО. Уряд не зважатиме на закиди політиканів,  
а виконуватиме доручення Президента щодо підвищення 
соцстандартів

Спекуляції  
щодо субсидій марні

Глава Меджлісу кримськотатарського народу про те, 
що РФ рано чи пізно змушена буде піти з окупованого 
Криму
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 АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Звіт  
уряду  
в цифрах  
і фактах  
за 2018 рік

ОФІЦІЙНО

Заступник Глави Адміністрації 
Президента Костянтин Єлісєєв: 
«Відпрацьовані на українських 
виборах методи Росія застосує  
в інших країнах»

Ф
от

о 
В

ол
од

им
ир

а 
З

А
ЇК

И

2

Телемедицина охоплює дедалі більше амбулаторій
РЕФОРМА В ДІЇ. У Київській об-

ласті близько 40% населення жи-
ве у сільській місцевості. Тож поява 
нових амбулаторій і нової якості ме-
дичної послуги з можливостями те-
лемедицини як ніколи на часі. У І—
ІІ кварталах буде створено 17 та-
ких амбулаторій. На цьому наголо-
сив під час відкриття новозбудова-
ної амбулаторії з можливостями те-
лемедицини у селищі Старі Петрівці 
віце-прем’єр-міністр — міністр регі-

онального розвитку, будівництва та 
ЖКГ Геннадій Зубко.

«Нові приміщення, обладнання, 
збільшена заробітна плата сімей-
ного лікаря, службовий автомобіль, 
можливість професійної консульта-
ції з другим рівнем медицини — са-
ме такою має бути медична послу-
га в кожному населеному пункті. І 
це стало можливо завдяки ініціати-
ві Президента щодо розвитку пер-
винної медичної допомоги у сіль-

ській місцевості», — зазначив Ген-
надій Зубко.

Сімейний лікар відтепер матиме 
змогу, не відправляючи пацієнта до 
районної чи обласної лікарні, ско-
ристатися послугами телемедици-
ни, проконсультуватися, отримати 
поради у колег, виписати електрон-
ний рецепт.

«Це той напрям, який має допо-
могти саме сільському населен-
ню отримати базову медичну по-

слугу поруч зі своєю домівкою. Та-
ке завдання ставлять Президент і 
Прем’єр-міністр. І зараз, коли ми 
розпочали перший етап реформи, у 
нашому випадку це реформа меди-
цини першого рівня, ми виходимо на 
нову якість сервісів», — цитує служ-
ба віце-прем’єр-міністра слова Ген-
надія Зубка.

Тому подія в Старих Петрівцях — 
не просто урочисте відкриття сіль-
ської амбулаторії. Це зміна якості 

життя громадян. «Ми не просто про-
вели реформу, щоб збільшити за-
робітну плату лікареві й побудувати 
амбулаторію, а й для того, щоб по-
дати у зовсім новому сучасному ви-
раженні доступ наших людей до дру-
гого і третього рівнів медицини. Тоб-
то наша країна постійно змінюєть-
ся», — наголосив Геннадій Зубко.

Загалом в Україні реалізовують 
517 нових проектів амбулаторій з 
можливостями телемедицини.
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НОВИНИ ТА КОМЕНТАРІ

Децентралізація, інвестиції, розвиток
РЕГІОН. На цих наріжних каменях і засновано досягнення високої якості життя  
на Тернопільщині

Відділ новин 
«Урядового кур’єра»

Запроваджена урядом реформа 
з децентралізації, тобто пере-

дачі повноважень і ресурсів на рі-
вень громад, стала не самоціллю, 
а інструментом досягнення висо-
кої якості життя людей у регіо-
нах. Відчувається це, зокрема, й 
на Тернопільщині, де Прем’єр-
міністр Володимир Гройсман про-
вів засідання Ради регіонального 
розвитку.

Тернопільська область сво-
го часу стала однією з найкра-
щих за темпами об’єднання гро-
мад і сьогодні має високі показ-
ники зростання промислового ви-
робництва, підвищення заробіт-
ної плати, створення нових робо-
чих місць, яке найближчими ро-
ками має сягти близько 9 тисяч 
щороку. У планах — реалізувати 
в області близько 1,5 тисячі регіо-
нальних проектів на суму близь-
ко 30 мільярдів гривень. Причо-
му більшість їх стосується фор-
мування Нового освітнього про-
стору, оновлення системи охоро-
ни здоров’я в регіоні й розбудови 
інфраструктури. 

Однією з найперспективніших 
для інвестування вважається га-
лузь АПК. Останніми роками тут 
реалізовано понад 60 інвестпро-
ектів, які дали змогу регіону по-
сісти провідні позиції в тваринни-
цтві, вирощуванні цукрових бу-
ряків і ріпаку.

Досягнуті успіхи — велика ро-
бота, яка триває в області з 2014 
року. «До 2014-го ми були обме-
жені в можливостях. Але ідея 

децентралізації була поклика-
на на системні зміни в управлінні 
державою, — сказав Володимир 
Гройсман. — І Тернопільщина то-
ді показала всій країні, що можна 
йти шляхом змін і отримувати ре-
зультат. Те, що ми бачимо сьогод-
ні, — це перші паростки змін».

Нині в Україні накопичено не-
погані фінансові інструменти, об-
сяги місцевих бюджетів зросли в 
3—4 рази. В регіонах є бюджети 
розвитку, які дають змогу зміню-
вати якість освіти, медицини, по-

ліпшувати бізнес-клімат і залуча-
ти інвесторів. Красномовним при-
кладом таких змін  стало й ради-
кальне скорочення черги в дитя-
чі садочки. За три останні роки во-
на скоротилася більш як на 60 ти-
сяч місць. Інший приклад: торік 
обсяг капітальних інвестицій по 
всій країні був понад 520 мільяр-
дів гривень. І цей процес тривати-
ме далі, запевнив Прем’єр.

Реформа з децентралізації змі-
нила філософію управління. Як 
жити громадам, знають тільки во-

ни. У разі збереження непохит-
ності реформи роль в ухвален-
ні фундаментальних рішень ли-
ше зростатиме, запевняють у де-
партаменті інформації та комуні-
кацій з громадськістю Секретарі-
ату КМУ. 

А регіональних лідерів Прем’єр 
закликав швидко переходити до 
середньострокового планування. 
Саме регіональні стратегії спільно 
із загальнодержавними планами 
змін дадуть новий поштовх еконо-
мічному зростанню в країні.

«Ніщо краще не гуртує Украї-
ну так, як ефективність кожного… 
Не про крісла треба думати, а про 
те, як розвиватиметься громада», 
— запевнив Володимир Гройсман.

Таку ефективність слід не ли-
ше забезпечити, а й захистити. І 
перейти до нового етапу реформи 
— на рівні Конституції України. 
Це дасть змогу не залежати від 
меркантильних і вузькопартій-
них інтересів будь-якого політи-
ка. У 2020 році слід провести чер-
гові місцеві вибори на новій тери-
торіальній основі. Країна має бу-
ти об’єднана й згуртована ефек-
тивними й самодостатніми грома-
дами.

Йдеться про те, що реальні пла-
ни, орієнтовані на досягнення за-
гальнодержавних цілей, відпові-
дальна політика й згуртованість 
навколо ідей розвитку держави 
неодмінно перетворить Україну 
на сильну і велику країну. 

У своїй історії українці нерідко 
ставали заручниками безвідпо-
відальної, непрофесійної і попу-
лістської політики. «Але ми не мо-
жемо допустити, щоб з нами роз-
мовляли через приниження, коли 
говорять нещиро, неправду, коли 
пропонують нереальні рішення 
складних питань, — вважає Во-
лодимир Гройсман. — Ми маємо 
право вимагати чітких відповідей 
на важливі для себе питання, на-
ших дітей і наших родин. Я гото-
вий давати чіткі відповіді про те, 
що ми робимо, навіщо, який хоче-
мо результат, і не сприймаю зне-
важливого ставлення до україн-
ських громадян», — наголосив 
Володимир Гройсман.

Обсяги місцевих бюджетів зросли останнім часом утроє-вчетверо

Ф
от

о 
з 

У
ря

до
во

го
 п

ор
та

лу

Спекуляції щодо субсидій марні
Любомира КОВАЛЬ,  

«Урядовий кур’єр»

Монетизацію субсидій та 
індексацію пенсій пе-

редбачено чинним законо-
давством, тому всі спекуляції 
щодо необхідності припини-
ти ці програми марні. На цьо-
му, головуючи на селектор-
ній нараді з цієї тематики, на-
голосив віце-прем’єр-міністр 
Павло Розенко.

Тобто монетизація субси-
дій повністю відповідає стра-
тегії реформування цієї сис-
теми. «Процес реформування 
субсидій розпочався не вчора, 
не за місяць до виборів, не за 
два. Ми розпочали цей процес 
понад три роки тому, коли бу-
ло здійснено масштабну «ре-
волюцію» в системі субсидій. 
Уже, напевно, багато хто за-
був про те, що ще чотири ро-
ки тому для оформлення суб-
сидії треба було пройти де-
сять кіл пекла, заповнити де-
сятки сторінок різних доку-
ментів і простояти в кіломе-
трових чергах. Після рефор-
ми цей процес став макси-
мально простим і відкритим. 
І монетизація повністю відпо-
відає стратегії реформуван-
ня системи субсидій», — під-
креслив віце-прем’єр.

Автовласники 
допомогли 
пенсіонерам

«Те саме хочу сказати і 
щодо індексації пенсій та 

реалізації соціальної іні-
ціативи Президента що-
до додаткових виплат пен-
сіонерам з великим ста-
жем, які отримують менш 
як 1,7 тисячі гривень на  
місяць. Ми діємо лише в 
межах законів України. Ця 
ініціатива виникла після 
підбиття підсумків пільго-
вого розмитнення автомо-
білів на єврономерах. 

Усі платежі від розмит-
нення цих авто надходили 
безпосередньо на рахунки 
Пенсійного фонду. 22 люто-
го 2019 року пільговий ре-
жим завершився, і 25 лю-
того вирішили, що для за-
безпечення соціальної 
справедливості ці кошти 
ми маємо спрямувати на 
додаткові пенсійні випла-
ти. Ресурс для підвищення 
пенсій сьогодні є, значить, 
ми їх і підвищуватимемо 
сьогодні», — сказав Павло 
Розенко.

Нині близько 3,5 мільйо-
на господарств мають отри-
мувати субсидії у вигляді 
готівкових коштів, з яких 
через Пенсійний фонд буде 
виплачено гроші 2,3 міль-
йона українців, а решті 1,2 
мільйона — через систему 
Ощадбанку. Середній роз-
мір субсидії, яку людина 
отримає на руки, за остан-
німи розрахунками, стано-
витиме 1676 гривень. Ана-
логічні суми українці отри-
мають також у квітні й 
травні. А після оплати всіх 
житлово-комунальних по-

слуг у них залишаться ре-
альні суми економії.

Погода сприяє 
ощадливим

«З початку березня 
практично на всій терито-
рії України встановила-
ся плюсова температура, 
тому люди мають реаль-
ну можливість економити 
на опаленні в комфортно-
му для себе режимі. Моне-
тизація субсидій — це ре-
альний механізм заоща-
дження коштів і отримання 
додаткового ресурсу, який 
після сплати необхідних 
платежів може бути вико-
ристано на власні потреби 
домогосподарств. А якщо 
зараз сім’я вкладе заоща-
дження в енергозбережен-
ня, то суми економії на-
ступного року можуть бути 
значно більшими», — за-
певнив віце-прем’єр.

Нині на виплату субсидій 
у вигляді готівки в Ощад-
банк перераховано 1,7 мі-
льярда гривень, з яких уже 
виплачено 900 мільйонів 
«живих» коштів. Водночас 
через систему Пенсійного 
фонду — 3 мільярди гри-
вень. Віце-прем’єр також 
наголосив, що в системі на-
рахування субсидій нічого 
не змінилося. «Жодних до-
даткових критеріїв, додат-
кових обмежень, які впли-
нули б на механізм доступу 
до субсидій», — зауважив 
Павло Розенко.

Урядовець також пояс-
нив, що в держбюджеті на 
2019 рік було передбаче-
но 58 мільярдів гривень на 
субсидії населенню, тому 
при монетизації не залуче-
но додатковий фінансовий 
ресурс, а лише було зміне-
но механізм виплат.

«Нагадаю, що уряд ухва-
лив рішення, за яким під-
вищення пенсій не може 
бути меншим за 100 гри-
вень. На сьогодні середня 
сума підвищення для осіб, 
пенсії яких підлягали пе-
рерахунку, становить при-
близно 514 гривень», — 
сказав він.

За словами віце-прем’єр-
міністра, підвищення пен-
сій на суму від 100 до 400 
гривень відбулося для 2,5 
мільйона пенсіонерів, від 
400 до 700 гривень — для 
понад півтора мільйона, 
від 700 до 1 тисячі гривень 
отримали майже 500 тисяч 
осіб. «І, що особливо при-
ємно, 2,5 мільйона україн-
ців отримали підвищення 
на понад тисячу гривень. 
Наголошую, це щомісячне 
підвищення до пенсії», — 
підкреслив Павло Розенко.

Він також нагадав, що 
понад 2 мільйони пенсіо-
нерів, які мають великий 
трудовий стаж, але пен-
сію, нижчу за 1700 гривень, 
отримають додаткові од-
норазові пенсійні виплати 
розміром 2410 гривень. Цю 
суму буде виплачено двома 
траншами — 1205 гривень 

з 1 березня і 1205 гривень з 
1 квітня.

Пришвидшити 
оформлення 
нових 
субсидіантів

Міністр соціальної полі-
тики Андрій Рева заува-
жив, що в деяких регіонах 
людям, які звернулися по 
призначення субсидії піс-
ля 1 січня 2019 року, нара-
ховують її дуже повільно. 
Найкращі показники — на 
Полтавщині, де вже ухва-
лено рішення щодо 90% з 
поданих заяв. Натомість 
пасуть задніх на Закарпат-
ті (оброблено лише 36% за-
яв), Одещині (27%) та в Чер-
нівецькій області (обробле-
но лише 15% заяв). Він на-
гадав керівникам областей, 
що за законом термін роз-
гляду заяв і ухвалення рі-
шення — протягом 10 днів. І 
затягувати не можна, адже 
ці кошти дуже потрібні лю-
дям.

Голова Пенсійного фон-
ду Євгеній Капінус поін-
формував, що в березні ПФ 
спрямує на виплату пенсій 
36,7 мільярда гривень. З ці-
єї суми близько 5,2 мільяр-
да становлять додаткові ви-
плати, пов’язані з підви-
щенням пенсій. Так, 2,5 мі-
льярда становлять кошти, 
які спрямують 8,9 мільйо-
на українців, котрим завдя-
ки індексації було збільше-

но пенсію. Ще 2,5 мільярда 
становить одноразова допо-
мога тим літнім людям, на 
яких підвищення не поши-
рилося.

«Усі виплати відбувають-
ся у визначені терміни. Я 
сподіваюся, що до кінця мі-
сяця ми виконаємо покла-
дені на нас зобов’язання», 
— сказав голова ПФУ.

Під час селекторної на-
ради очільники областей 
розповіли про деякі про-
блеми, що виникають у 
процесі виплат. Так, поде-
куди є негаразди з отри-
манням субсидій та пен-
сій маломобільними група-
ми населення, тобто людь-
ми з інвалідністю та літні-
ми громадянами. Зазвичай 
вони пишуть довіреність 
на соціальних працівників, 
які їм допомагають. І якщо 
в сільській місцевості заві-
рити ці документи можна 
у сільраді, а отже, проблем 
не виникає, то в містах вар-
тість такої послуги в нота-
ріусів становить у серед-
ньому від 350 до 500 гри-
вень.

Андрій Рева зазначив, що 
відповідно до закону заві-
рити таку довіреність мож-
на за місцем проживання 
людини. В містах таким міс-
цем слугує житловий буди-
нок. І якщо в ньому створе-
но ОСББ, завірити довіре-
ність може його голова. Як-
що ОСББ немає — керів-
ник ЖЕКу або керуючої 
компанії.
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ПОДІЇ ТА КОМЕНТАРІ

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир у містах України 
(тис. грн на місяць)

Дороге задоволення з багатьма особливостями
НЕРУХОМІСТЬ. У 2018 році вартість наймання житла в країні зросла на 20 відсотків  
і зростатиме  надалі 

Олег ГРОМОВ, 
«Урядовий кур’єр»

Ринок оренди житла в 
Україні чи не найдина-

мічніший з усіх у сфері не-
рухомості. Як зазначають 
фахівці, 2018-го вартість 
оренди житла в країні зрос-
ла майже на 20%, і це відчут-
на цифра. Що ж відбуваєть-
ся на цьому ринку на почат-
ку 2019-го і чого варто очіку-
вати в майбутньому?

Цікаві тренди
За словами аналітика 

ринку Сергія Костецько-
го, і для 2018-го, і для по-
чатку 2019 року характер-
на тенденція переїзду: за-
взяті квартиронаймачі у 
зв’язку з підвищенням пла-
ти за комунальні послуги й 
самої оренди, так би мови-
ти, зменшують площі най-
му. Ті, хто жив у трикімнат-
них квартирах, підшуку-
ють двокімнатні, а хто жив 
у двокімнатних, знаходять 
скромніші однокімнатні.

Експерти зазначають ще 
одну цікаву тенденцію: де-
далі більше потенційних 
клієнтів хочуть орендува-
ти навіть не однокімнатну 
квартиру, а просто кімнату. 
Зрозуміло, що це роблять 
для істотної  економії, що 
передовсім притаманно мо-
лодим (зазвичай дівчатам), 
які не можуть знайти со-
бі пару для спільного про-
живання в однокімнатному 
або двокімнатному помеш-
канні.

І така тенденція харак-
терна не лише для столиці, 
а для всієї країни, адже по-
дорожчання оренди розпо-
всюджено на всій території.

Хоч, за словами голови 
правління Асоціації фахів-
ців із нерухомості (ріелто-
рів) Владислава Кулішен-
ка, вартість оренди в нових 
будинках стала на 2—3 ти-

сячі меншою, ніж наприкін-
ці 2018 року. 

Проте особисті спостере-
ження автора дають під-
стави вважати, що принай-
мні у столиці місячна вар-
тість оренди однокімнатних 
квартир у старих будинках 
за останні два-три місяці, 
навпаки, зросла на 2—3 ти-
сячі гривень. Ще в листопа-
ді 2018-го можна було орен-
дувати на околиці столи-
ці однокімнатну квартиру 
з непоганим ремонтом ли-
ше за 6 тисяч гривень, а від-
тепер такі помешкання ко-
штують не менш як 8,5 ти-
сячі.

Не зовсім згодна з паном 
Кулішенком  приватний рі-
елтор Ганна Ковтонюк, яка 
зазначає кореспонденто-
ві «УК», що вартість орен-
ди нових помешкань у Ки-
єві хоч і впала в ціні, та аж 
ніяк не на 2—3 тисячі гри-
вень. «Одразу після нового 
року і фактично до почат-
ку літа ціни на оренду жит-
ла справді трохи знижу-
ються. Це може бути 10—
15%. Проте й тут усе інди-
відуально. Хороша пропо-
зиція біля метро із прекрас-
ним ремонтом завжди зна-
йде клієнта, який погодить-
ся на завищені ціни», — до-
дає експерт.

Київ  формує 
загальну 
картину

За її словами, спостері-
гається тенденція до змен-
шення попиту на оренду 
помешкань у приміських 
зонах Києва. Такі кварти-
ри винаймають лише ті, хто 
працює фактично за місцем 
проживання, а людям, міс-
це роботи яких у столиці, ці 
варіанти не цікаві. Хоч інші 
столичні ріелтори не вбача-
ють у цьому тренду. Усе за-
лежить від гаманця оренда-

ря: якщо статки йому не да-
ють змоги винайняти житло 
у межах Києва, він залюбки 
погоджується на оренду у 
приміській зоні (див. табли-
цю). 

Ціни в таблиці наведено 
без вартості комунальних 
послуг, що останніми міся-
цями значно зросли. Тоб-
то загальна вартість тако-
го житла обійдеться орен-
дареві ще на 2—3 тисячі до-
рожче,  ніж вказано в та-
блиці. 

Ще один столичний 
тренд, який розпочався у 
2018-му і триває цього року, 
— купівля смарт-квартир 
для подальшого їх здаван-
ня в оренду. Особливо з цьо-
го приводу радіє один із ке-
рівників компанії «КАН-
девелопмент» Ігор Ніко-
нов. Він вважає, що з точ-
ки зору орендного бізне-
су ці види помешкань да-
ють 11—12% річних дохо-
ду. Хоч «УК» неодноразо-
во писав, що на такий рівень 
рентабельності орендодавці 
можуть вийти лише за 4—5 
років. Саме за такий термін 
окупиться смарт-житло. 

Одеса і Харків 
мають  
відмінності

Як розповіли «УК» в 
одеському агентстві не-
рухомості «Атлант», ці-
ни на оренду житла в місті 
на Чорному морі за останні 
два місяці стали трохи зни-
жуватися: «Найдешевшим 
у нас вважають помеш-
кання у старому житлово-
му фонді, де однокімнатну 
квартиру можна орендува-
ти за 4 тисячі гривень, а в 
новобудовах — за 6—8 ти-
сяч з огляду на район».

Як і в столиці, потенцій-
них орендарів вторинного 
житла цікавлять зручнос-
ті: необхідні меблі, праль-

на машина, цілодобова по-
дача гарячої води, інтернет 
тощо. Такими ціни будуть 
протягом ще трьох міся-
ців, а вже із середини черв-
ня стануть потроху зроста-
ти і на 20% порівняно із по-
чатком весни підвищаться. 
Одеса  — морський курорт, 
і вартість довгострокової 
оренди житла тут з почат-
ком літа зростає. Цим Пів-
денна Пальміра відрізня-
ється від інших міст Укра-
їни, зокрема Києва. У цих 
містах ціни на оренду жит-
ла влітку трохи знижують-
ся.

А ось Харкову прита-
манна інша  особливість 
— чималий попит на старі 
квартири в будь-яких ра-
йонах. Ріелтор Зоя Деме-
щенко пояснює це тим, що 
більшість людей — і місце-
вих жителів, і тих, хто при-
їхав на заробітки, — має не 
дуже високі статки. А са-
ме таке житло відрізняєть-
ся від нового тим, що його 
оренда за місяць на кіль-
ка тисяч гривень дешевша. 
Як і в будь-якому велико-
му місті, особливий попит 
мають помешкання побли-
зу метро і сучасних тран-
спортних розв’язок. Про-
те в липні 2018 року, за-
значають  місцеві ріелтори,  
майже 70% охочих взяти 
в оренду житло розгляда-
ли варіанти нових помеш-
кань. Частіше за інших такі 
квартири підшукують мо-
лоді родини з дітьми. 

Львів має дві 
чіткі категорії 

Потенціальних оренда-
рів у місті Лева вже кіль-
ка років розподіляють не 
інакше як на «айтівців» та 
«неайтівців». Це й зрозу-
міло, адже це старовинне 
місто вже стало своєрід-
ною українською столицею 
ІT-бізнесу і тут оселяються 

відповідні фахівці. Не тре-
ба пояснювати, що такі лю-
ди отримують високу за-
робітну плату і можуть со-
бі дозволити орендувати 
житло, яке коштуватиме 
більш як 6 тисяч гривень 
на місяць. 

За словами фахівця з не-
рухомості Андрія Коно-
вальця, саме ці фахівці, а 
не туристи, яких на вули-
цях міста стає дедалі біль-
ше, розворушили ринок 
довгострокової оренди, і ці-
ни стали неабияк зроста-
ти. Менш грошовиті потен-
ційні орендарі, за слова-
ми фахівця, намагаються 
винайняти житло, на яке 
оформлено субсидію. Во-
ни прискіпливо дивлять-
ся на кількість прописа-
них у такій квартирі. Це й 
зрозуміло, адже сплачува-
тимуть значно менше, ніж 
за помешкання, на яке не 
оформлено субсидії.

Додамо ще одну не дуже 
цікаву новину для орен-
додавців і добру для орен-
дарів. У жовтні 2018 року, 
розглядаючи окрему спра-
ву від власника помешкан-
ня, Верховний Суд дійшов 
висновку, що орендодавець, 
який уклав з орендарем 
довгостроковий договір, не 
має права виселяти його, 
якщо він власник ще одно-
го житла. Українська Фе-
міда мотивувала це рішен-
ня тим, що, згідно з поло-
женнями ст. 168 Житлового 
кодексу УРСР, дострокове 

розірвання договору найму 
житла за ініціативою най-
модавця можливе лише за 
згоди орендаря.

Фахівці ринку кажуть, 
що останніми місяцями 
значно збільшилася кіль-
кість випадків, коли орен-
дар не хоче виїжджати з 
найманої квартири. А ви-
селити його має право ли-
ше постанова суду. Тому 
такі справи тривають міся-
цями, а то й роками. І весь 
цей час орендар може ні-
чого не сплачувати госпо-
дареві помешкання. Тобто 
орендодавець перебуває у 
дуже невигідному станови-
щі, тому треба пильнувати, 
коли підбираєш потенцій-
них орендарів.

Чи знижуватимуться ці-
ни на оренду житла в 2019 
році? Чимало експертів 
упевнені, що ні. Вони пояс-
нюють це тим, що вартість 
квадратного метра житла 
в країні цьогоріч зростати-
ме. І це не примха або не-
нажерливість самих ком-
паній-забудовників. Річ у 
тім, що вартість будівни-
цтва зростатиме внаслідок 
введення нових будівель-
них норм, що збільшить ви-
датки компаній на зведен-
ня будинків ще на 9—12%. 
Зрозуміло, що в такій си-
туації у нашого й без того 
не дуже грошовитого на-
селення не буде значних 
коштів на купівлю житла 
і воно змушене буде його 
орендувати. 

Ціна  
в районах

    місто

Старе житло Нове житло 
Центр  

та прицен-
тральні  
райони

Околиці

Центр  
та прицен-

тральні  
райони

Околиці

Київ 8—11 5—8 9—18 9—12
Харків 5—7 4 6—10 3,5—5,5
Львів 6 4,5—5 7—8,5 6—7
Одеса 4—4,5 3,7—4 8—8,5 6

 
Джерело: ріелторські сайти України

ЄС не зрадить українського Криму
Вікторія ВЛАСЕНКО, 

«Урядовий кур’єр»

ГЕОПОЛІТИКА. «Крим — це 
Україна». Це знайоме кожному 
українцеві гасло прозвучало з 
вуст Високого представника Єв-
росоюзу з питань зовнішньої по-
літики й політики безпеки Феде-
ріки Могеріні під час чергового 
засідання Ради ЄС у Брюсселі. 
«Цим неформальним початком 
Ради ми демонструємо євро-
пейську єдність і те, що питання 
Криму стоїть у пріоритетах на-
шого порядку денного», — ска-
зала головний дипломат ЄС. 

Вона також нагадала, що ЄС 
не визнав і не визнає російської 
окупації Криму, а вважає її гру-
бим порушенням міжнародно-
го права. «Ми повністю солідар-
ні з Україною, підтримуємо її су-
веренітет і територіальну ціліс-
ність», — заявила Федеріка Мо-
геріні. Протягом останніх п’яти 
років у Криму тривають систе-
матичні порушення фундамен-
тальних свобод і прав крим-
ських татар. У зв’язку з цим во-
на згадала ім’я режисера Олега 

Сенцова, який перебуває в ро-
сійській в’язниці. «Багато інших 
було засуджено Росією всупе-
реч нормам міжнародного пра-
ва. Ми закликаємо, щоб усі по-
рушення прав людини було роз-
слідувано, а представники між-
народних організацій із захисту 
прав людини отримали вільний 

доступ до півострова», — напо-
лягає вона.

Крім того, очільниця європей-
ської дипломатії зазначила, що 
мілітаризація Криму й Севас-
тополя за цей період негатив-
но вплинула на безпекову си-
туацію в регіоні Чорного моря, 
а зростання напруження в Кер-
ченській протоці торік у листо-
паді стало ще одним наслідком 

незаконної анексії Криму. «ЄС 
очікує, що Росія беззастереж-
но й невідкладно звільнить за-
хоплених членів українських су-
ден», — наголосила вона й на-
гадала, що минулої п’ятниці ЄС 
запровадив персональні санк-
ції проти восьми росіян, при-
четних до агресії поблизу Кер-

ченської протоки проти україн-
ських суден.

Те, що на початку засідан-
ня Ради ЄС Федеріка Могері-
ні зачитала заяву щодо Криму 
— безпрецедентний випадок, 
адже Україна не член ЄС, а пи-
тання щодо політичного стано-
вища третіх країн зазвичай ніко-
ли безпосередньо під час поді-
бних заходів не обговорюється. 

Проте схоже, що таким симво-
лічним публічним жестом Брюс-
сель намагається компенсува-
ти відсутність своїх конкретних 
дій у відповідь на агресію Росії 
в Чорноморсько-Азовському ре-
гіоні. Адже, за оцінками експер-
тів, персональні санкції щодо ві-
сьмох осіб — доволі слабка ре-
акція за напад і стрілянину по 
українських суднах з російських 
прикордонних кораблів і за не-
законний арешт наших моряків. 

До слова, цими днями в Єв-
ропарламенті відбулася демон-
страція документального філь-
му «Заручники Путіна: україн-
ські політичні в’язні». До Брюс-
селя фільм привезли продю-
сер та керуючий редактор «Єв-
ромайдан прес» Олександра 
Шандра, громадський акти-
віст, правозахисниця Марія То-
мак, батько викраденого росій-
ськими спецслужбами на те-
риторії Білорусі українця Пав-
ла Гриба Ігор та батько одного 
із 24-х українських моряків, за-
арештованих окупаційною ро-
сійською владою, Василя Со-
роки — Віктор. 

Як бути з мінами  
на Донбасі

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

НА ЧАСІ. Представники Луганщини взяли участь у регіо-
нальному засіданні круглого столу, присвяченого ролі орга-
нів місцевої влади у заходах з протимінної діяльності відпо-
відно до Закону «Про протимінну діяльність в Україні». Ініці-
атором виступила ОБСЄ.

«Цей захід — слушна нагода вкотре привернути увагу 
міжнародної спільноти до своїх потреб і проблем, що вини-
кли внаслідок мінного забруднення, наголосити на критич-
ній необхідності гуманітарного розмінування територій об-
ласті. Для ефективного розв’язання проблеми із замінова-
ними територіями Донбасу слід спільно випрацювати чіткий 
механізм розмінування відповідно до згаданого Закону», — 
зазначив заступник голови Луганської ОДА Юрій Клименко. 
Великою проблемою в процесі розмінування є часткова від-
сутність карти забруднених вибухонебезпечними предмета-
ми територій. 

Як повідомляє прес-служба Луганської ОДА, передумовою 
проведення заходу стала діяльність Координатора проектів 
ОБСЄ в Україні спільно з країнами-донорами в межах про-
екту «Розвиток потенціалу України з протимінної діяльності» 
над посиленням спроможності гуманітарного розмінування 
територій, забруднених вибухонебезпечними предметами.

Міністерство оборони, Державна служба з надзвичайних 
ситуацій і Міністерство з питань тимчасово окупованих тери-
торій та внутрішньо переміщених осіб є бенефіціарами цьо-
го проекту.

Таким символічним публічним жестом 
Брюссель намагається компенсувати 
відсутність конкретних дій у відповідь  
на агресію РФ у Чорноморсько-
Азовському регіоні.
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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Україна нині протистоїть ро-
сійській агресії на двох най-

важливіших фронтах — лінії зі-
ткнення на Донбасі й міжнарод-
ній арені. Наскільки ефективни-
ми є успіхи українських дипло-
матів в обстоюванні інтересів 
української держави на світо-
вих майданчиках, як далеко за-
йшла Росія у невиконанні мін-
ських угод, чи намагається Мо-
сква вплинути на хід і результа-
ти виборів Президента України, 
коли наша держава вступить до 
НАТО і про плани Кремля що-
до транзиту газу — розповів в 
інтерв’ю Укрінформу заступ-
ник Глави Адміністрації Прези-
дента Костянтин ЄЛІСЄЄВ.

— Костянтине Петровичу, що 
наразі відбувається з виконан-
ням мінських домовленостей? 
Чи обговорюється можливість 
їх альтернативи?

— Маємо фактичне бойкоту-
вання Росією виконання мін-
ських домовленостей. Розраху-
нок простий — дочекатися за-
вершення президентської кам-
панії і виграшу зручного для 
себе кандидата. При цьому 
Кремль не просто спостерігає 
за процесом, а активно втруча-
ється у нього, намагаючись дес-
табілізувати ситуацію всереди-
ні України. Неодноразово луна-
ли заяви з його боку, що ниніш-
ній Президент аж ніяк не зруч-
ний для них.

— Наскільки ймовірна зміна 
Мінська як місця перемовин на 
інше місто чи країну?

— Тема альтернативних до-
мовленостей популярна. Од-
нак з усіх мені відомих пропо-
зицій усі вони є суттєвим кро-
ком назад, окремі автори про-
понують відверто антидер-
жавні пункти.

В активізації дискусії щодо 
альтернативи Мінську прихова-
на російська пастка. Я б не при-
меншував потенціал мінських 
домовленостей, які зупинили 
активну фазу російської зброй-
ної агресії, які містять конкрет-
ні вимоги до Росії, включно з ви-
веденням іноземних сил та за-
собів з території України та пе-
редачею нам контролю над кор-
доном і які пов’язані із санкція-
ми стосовно Росії.

— На якому етапі зараз пере-
мовини в Нормандському фор-
маті? Чи зустрічаєтеся ви на 
рівні дипломатичних радників?

— Протягом останнього часу 
в нас відбулося кілька контак-
тів у Нормандському форматі. І 
хоч як цьому опиралася Росія, 
порядок денний нормандсько-
го формату розширився за ра-
хунок азовського питання. Від-
повідні консультації на моє-
му рівні відбулися в Берліні у 
грудні 2018 року. Обговорюва-
ли це питання й на тристорон-
ньому рівні.

— Наскільки міцною є пози-
ція міжнародних партнерів що-
до продовження санкцій проти 
Росії?

— Завдяки зусиллям Прези-
дента Петра Порошенка і всі-
єї дипломатичної команди має-
мо потужну міжнародну коалі-
цію на підтримку України. І по-
при розбіжності в окремих пи-
таннях, це важливий підсумок 
п’ятирічної роботи.

Капіталізацію цієї підтрим-
ки ми бачимо на практиці: уже 
є три пакети санкцій — крим-
ський, донбаський і зовсім новий 
азовський.

Якщо говорити про міцність, то 
візьміть хоча б звістки з Брюс-
селя і Вашингтона за останній 
тиждень. Маю на увазі доповідь 
Європарламенту, де дається не 
лише оцінка відносинам із Росі-
єю, а й містяться заклики при-
пинити будівництво «Північно-
го потоку-2»; а також рішення 
Палати представників США, де 
йдеться не лише про Крим, а й 
активізовано дискусію про стат-
ки російського президента.

Така готовність наших парт-
нерів і є, власне, оцінкою зовніш-
ньої політики Президента Укра-
їни за останні роки — сотень зу-

стрічей і телефонних розмов, 
проведених безпосередньо гла-
вою держави, не кажучи вже 
про інші рівні. І дійсно, Прези-
дент Порошенко продемонстру-
вав високу ефективність у пи-
танні продовження санкцій.

— Чи одностайно прийняли 
міжнародні партнери аргумен-
ти України після агресії Росії в 
Керченській протоці?

— Давайте для прикла-
ду візьмемо останню доповідь 
Управління Верховного коміса-
ра ООН з прав людини про ситу-
ацію з правами людини в Укра-
їні. Там у 14-му пункті йдеть-
ся про статус наших моряків 
як військовополонених. Із точ-
ки зору міжнародного права це 
означає, що мав місце акт агре-
сії, у результаті якого наші вій-
ськові стали полоненими з від-
повідними правами, що гаран-
товані міжнародним гуманітар-
ним правом.

Це була позиція України, яка 
доводилася нашим партнерам 
із самого початку. Однак Росія 
традиційно намагається судо-
вим фарсом прикрити свій між-
народний злочин.

Вам також добре відомо, що 
ЄС підтримав заклик Прези-
дента Порошенка та запрова-

див перші санкції у рамках так 
званого азовського пакета. На 
доручення глави держави наші 
дипломати вже працюють над 
його розширенням.

Позиція наших партнерів од-
ностайна — негайне і безумов-
не звільнення українських мо-
ряків, повернення захоплених 
суден та забезпечення свободи 
судноплавства в Керченській 
протоці.

— Президент Петро Поро-
шенко неодноразово заявляв 
про співпрацю з міжнародними 
партнерами в питанні протидії 
втручанню Росії у вибори. Чи є 
конкретні напрацювання?

— Питання російського втру-
чання у вибори — одне із прі-
оритетних, яке цікавить наших 
партнерів під час переговорів. 
Кожен розуміє, що відпрацьо-
вані в Україні методи будуть 
застосовані Росією і в інших 
країнах.

Маємо також практичні ас-
пекти співпраці. Наприклад, 
Канада оголосила про спряму-
вання близько 3 мільйонів дола-
рів на протидію російській про-
паганді та інформаційним втру-
чанням в українські вибори. Ве-
деться співпраця з НАТО щодо 

кіберзахисту. Йде також більш 
специфічна співпраця з парт-
нерами по лінії ЦВК, СБУ та ін-
ших структур.

— Чи ставлять європейські 
партнери дедлайн для врегу-
лювання питання поновлення 
кримінальної відповідальнос-
ті за незаконне збагачення? Чи 
може вплинути рішення Кон-
ституційного Суду на безвізо-
вий режим?

— Хотів би, перш за все, 
зняти будь-які інсинуації про 
загрози для безвізу: такої 
ув’язки немає. Поки Президен-
том залишається Петро Поро-
шенко, загроз для безвізу не-
має і не буде.

Хоча мені зрозуміло, чому 
такі фейки поширюють саме 
зараз, перед виборами. Прези-
дент миттєво відреагував на рі-
шення суду, зареєструвавши 
нову норму в парламенті. Тим 
більше, українська сторона го-
това до співпраці з міжнарод-
ними партнерами з цього пи-
тання з метою вдосконалення 
цієї норми з урахуванням норм 
Конституції України та поло-
жень Конвенції ООН проти ко-
рупції від 2003 року.

Позиція Президента — жод-
них відступів чи компромісів у 

боротьбі з корупцією. Ні зна-
йомства, ні посади не будуть ін-
дульгенцією від покарання.

— Торік улітку на саміті  
НАТО було підтверджено пер-
спективи членства України 
в Альянсі, попри ситуацію на 
Донбасі. Яку ще «домашню ро-
боту» має виконати наша дер-
жава, щоб отримати ПДЧ?

— Я б швидше говорив про 
домашню роботу в контек-
сті отримання повноправного 
членства в НАТО. Стратегіч-
ний курс на це було закріплено 
у лютому в Конституції з ініці-
ативи Президента.

Саме цій меті підпорядкована 
нинішня модернізація україн-
ського війська, яка здійснюєть-
ся у руслі наближення до НА-
ТО та запровадження кращих 
євроатлантичних стандартів. 
Це робиться, зокрема, й на ви-
конання закону про нацбезпе-
ку, який було розроблено у тіс-
ній співпраці з нашими партне-
рами з Альянсу.

Якщо брати до уваги досвід 
нашої армії, видатки бюджету 
на оборону, то Україна вже сьо-
годні є де-факто східним флан-
гом НАТО. Тому ми вважає-
мо, що отримання ПДЧ у пев-
ній перспективі не є чимось не-
реальним.

— Давайте поговоримо про 
«Північний потік-2». У цьому 
питанні ще не сказали остан-
нього слова США. На вашу 
думку, чи вдадуться американ-
ці до крайніх заходів — вве-
дення санкцій проти швейцар-
ської компанії-підрядника, що 
укладає трубопровід по мор-
ському дну?

— Від самого початку цей 
проект був політичним. Там не-
має жодної економічної скла-
дової. Тим паче українська ГТС 
достатньо надійна, на відмі-
ну від підводного трубопрово-
ду. Наша труба може достатньо 
ефективно справлятися з по-
ставкою необхідних обсягів га-
зу в Європу.

Для нас досі незрозуміло — 
навіщо, маючи українську тру-
бу, вкладати такі гігантські ко-
шти у цей проект, замість того, 
щоб спрямувати їх на соціальні 
програми в тій самій Росії. 

Сполучені Штати вже нео-
дноразово висловлювали свою 
позицію щодо цього питання. 
Щодо конкретних кроків чи ча-
сових рамок, то це питання вар-
то було б адресувати американ-
ській стороні.

Але хотів би знову привер-
нути увагу до нещодавньої до-
повіді Європарламенту із за-
кликом припинити будівництво 
трубопроводу. Тобто є широ-
кий консенсус щодо загрози з 
боку реалізації цього проекту. 
Сподіваюсь, така політична по-
зиція все ж таки трансформу-

ється в практичні кроки, адже 
йдеться не лише про україн-
ську безпеку, а й про європей-
ську енергетичну стійкість.

— Чи стимулюватимуть 
«Газпром» проблеми з побу-
довою «Північного потоку-2» 
укласти новий контракт на 
транзит газу через Україну?

— Поведінка Кремля вкотре 
доводить, що росіяни чекають 
завершення президентської 
кампанії в Україні, щоб уклас-
ти новий транзитний договір. 

— Вам така ситуація не на-
гадує аналогічного підходу на 
мінському треку? Дочекатися 
зручного партнера, з яким би 
можна було все тишком-ниш-
ком залагодити — як у «старі 
добрі» часи?

Однозначно, для Москви не 
пройшли непоміченими обі-
цянки про зниження цін на газ. 
Кремль добре читає такі сиг-
нали. Бо ті, хто зараз обіця-
ють зниження цін на газ, мрі-
ють про продовження контрак-
тів 2009 року. А це рівнозначно 
новій енергетичній кабалі, пе-
рекресленню наших досягнень 
у Стокгольмському арбітражі і, 
відповідно, відновленню росій-
ського впливу. Тому Росія так 
вкладається в українські вибо-
ри, щоб отримати комфортного 
для себе партнера.

— На вашу думку, після 
останніх здобутків української 
дипломатії — укладення Уго-
ди про асоціацію, безвізу, вве-
дення низки санкцій проти Ро-
сії, закріплення курсу в ЄС і  
НАТО у Конституції — чи 
можливий в Україні «відкат 
назад», в орбіту впливу РФ, як 
це відбулося у 2010 році?

— Безумовно така загроза є. 
Такою є ставка Росії на прези-
дентські вибори.

Але зараз все в руках укра-
їнських громадян. Саме ви-
бір українського народу стане 
найкращою гарантією проти 
потрапляння в орбіту росій-
ського впливу. І буду з вами 
відвертий — аналізуючи по-
ведінку Москви та її нервоз-
ність через набирання обер-
тів євроінтеграції й реформ в 
Україні, сам український на-
род може запровадити найпо-
тужнішу санкцію проти Крем-
ля, надавши Президенту По-
рошенку ще один п’ятирічний 
мандат.

Погодьтеся, подальше набли-
ження до ЄС і НАТО — це на-
самперед внутрішні зміни. Хо-
ча б згадайте, де ми були в 2014 
році й що маємо зараз. Чи мо-
жемо собі дозволити чергову 
перерву в п’ять років?

Олена ЛИТВИНЕНКО,  
Алла ШЕРШЕНЬ, 
Укрінформ,  Київ

Заступник Глави Адміністрації Президента 
Костянтин Єлісєєв:

 «Відпрацьовані  
на українських виборах 

методи Росія застосує  
в інших країнах»

Якщо брати до уваги досвід нашої армії,  
видатки бюджету на оборону, то Україна  
вже сьогодні де-факто східний фланг НАТО.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 21 БЕРЕЗНЯ

ВДЕНЬ
ВНОЧІ
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5..10
-2..3

7..12
2..-3

7..12
0..5

7..12
2..-3

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ сніг

Oбласть Нiч День

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

Oбласть Нiч День

Черкаська +2 -3 +7 +12
Кіровоградська +2 -3 +7 +12
Полтавська +2 -3 +5 +10
Дніпропетровська -2 +3 +6 +11
Одеська 0 +5 +10 +15
Миколаївська 0 +5 +7 +12
Херсонська 0 +5 +7 +12
Запорізька -2 +3 +6 +11
Харківська -2 +3 +5 +10
Донецька -2 +3 +5 +10
Луганська -2 +3 +5 +10
Крим 0 +5 +7 +12
Київ -1 +1 +8 +10
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Читаймо Шевченка, бо він завжди актуальний
Роман КИРЕЙ, 

«Урядовий кур’єр»

СЛОВО КОБЗАРЯ. На 
Черкащині під час Шевчен-
ківського тижня відбуло-
ся багато цікавих заходів. У 
Черкаському національно-
му університеті імені Богда-
на Хмельницького два облас-
ні мистецькі колективи — ка-
мерний хор «Канон» (дири-
гент Євген Валовенко) та ка-
пела бандуристів Об’єднання 
художніх колективів Черкась-
кої обласної ради (художній 
керівник — заслужений ді-
яч мистецтва України Йосип 
Франц) подарували викла-
дачам і студентам незабутні 
хвилини спілкування з Кобза-
рем: словом і музикою. У ви-
конанні колективів лунали ві-
домі вірші Шевченка, покла-
дені на музику: «Бандуристе, 
орле сизий», «Реве та стогне 
Дніпр широкий», «По дібро-
ві вітер виє». В оригінально-
му виконанні заслуженої ар-
тистки України Наталки Ма-
малиги прозвучав твір Тара-
са Шевченка «Садок вишне-
вий коло хати» на музику 
Людвіга ван Бетховена «Мі-
сячна соната». Заспівали ви-
конавці й завзятих народних 
українських п ісень.

Прозвучали також фраг-
менти творів нашого велико-
го земляка. Володарка гран-
прі конкурсу читців поезії 
Тараса Шевченка 2019 ро-
ку студентка ННІ іноземних 
мов Анастасія Бринько про-
декламувала уривок із пое-
ми «Сова».

У межах відзначення 205-ї 
річниці з дня народження Коб-
заря та 20-річчя Центру шев-
ченкознавчих досліджень лі-
тературознавці вишу презен-
тували дослідження про Шев-

ченка, що побачили світ торік. 
Професори кафедри україн-
ської літератури та компара-
тивістики, відомі в Україні лі-
тературознавці Володимир 
Поліщук і Василь Пахарен-
ко розповіли про вихід збір-
ника видань «Шевченкознав-
чі раритети» та традиційного 
наукового щорічника «Шев-
ченківський світ». Незабаром 
спільно з Інститутом літерату-
ри, Національним музеєм Та-
раса Шевченка, а також інши-
ми освітніми закладами тут 
готуються провести сорокову 
Шевченківську наукову кон-
ференцію. 

Про роботу Центру шев-
ченкознавчих досліджень 
студентам розповів Василь 
Пахаренко. Він повідомив, 

що планують налагодити тіс-
нішу співпрацю з національ-
ними та державними запо-
відниками області. Це дасть 
нові здобутки в царині шев-
ченкознавства, переконані 
дослідники.

До 205-ї річниці від дня на-
родження Тараса Шевченка 
студентська рада універси-
тету ініціювала тематичний 
флешмоб. Активну участь у 
ньому взяли студенти з 11 
закладів вищої освіти облас-
ті. Разом вони прочитали по-
езію «Тим неситим очам…». 
«Мета флешмобу — єднати 
українців, а саме українську 
молодь. Нашим спільним за-
ходом ми хотіли наголоси-
ти, що сила завжди в єднос-
ті», — зазначила голова сту-

дентської ради університету 
Аліна Козлова. 

У холі навчального кор-
пусу №1 відкрито тематич-
ну виставку мистецьких ро-
біт. Їхні автори — студен-
ти кафедри образотворчо-
го та декоративно-приклад-
ного мистецтва ННІ педаго-
гічної освіти, соціальної ро-
боти та мистецтва. Загалом 
на виставці представлено 20 
робіт. Експозиція поєднала і 
картини з краєвидами шев-
ченківських місць, і оригі-
нальні витинанки.

Усі заходи, присвячені дню 
народження Кобзаря, які від-
буваються у навчальному 
закладі, цікаві, підготовлені 
з душею, позначені активніс-
тю молоді. 

Пограймо у професію 
разом

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

ПРОФОРІЄНТАЦІЯ ДІТЕЙ. У Луганському центрі професій-
но-технічної освіти ДСЗ провели екскурсію для першачків. На 
початку знайомства з маленькими відвідувачами із Сєверодо-
нецького колегіуму психолог Галина Тарасюк провела інтерак-
тивну гру — які професії дітям знайомі та яким, на їхню думку, 
має бути той чи той фахівець.

Під час екскурсії центром професійно-технічної освіти Дер-
жавної служби зайнятості малечу знайомили з особливостями 
трьох затребуваних професій: кухар, продавець, контролер-ка-
сир. У навчальному супермаркеті центру професійно-технічної 
освіти діти спробували самостійно зважити сипучий товар, зчи-
тати штрих-код з упаковок, роздрукувати на касовому апара-
ті чек покупок.

Як повідомляє відділ комунікації обласної служби зайнятості, 
наприкінці екскурсії для учнів провели майстер-клас з розпису-
вання печива. Яскраві та смачні сувеніри діти забрали із собою 
на згадку про цікаво проведений час. Навіть збираючись додо-
му, малеча продовжувала грати між собою у професії.

Сірниковий Георгій Переможець — 
рекордсмен України

Ольга БУЛКОВСЬКА, 
«Урядовий кур’єр»

ТАЛАНТ. Волинянин ство-
рив образ із сірників, який 
увійшов до Національного 
реєстру рекордів України, бо 
його ікона — найбільша з та-
кого матеріалу в Україні. Це 
вже друге творіння майстра, 
яке удостоїлося визнання.

На ікону Георгія Пере-
можця Юрій Семенюк, жи-
тель селища Люблинець, 
що на Ковельщині, витратив 
170 тисяч сірників. Образ 
розмірами 1,2 на 1,5 метра 
і вагою понад 15 кілограмів 
виготовляв тривалий час. 
Робота дуже кропітка, адже 
сірники потребують обробки: 
для основи знімається сірка, 
для фронтальної частини — 
вмочуються в акрил і підсу-
шуються голівки. Тож щоб 
пофарбувати їх у потрібні 
25 кольорів, залучив до ро-
боти свою родину. А придба-
ти матеріал коштами допо-
магали друзі Юрія. 

Досягнення зафіксували 
під час другого Всеукраїн-

ського фестивалю сірнико-
вих рекордів, який пройшов 
у Києві. Юрій Семенюк уточ-
нив, що ікону він подарує 
місцевій церкві, де її освя-
тять та помістять під скло, 
аби ненароком ніхто не по-
шкодив і не впливали при-
родні чинники.

Перший подібний рекорд 
митець встановив рік тому 
— завдяки образу «Розп’яття 
Ісуса Христа», на який ви-
користав 106 500 сірників. 
Зараз ікона теж у місцевій 
церкві. Ще одне своє творін-
ня Юрій Семенюк на почат-
ку року подарував Музею во-
линської ікони — його експо-
зиція поповнилася зображен-
ням Миколая Чудотворця.

А майстер уже думає 
про нові вершини — склас-
ти щось із мільйона сірни-
ків. Щоправда, для цього не-
обхідне не тільки бажання, а 
й кошти на матеріал і примі-
щення, де можна працювати 
(бо ж розміри задумки будуть 
значними). Дуже хочеться ві-
рити, що цю мрію також уті-
лить у життя.

У Луганському центрі професійно-технічної освіти ДСЗ 
провели екскурсію для першачків

Юрій Семенюк (ліворуч) удруге встановив рекорд 
з виготовлення ікони із сірників

Вірші Тараса Шевченка чудово лягають на музику
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