
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань культури і духовності Верховної Ради 

України 

4 жовтня 2017 року 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Шановні колеги, доброго дня. У нас  є 

кворум, я пропоную розпочинати. Присутні Княжицький, Подоляк, 

Єленський, Тарута. У нас є запрошені: Міністр культури, перший 

заступник Міністра культури, заступники Міністра культури, а також 

Володимир В'ятрович, керівництво Інституту національної пам'яті, 

музею "Мистецький Арсенал" і багато, Міністерство фінансів, Державної 

архівної служби, Держкомтелерадіо.  

А є у нас Державна архівна служба? 

 

ІЗ ЗАЛУ. Буде.  

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Бо ми сьогодні отримали листа, ви знаєте, 

нібито не отримали, ми його очікуємо, з Фонду держмайна на Архів 

літератури і мистецтва про те, що вони мають виселитися в тижневий 

термін. І я от зараз зателефонував в Фонд державного майна, там навіть 

заступник каже: "Не знаю, перешли мені цей лист". Бо написала 

директор звідти листа.   

Так що я якось. Тут є Міністр культури, але ми переживаємо за це, 

але, очевидно, це під Міністерством юстиції. Тому поговоріть з 

Міністром юстиції. Із заступником міністра говорив Міністр культури, 

але це треба питання піднімати на, я думаю, Кабінеті Міністрів, в уряді.  

Бачу Тетяну Терен – Інститут книги. 
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Добре, колеги, давайте починати. У нас сьогодні  два пункти. 

Перший, проект Закону про Державний бюджет України на 2018 рік. І 

друге, "Різне". 

Є ще якісь інші пропозиції? 

 

ТАРУТА С.О. А друге "Різне", там багато? 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Це якщо хтось з членів комітету підніме 

якесь питання. Нам, наприклад, потрібно вирішити, ми колись думали 

робити виїзне засідання у Львові і була пропозиція в Національному 

художньому музеї провести засідання. Тому ми коротко це обговоримо з 

приводу наших планів на майбутнє. 

 

ТАРУТА С.О. Нема заперечень. 

 

ЄЛЕНСЬКИЙ В.Є. Так, чудесно. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Хто за, щоб затвердити такий порядок 

денний, прошу голосувати. Дякую.  

 

ТАРУТА С.О. Може почнемо з "Різного", а потім? 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. У нас міністр просто, щоб ми не затримували 

міністра. 

У вас є орієнтовний графік розгляду проекту Закону про Державний 

бюджет. У вас немає. Я зрозумів. Сьогодні  у нас 4 жовтня, до  1 жовтня 

народні депутати повинні були і комітети подати пропозиції. Пропозиції 
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від нашого комітету ми сформували і разом з міністром подали до 1 

жовтня від народних депутатів. Але все одно ми повинні це обговорити 

для того, оскільки бюджетний процес триває і він буде тривати там 

фактично до 1 грудня, щоб ми були в курсі і контролювали цей процес. 

Я тоді спочатку, можливо, надам слово міністру, потім скажу, що 

саме ми подали, які прохання, зокрема я як народний депутат і голова 

комітету звернувся до бюджетного комітету, я вам це зачитаю. І ми 

спробуємо потім це обговорити. Отже, пане міністре, прошу вас, будь 

ласка. 

 

НИЩУК Є.М. Так, я коротку вступну таку зроблю частину, а далі 

по конкретній історії, а саме по тих, скажімо, питаннях, які нас 

хвилюють. Наші керівники управлінь або інституцій, які тут присутні, 

скажуть для того, щоб воно прозвучало протокольно. 

Передусім дякую за те, що у нас, мені здається, так дуже успішно 

намітилась співпраця і дякуючи нашим спільним зусиллям потрошки,  я 

маю на увазі, Комітету з питань культури і духовності і всією командою, 

і нашими інституціями, потрошечки міняється ставлення Міністерства 

фінансів.  

І ми навіть собі в цьому році хотіли би дозволити подякувати 

Міністерству фінансів, що по багатьох принципових і стратегічних речах 

є серйозні зрушення в тій частині, що нарешті у нас з'явилися гроші на 

таке розуміння, як розвиток, на таке розуміння, як закупити якісь музичні 

інструменти, на таке розуміння, як витрати грошей на ремонти і 

капітальний ремонт в частині наших інтернатів,  в наших музеях і в 

наших заповідниках. Це небувалі речі за останні роки!  
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Тому для нас це дуже важливі речі, як і те, що ви взивали, те, що ми 

вас прохали, і те, що ми спільно зверталися до Мінфіну – є зрушення. 

Разом з тим, якщо говорити в цілому, то практично на мільярд у нас 

збільшується бюджет на наступний рік.  

Але є, звичайно, декілька речей, які ми, з одного боку, вже на 

минулому комітеті в частині обговорення тих законів, які подаються, 

обговорили з вами. Але, знову ж таки, хотіли би зосередитися, бо 

тиждень чи більше пройшло, але ті ризики, які ми бачимо і які не 

змінюються в документах, вони є кричущими для нас. Це стосується 

деяких наших об'єктів в частині освіти. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Пане міністре, зараз ви про це скажете. Я 

хочу зразу звернути увагу колеги, що 10-го числа буде заслуховуватися 

на бюджетному комітет питання, значна частина культурних питань. І ми 

попросимо наш апарат слідкувати, щоб всі члени комітету були 

поінформовані про те, коли будуть заслуховуватись на бюджетному. От і 

сьогодні  слухається, але ми маємо бути тут. Але будуть наступні 

слухання.  

От ми зараз вас почуємо, наголосимо на наших пропозиціях.  Треба 

буде туди піти. Хтось не зможе, когось немає, я просто звертаюся до всіх, 

хто може, що ми тут маємо спрацювати як команда і піти на бюджетний 

комітет. 

 

ТАРУТА С.О. Я на місці буду. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Щоб їх переконати, коли буде засідання. 
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ТАРУТА С.О. 10-го, це понеділок?  

(Загальна дискусія).      

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. 10-го це  вівторок. Це те, що я знаю: 10-го. 

Ми до них ще раз звернемося і попросимо цей графік. І ми маємо знати, 

коли ці питання будуть розглядатися, щоб члени комітету там були.  

Ми зараз заслухаємо стан, який є зараз від міністра, і озвучимо ті 

пропозиції, які ми подали. А далі вже треба їх дожимати, щоб це 

рухалося. 

Так, пане міністре, вибачте, будь ласка. 

 

НИЩУК Є.М. Власне, щоби зафіксувати протокольно одну з тих 

проблематик, яка у нас намітилась, то я дозволю собі зацитувати. У 

проекті державного бюджету в додатку 10 передбачено передати на 

місцевий бюджет Київське державне хореографічне училище та 

"Львівську  філію" Київського національного університету культури і 

мистецтв.  

Київське державне хореографічне училище – це  єдиний заклад 

освіти, який випускає артистів класичного балету, в ньому вчаться діти з 

усіх регіонів України. Передача училища в комунальну власність 

призведе до того, що у ньому зможуть навчатися за кошти бюджету 

тільки кияни, як це зараз відбувається з Київською академією циркового 

мистецтва. І якщо ми реорганізуємо училище в спеціалізовану 

хореографічну школу-інтернат, ми втратимо підготовку практично 

професійних артистів класичного балету, які є для Харкова, Дніпра, 

Львова, Одеси, Києва, ну, зрештою.  
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Так само передача "Львівської філії" Київського національного 

університету культури і мистецтв є недоцільною, оскільки молоді 

спеціалісти там становлять тільки 40% від загального контингенту 

студентів.  А майно філії завжди перебувало в державній власності. 

Власне і в хореографічному училищі також ситуація, яка буде 

накладатися, бо вона пов'язана з інтернатами, які в цілісному комплексні: 

всі комунікації проведені в єдиній... Як їх відрубувати, як їх розділяти – 

це я просто навіть технічно собі  не уявляю? 

 

ТАРУТА С.О. А чия це ініціатива? 

 

НИЩУК Є.М. Міністерство фінансів. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Я відразу хочу сказати колегам, що в тих 

пропозиціях, які ми подали, зокрема є пропозиція відновити бюджетну 

програму КПКВК 1801050 "Підготовка кадрів для сфери культури і 

мистецтв вищими навчальними закладами першого, другого рівня 

акредитації", передбачивши фінансування Київського державного 

хореографічного училище: "такий навчальний заклад є єдиним і 

унікальним в Україні, важливо збереження фінансування з державного 

бюджету". Тобто ми подали. 

 

ТАРУТА С.О. Ні. Це ми доб'ємо. 

 

НИЩУК Є.М. Дякую. Я єдине, що зачитаю додаток, який. 

 

ПОДОЛЯК І.І. А Львівське хореографічне? 
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НИЩУК Є.М. А його нема такого. Львівська філія. 

(Загальна дискусія).      

 

НИЩУК Є.М. Я просто зачитаю додаток оцей 10-й до того, що ми 

сказали. 

 

ПОДОЛЯК І.І. Тобто разом з філією? 

 

ФОМЕНКО С.В. Ні, ні. Це два заклади, про які ми говоримо. 

 

НИЩУК Є.М. Два заклади. 

Прошу комітет підтримати пропозицію міністерства щодо 

вилучення з додатку 10 до проекту державного бюджету України на 2018 

рік Київське державне хореографічне училище, позиція 29 в розділі 

"місто Київ",  та "Львівську філію" Київського національного 

університету культури і мистецтв, позиція 28 в розділі "Львівська 

область". Оці дуже два. Це один момент. 

Другий, який стосується кіно. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Почекайте, "Львівська  філія" у вас окремо? 

 

НИЩУК Є.М. Так. 

Якщо потрібен коментар, то пані. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. А це філія університету культури і мистецтв. 

Я зрозумів. Просто ви нам, здається, не подавали по "Львівській філії". 
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НИЩУК Є.М. Не давали. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Бо те, що ми від вас отримали, нам потрібно 

було до 1-го числа подати, ми отримали лише хореографічне училище. 

Отже. 

 

НИЩУК Є.М. Правда, тому що  ми самі побачили, даруйте. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Отже, коли ми зараз будемо піднімати це 

питання, ми повинні просити теж додати туди "Львівську філію". Так, 

будь ласка. 

 

НИЩУК Є.М. Правильно, так все? Якщо невеличкий коментар. 

 

КОЛОС Т.М. Справа в тому, що "Львівська філія" завжди була в 

державній власності і те майно було в державній власності. Вона не є 

коледжем і є тільки відокремленим структурним підрозділом, не є 

окремою юридичною особою – не має статусу юридичної особи.  

І фактично нам пропонують через наявності там цих 40% студентів, 

молодших спеціалістів, нам  пропонують весь майновий комплекс 

передати в обласну власність. При цьому ми втрачаємо 60% підготовки 

бакалаврів там на філії і майно державне. Тому треба включити 

обов'язково "Львівську філію" в цей. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Вибачте, назвіться, будь ласка. 
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КОЛОС Т.М. Тетяна Колос – начальник відділу митецької і 

художньої освіти Міністерства культури. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Яка позиція безпосередньо університету? 

 

КОЛОС Т.М. Університет хоче зберегти. Вони зверталися до нас з 

такими листами. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Правильно. Наскільки я розумію, у нас існує 

чи не існує, поправте мене, самоврядування вищих навчальних закладів? 

Як можна взяти у вищого навчального закладу самостійного, куди 

держава не може  втручатися, якусь частину і комусь віддати?  

 

КОЛОС Т.М. Тим не менше, це в 10-у 9, там 400 закладів, з них є 

частина, які є структурними підрозділами університетів, які належать до 

МОН. В тому числі туди попала і "Львівська філія" – відокремлений 

структурний підрозділ "Львівська філія" Київського національного 

університету культури і мистецтв. 

 

ПОДОЛЯК І.І. Тобто вони  цю відокремлену філію занесли в той 

університет, занесли на фінансування обласного бюджету, 

відокремлений структурний підрозділ.   

 

КОЛОС Т.М. В перелік, що да. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Але це суперечить. 
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МАЗУР Т.В. Я думаю, що це помилка Міністерства фінансів. Тому 

що Мінфін у вирішенні питання з нашим хореографічним училищем 

пропонував нам його у якості філії приєднати до одного з вузів третього 

й четвертого рівня в акредитації. Я розумію, що в даному випадку 

ситуація з вузом третього й четвертого рівня  акредитації, який має 

коледж, тому це, напевно, і технічно мав би Мінфін справити, 

повернувши видатки, але в іншу бюджетну програму. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Я думаю, що це все ж таки порушення 

Закону про вищу освіту мабуть. І мабуть треба взяти якесь роз'яснення 

від Міністерства освіти з цього приводу. Тому що, якщо ми приймали 

цей закон, якщо у нас справді існує самоврядування вищих навчальних 

закладів, то їх позицію, що він них відділяти, а що приєднувати, потрібно 

слухати. Незалежно від того. 

 

ПОДОЛЯК І.І. Але це вже є в бюджеті. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Ні, почекай. Бюджет ніхто не затвердив. Це 

не є в бюджеті.  

 

ПОДОЛЯК І.І. Це помилка, на яку треба звернути увагу і 

виправити. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Це помилка, яку нам потрібно виправити. 

(Загальна дискусія).      

 

НИЩУК Є.М. Тому, власне, ми і хочемо захистити це. 
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КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л.  Добре. Зрозуміло. Будь ласка, далі. 

 

НИЩУК Є.М. Далі кіно. Кіно, ви знаєте, із входженням Закону про 

кіно, у нас залишена стаття видатків на наступний рік на рівні цього 

року. Разом з тим закон передбачає розвиток серіалів, анімації.  

І ми, звичайно, тут є представник Держкіно пан Неретін. Можливо 

він два слова скаже. Ми просто, виходячи з певних реалій, не так багато 

просимо, як Державне агентство. Ми попередній лист підготували: 

принаймні 350 мільйонів добавити на саме телевізійне виробництво, 

тобто на серіали, і 150 мільйон на анімацію – окрема стаття. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Ми, в даному випадку, подали два документи 

в термін визначений законодавством, тобто до 1 жовтня. Ми подали і те, 

що просило міністерство, і  окремим документом те, що просило 

Держкіно. 

 

НИЩУК Є.М. Ні, як дадуть те, що просить Держкіно, ми не проти, 

ми двома руками "за".  Прошу, якщо два слова, кажіть. 

 

НЕРЕТІН С.М. Ми виходили при формуванні наших потреб, це 

потреби додаткові – є цифра, яка є, 1 мільярд 523 мільйони гривень. Ми 

виходили з того, що є новий Закон про кіно, який, власне, там зобов'язує 

робити багато речей. Це і кешбек, це і створення і підтримка 

телесеріального виробництва, зважаючи на те, що ми активно зараз 

припиняємо і, можна сказати навіть, забороняємо те, що іде на наших 
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екранах – ті залишки російського телевиробництва, який зараз присутній. 

І, власне, на інші потреби.  

Грубо кажучи, ситуація така, що, простими словами, ми вже 

"розігналися", враховуючи той попередній бюджет, який є на цей рік, у 

нас близько 100 проектів зараз у запуску. Тобто таким чином, якщо ми 

отримуємо, наприклад, обумовлені 500 мільйонів гривень, вони просто 

підуть на погашення вже існуючих зобов'язань по тих проектах, які 

запущені. Існуючі зобов'язання зараз налічують близько 700 мільйонів 

гривень, тобто і їх навіть не вистачить. Тим не менш ми якось 

впораємося з цією цифрою.  

Але проблема, що ми просто не зможемо запустити далі процес, ми 

не зможемо підтримувати на тому рівні, який у нас, власне, вже є. Грубо 

кажучи, десь в 20-у році просто виникне вакуум українських стрічок. 

Вони тільки почали наповнювати кінотеатри, але просто в 20-у році буде 

вакуум: не вийде там або вийде 2-3 українських стрічки.  

Станом на зараз ми очікуємо, що в наступному році самий масовий 

прокат, я підкреслюю, це дуже важливий момент, я говорю про масовий 

прокат, ми очікуємо, що потрапить стрічок за підтримки Держкіно 

близько 20-и, а може навіть більше. А якщо врахувати загалом зараз ту 

ситуацію, яка виникла, ми сподіваємося, що кожен місяць буде 2-3 

українських прем'єри у великих кінотеатрах. От, власне, коротко. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Давайте. Ви хочете, щоб я прочитав те, що 

ми просили додати? 

 

ПОДОЛЯК І.І. Так. 
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КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Зараз, оскільки тут є два листи. Ось те, що 

спочатку ми отримали від Міністерства культури. Передбачити 

додаткове фінансування Державного агентства з питань кіно в розмірі за 

такими програмами. Всього додатково на кінематографічну галузь в 2018 

році потрібні кошти  загальною сумою 2 076, пункт 13, мільйона гривень. 

КПКВК. Це виходить 1 мільярд 894 мільйона. Це одна програма. 

802 мільйона створення і розповсюдження національних фільмів, 

надання державної субсидії на виробництво і створення фільму ігрового, 

анімаційного, обсяг якої не може перевищувати 80% загальної 

кошторисної вартості фільму. 500 мільйонів державна субсидія 

виробництва телевізійних фільмів, телевізійних серіалів, теж 50%. 450 

мільйонів створення українських іноземних суб'єктів кінематографії і 

сприятливих умов для виробництва фільмів на території українським 

суб'єктами іноземних кінематографій. Державна підтримка в формі 

державної субсидії – це кешребаут. 87 мільйонів. Відшкодування 

суб'єктам кінематографії відсотків сплачених по кредитам. 50 мільйонів. 

Надання державної субсидії для закупівлі мобільних пересувних 

цифрових комплексів транспортних засобів для забезпечення 

демонстрування національних фільмів у невеликих містах. 5 мільйонів 

фінансова підтримка Державного підприємствам "Національний центр 

Довженка". 180 мільйонів субсидія розповсюдження і популяризація 

національних фільмів. 0,45 мільйона Національна спілка 

кінематографістів. 0,98 державна премія "Довженка". 0,68 – три гранти 

Президента молодим діячам кіномистецтв.  

Це те, що просило Держкіно.  

Те, що просило міністерство, зараз знайду.  
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Це те, що просило Держкіно. Ми подали цю пропозицію. Тобто 

міністерство. Де у нас? 4-й пункт. Збільшити фінансування за програмою 

"Створення і розповсюдження національних фільмів, фінансова 

підтримка Державного підприємствам "Національний центр Довженка" 

на 362 мільйона гривень. 

100 мільйонів державне замовлення для виробництва і створення 

анімаційних фільмів. 250 мільйонів державне замовлення для 

виробництва і створення телевізійних фільмів. 12 мільйонів виробництво 

літописного матеріалу кінолітописної історії 

Тобто ми подали дві пропозиції, оскільки ми отримали і будемо 

відстоювати відповідно на комітеті і одну і другу пропозицію. 

Міністерство подало менші цифри і менше напрямків діяльності. 

Держкіно подало більші цифри і більше напрямків діяльності.  

Це є та проблема, між іншим, з законом, тому що, коли ми 

пропонували в законі знайти інші надходження, щоб не залежати від 

бюджету, або коли ми пропонували встановити відсоток від бюджету, 

щоб це кожен раз не затверджувалося, то, як ви пам'ятаєте, були 

ініціатори того, щоб на ці пункти було вето накладено. І компроміс 

полягав в тому, що ми це забрали. Тепер кожен рік ми повинні ходити і 

просити гроші, що, в принципі,  є абсурдним, але це потрібно робити. 

Будь ласка. 

 

НИЩУК Є.М. Шановний Миколо Леонідовичу, я для зручності 

пропоную, у нас  повністю підготовлений документ, де розписана 

додаткова потреба. Для протоколу дам. Просто, щоби не затримувати 

час, я, можливо, єдине так зачеплю історію, яка стосується додаткової 
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потреби, про яку минулого разу пані Ірина говорила в частині культурної 

спадщини.  

Тобто у нас 204 передбачено, але так, як ми порахували по тим 

об'єктам, які вже підготували або ж мають готову проектно-кошторисну 

документацію, то нам потрібно ще плюс 150 мільйонів. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Давайте, може ми так зробимо. Я прочитаю 

все, що ми подали відповідно до ваших листів, а ви звірите. 

 

НИЩУК Є.М. А ми звіримо. Може і так.  

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. А ви звірите. І те, про що ви зараз кажете, у 

нас не було інформації в листі від вас. Тому ми прочитаємо те, що ми 

подали. І оскільки тут є представники Інституту національної пам'яті і 

Інституту книги, ми про них теж подавали пропозиції, то ви всі почуєте, 

що ми подали. 

 

НИЩУК Є.М. Так. Виходячи із послання Президент про цих 200 

мільйонів на закупівлі і так далі, і так далі. 

 

ПОДОЛЯК І.І. Я перепрошую, а можна? Я взагалі наполягаю на 

цьому, щоб це була наша спільна позиція щодо збільшення фінансування 

на, грубо кажучи, цей рядок бюджету, який стосується пам'яток. Тому 

що, якщо Міністерство культури має намір оголосити наступний рік 

"роком охорони пам'яток", то це повинно бути відображено в бюджеті 

однозначно. І це був би початок якоїсь політики, яку формує 

Міністерство культури.  
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Тому що ми втрачаємо кожного дня. І коли не зробити цього 

початку хоч би якогось року. Давайте ми допоможемо уряду 

коаліційному продовжувати починати правильні речі. розумієш? 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Дивіться, ви знаєте, так, крім того що 

Європейський Парламент проголосував за визнання наступного року 

"роком культурної спадщини". Тому нам потрібно виходячи з цього 

прийняти рішення комітету, оскільки наступний рік – рік європейської 

культурної спадщини, додати ці пункти, про які говорить міністр. А ми 

подавали? 

 

ПОДОЛЯК І.І. Слухай, ці подання від народного депутата на 

бюджетному комітет, якщо ти знаєш, як виглядає засідання бюджетного 

комітету, коли бюджет обговорюється, то це не грає. Нам треба зі всіх 

боків це підсилювати!  

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Я погоджуюсь. 

(Загальна дискусія).     

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Формально так, але крім формальної сторони 

справи є ще неформальна сторона. Якщо є рішення комітету і є ці 

подання від народних депутатів, підтримані комітетом. І нам в цьому 

рішенні сьогодні  обов'язково потрібно відзначити, що наступний рік, 

оскільки він оголошений роком культурної спадщини, то було б дивно, 

щоб ми цього не зробили.  

Так що, Ірино Ігорівно, ви не проти, щоб, може, вже я зачитав?  
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ПОДОЛЯК І.І. Тільки за. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Отже по кінематографу я, в принципі,  вам 

зачитав матеріали, по Держкіно. 

Відповідно. Це я подавав як  від народного депутата, але, очевидно, 

бо у нас, на жаль, не було засідання комітету, в той час ми не могли 

встигнути все це зробити. А тепер ми маємо підтримати це теж 

комітетом.  

По Інституту книги. "Забезпечення діяльності Українського 

інституту книги на 7 мільйонів 898,3 тисячі гривень. Дане фінансування 

необхідне для покриття витрат на виплату заробітної плати з 

урахуванням вимог чинного законодавства". Це мова іде про підвищення, 

Тетяно, це те, про що ми з вами говорили, про заробітні плати. 

 

ПОДОЛЯК І.І. Це плюс 7 мільйонів до тої потреби, яка відображена 

є у таблиці бюджетній?  

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Так, в бюджеті у них. Тетяно, які у вас 

заробітні плати? 

 

ТЕРЕН Т.О. Якщо говорити про оклади, то від 1 700 до  4 400. І 

зараз подана, міністерство готує постанови до Кабінету Міністрів про 

збільшення… для того щоб збільшити… на наступний рік, ми просимо 

додаткову потребу на оплату для працівників. Ось та сума, яку озвучили. 

 

МАЗУР Т.В. Та сума, яка зараз закладена у зарплату, в середньому 

виходить на наступний рік 3 600 на одну людину. Тому і просимо 
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додатково, щоб там була зарплата, якщо я не помиляюсь, в середньому 

10 100, але тут я можу помилитися. 

 

НИЩУК Є.М. Паралельно ми надіслали листа на дозвіл окремих 

умов оплати праці. 

(Загальна дискусія).      

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Не може бути середня зарплата людей, які 

просувають українську книжку в Європі і в світі, так складати одну 

третину від зарплати поліцейського патрульного. Ну це теж абсурд. 

 

НИЩУК Є.М. Абсолютно погоджуюсь. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Дякую.  

 

НИЩУК Є.М. Єдине, на секундочку, що стосується Інституту 

книги, то ви знаєте, було послання Президента України. І тут уже 

звучало від деяких депутатів про те, щоби добавити саме на закупівлю 

літератури та бібліотек додаткового ресурсу в обсязі 200 мільйонів 

гривень за бюджетною програмою 1801560 "Забезпечення діяльності 

Українського інституту книги", випуск книжкової продукція за 

програмою "Українська книга". 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Дивіться, ми би хотіли, при всій повазі, є 

директор Інституту книги, щоб такі цифри, якщо директор їх підтримує, 

щоб вони узгоджувалися. Тому що директор не переконана, що. Я 

розумію, що є люди, які хочуть, і ми підтримуємо теж витрату грошей на 
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книжки максимально багато. Але якщо Інститут книги не зможе це 

організувати. 

Тетяно, будь ласка. 

 

ТЕРЕН Т.О. Ми просили у своєму запиті меншу цифру, як ви 

бачили. І насамперед зважаючи на те, що інститут тільки запускається 

сьогодні, і ми ще на дуже початковій стадії свого розвитку.  

Але якщо це звучить як "Бібліотечні закупівлі", то нам це треба 

обговорити з Міністерством культури, щоб розуміти, чи з наступного 

року до нас переходить і ця програма. Тому що "Українська книга" і 

"Бібліотечні закупівлі" на сьогодні це дві різні програми. "Українська 

книга" – це державні замовлення, це підтримка видавців і читачів. А 

друга програма це підтримка вже бібліотек і поповнення фондів. 

Тобто, якщо ми говоримо про оці дві програми, то звичайно ми тут 

можемо говорити про ось ці суми і планувати на наступний рік їх 

реалізацію.. 

 

НИЩУК Є.М. Ми не можемо дублюючі. 

 

ФОМЕНКО С.В. Тетяно, ми з вами  про це проговорювали, що ця 

програма, яка реалізується міністерством, про закупівлю книжок для 

бібліотек, вона має бути трансформована і передана в Інститут книги. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Тобто мова іде про дві програми? 

 

ФОМЕНКО С.В. Про дві програми: "Українська книга" і закупівля 

книжок для бібліотек. 
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КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Ми ж не писали цей запит? Тоді потрібно 

теж від комітету, я думаю, це підтримати, оскільки.  

 

ФОМЕНКО С.В. І бібліотеки не в сфері підпорядкування 

Мінкультури, а загалом всі бібліотеки, куди ми відправляємо книжки. 

 

ТЕРЕН Т.О. Тоді від себе лише прокоментую, що ми виробляємо 

нові положення, нові правила цих двох програм, якщо ми говоримо про 

наступний рік, і тоді будемо говорити, як ми реалізуємо… 

 

ФОМЕНКО С.В. Так. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Будь ласка. 

 

ЧЕРВАК Б.О. Миколо, вкрай необхідно підтримати українську 

книги, оскільки в цьому році, 2017-у, ми її не реалізували з суб'єктивних, 

я вважаю, причин, оскільки створювався Інститут книги. Але не треба 

забувати, що є певні зобов'язання, які уряд взяв на себе, реалізуючи 

програму "Українська книга" в минулих роках. Скажімо, є різні 

енциклопедії, є  питання присвячені Франку, Грушевському. Тобто ці 

видавничі проекти, які розпочалися, які в рамках "Українська книга" 

мають продовжуватися.  

Вони всі фактично підготовлені і ми готові їх передати, бо це 

насправді важливо. Бо програма"Українська книга" це програма 

соціально значущих видань, якими є ці проекти, про які я сказав. 
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ПОДОЛЯК І.І. А вам було би гарно зустрітися між собою і 

проговорити це все. Нема ніякого конфлікту, я думаю. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. У мене до вас питання коротке. Я, на жаль, 

зараз не маю з собою. У нас було звернення від видавництва, яке 

розпочало видавництво Грушевського багатотомника і не має змоги його 

завершити. Я зараз це озвучую усно і просто прошу вас. Я передав вам ці 

листи, можливо, і вам і в Інститут книги, щоб спільно вирішити, яким 

чином, по-перше, зробити аудит цього проекту. Тому що є різні думки, 

хтось каже, що там нецільове використання коштів або якісь проблеми, а 

хтось каже, що оскільки ліквідовується видавництво, то немає змоги 

завершити цікавий і потрібний проект. Щоб ми все ж таки, бо для нас 

головне надрукувати книжки. Добре? 

 

ТЕРЕН Т.О.  Да, ми збираємо всі матеріали, але ще раз наголошую, 

що ми сьогодні  на етапі формування нового положення… 

І там будуть можливо якісь… 

 

ЧЕРВАК Б.О. Це ваше право. Я тільки прошу врахувати те, що я 

сказав. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Так, так.  

 

ЧЕРВАК Б.О. Відповідний лист ми підготували  і на Мінкультури 

надіслали.  
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НИЩУК Є.М. І це дасть можливість потратити, як дадуть 200 

мільйонів, бо  там вже є нагальна історія, яка… 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Я думаю, що ви зможете в Міністерстві 

культури. І ви, я думаю, не образитесь, якщо запросять і вас в Інститут 

книги, щоб ви разом виробили цю політику переходу. 

 

ЧЕРВАК Б.О.  Я тільки за. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. І ми попросимо Міністерство культури це 

зробити, щоб систематизувати і подивитися дійсно на ті борги, які 

існували, щоб це не було… 

 

ТЕРЕН Т.О. Частина боргів нам вже надійшла, нам продовжують 

писати редакційно. З вами теж зустрінемося і вивчимо цю ситуацію, так. 

 

ЧЕРВАК Б.О. Добре. Я згоден. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Добре. Дякую. І ми попросимо, завтра 

надішлють вам  ці листи.  

Пан Афонін, будь ласка. 

 

АФОНІН О.В. Я хочу підтримати позицію міністерства і сказати, 

що ми направили на адресу Гройсмана листа,  оскільки у капітальних 

пропозиціях капітальні вкладення, які подавали міністерство, взагалі не 

передбачені гроші на закупівлю книжок для бібліотек. Я розумію, що в 

Міністерстві фінансів не розуміють, що це абсолютно дві різні програми: 
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програма "Українська книга" і програма "Бібліотечні закупівлі". Тому 

треба їм пояснити. Цей лист є і пан Юрій заніс на бюджетний комітет, в 

уряд.  

І хочу  сказати, ще одну тему підняти зараз, вона стосується книг і 

стосується, до речі,  того ж "Світу", який не може закінчити програму 

"Енциклопедії" і так далі. Ви знаєте, що прийнято в Міністерстві 

економічної політики рішення про приватизацію 3 444 державний 

підприємства в тому числі  і державних видавництв. Державні 

видавництва, які мають довгу історію: "Либідь" 160 років, "Веселка", 

"Мистецтво", "Техніка" і так далі. А за ними, як уже сказав пан Червак, 

тягнуться ці борги. Тобто будуть перервані програми і дуже активно 

зараз Міністерство економрозвитку і Мінфін намагаються провести 

аудит і закінчити долю цих видавництва – кожному по 100 років. 

Тому питання бюджетних державних видавництв воно мусить бути 

не тільки питанням Держкомтелерадіо, а Міністерства культури і 

Інституту книги. Я дуже прошу звернути увагу на цю тему. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Дивіться, але у нас було все державне 100 

років, а потім приватизувалось. У нас 100 років був соціалізм, а тепер 

інша форма. 

 

АФОНІН О.В. Мова іде не про приватизацію, мова іде про 

ліквідацію брендових видавництв, які існують 100 і більше років. 

 

ПОДОЛЯК І.І. То ринок. 
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КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Питання в тому, що для нас головне, як я 

розумію, завершити ті національно значимі проекти, які в цих 

видавництвах розвивалися, і про це ми говорити можемо. Що стосується 

долі самих видавництв, то, очевидно, це справа Міністерства культури, 

яке повинно надати свої пропозиції, може щось треба приватизувати, 

щось ліквідувати. Це Міністерство культури вирішує. Але те, на що ми 

звертаємо увагу, це на те, що національно значимі проекти по 

видавництву як, наприклад, повного зібрання творів Грушевського, мали 

би бути доведені і повинні бути доведені і звершені. Це безумовно. 

Добре. Дякую.  

Отже по Інституту книги зрозуміло. Ми нібито зрозуміли? 

 

НИЩУК Є.М. Зафіксували. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Наступне. Хочу вас поінформувати, колеги. 

Це у мене запитання до колег – членів комітету, це не стосується  

напряму нашого комітету, але, з моєї точки зору, це стосується питання 

культури. Я від себе написав звернення про підтримку Національної 

суспільство телерадіокомпанії. Ви знаєте, що це питання перед нами 

піднімали на засіданні Україна-ЄС по Угоді про асоціацію, оскільки туди 

входить і канал "Культура", туди входить і створення художніх фільмів і 

культурних програм, і українське радіо. Тому це не стосується, знову ж 

таки, міністерства, але я особисто звернувся, дефіцит їхнього бюджету, і 

інші комітети, між іншим, теж зверталися, і посол Європейського Союзу: 

776 мільйонів гривень.  

Якщо комітет не проти, ми можемо таке написати від комітету, 

підтримати комітетом. 
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ПОДОЛЯК І.І. Підтримую. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Якщо ви не будете. Ніхто не проти, колеги? 

 

ЄЛЕНСЬКИЙ В.Є. Не особливо проти, помірно. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Дякую.  

Ідемо далі. Наступне питання. Це якраз те, що стосувалося всіх цих 

пропозицій Міністерства культури, які були подані. При плануванні 

міжбюджетних трансферів у 2018 році Додаток 6 Закону про державний 

бюджет. Вибачте, це інше. 

Фінансова підтримка державного. От, важливе питання. 

Надання фінансової підтримки державного підприємства 

"Кримський дім" на 11 мільйонів гривень. До нас звернувся Ахтем 

Сеїтаблаєв, який є директором цього підприємства і  який є, як ви знаєте, 

режисером, актором. І він офіційно звернувся до комітету, що без 

належного фінансування ДП "Кримський дім" не зможе функціонувати, з 

огляду… на територію Крим. Очевидно, що підтримка діяльності 

подібних організацій є вкрай політично потрібною. Тому ми зверталися 

про те, щоб надати їм відповідно до їхнього листа 11 мільйонів гривень. 

 

НИЩУК Є.М. Ми "за" звичайно. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Зверталися те, що ми голосували, створення 

державної підтримки історико-культурної заповідної території село-

музей Криворівня. Ви в курсі про це. 
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ПОДОЛЯК І.І. Я не знала, що зверталися про це. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Я озвучую це! Я про все озвучую, що ми 

звернулися. Про фільми я вам вже сказав.  

Збільшити на 15 мільйонів гривень фінансування за програмою 

КПКВК 1806050 "Здійснення концерно-мистецьких, культурологічних 

заходів у сфері кінематографії, фінансова підтримка Національної спілки 

кінематографістів України" – це за пропозицією міністерства. Дані кошти 

необхідні для проведення 36-и кіномистецьких заходів та 15-и 

прем'єрних показів фільмів для представництва України на міжнародних  

кінофестивалях. 

Тобто мова іде про участь у фестивалях. 

 

ПОДОЛЯК І.І. А в Законі про кінематографію у нас хіба не були 

передбачені так само видатки пов'язані на промоцію, участь у фестивалях 

і так далі? 

 

НИЩУК Є.М. Вони там дуже недостатні. 

 

ПОДОЛЯК І.І. Тут просто, якщо мова іде про те, щоб ми 

дофінансували Держкіно на якісь ще там, я не знаю, 700 мільйонів чи 

що? То ще окремо на 36 заходів? 

(Загальна дискусія).      

 

ПОДОЛЯК І.І. Це зрозуміло. Але це було передбачено в Законі про 

кіно і теоретично всі ті сотні мільйонів мали би іти одним пулом на 
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Держкіно. І за ті гроші вони мали би і… проводити, і фільми знімати чи 

дофінансовувати, а так само займатись їхньою промоцією, цих фільмів, і 

участю у фестивалях. 

 

МАЗУР Т.В. Воно то так, але формально Мінфін розбив це на дві 

різні бюджеті програми. Ми можемо говорити про одну суму в 700 

мільйонів, а можемо говорити там 500 плюс 200, умовно. Просто по суті 

воно так і є. Одна сума на кіно в загальному, але Міністерство фінансів 

при фінансуванні, розбиває на різні бюджетні програми. 

 

НИЩУК Є.М. І виходить, що протокольно треба вилучувати різне 

призначення. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Наступне, до нас була заявка не від 

міністерства, ми її подали, але можемо її обговорити. Це збільшити на 12 

мільйонів фінансування за програмою КПКВК "Фінансова підтримка 

національних творчих спілок у сфері культури і мистецтва та заходи 

Всеукраїнського товариства "Просвіта". Це фінансування потрібне для 

утримання Будинку ветеранів сцени імені Ужвій та проведення більше 60 

мистецьких і театральних заходів. 

 

ПОДОЛЯК І.І. Скільки там мільйонів? Від Струтинського? 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. 11. 

 

ЄЛЕНСЬКИЙ В.Є. А було там 6, здається? 
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ПОДОЛЯК І.І. Да, вони ще хочуть додатково 11. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Так. 

Ви хочете прокоментувати? 

 

ЄЛЕНСЬКИЙ В.Є. Ні, ви прокоментуйте, тому що ми два роки 

тому це обговорювали і вважали, що це не.  

 

НИЩУК Є.М. Наскільки я пам'ятаю, 6 мільйонів було. Відносно 

Будинку ветеранів сцени справді наболіла історія, вона трошки виходить 

вже, воно там в дуже тяжкому стані. І тут ні у кого не підніметься язик 

сказити, що це не треба. В цілому тут є комплексна історія, просто я 

думаю, що це окрему розширену нараду треба з цієї справи.  

Я спілкувався з… він каже, головний принцип спілки, яка є в 

Польщі, полягає в тому, що вони авторське право зберігають. Тобто вони 

є адвокатами відстоювання авторського права у будь-якому напрямку – і 

ця є їх головна суть існування. 

У нас абсолютно тільки базується на тому, що здача в оренду тих 

приміщень, які є у кожного: в Спілці письменників, в Спілці театральних 

діячів, в Спілці композиторів – здають в оренду і на цьому живуть. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Дивіться, ми діяльність спілок в комітеті не 

змінимо – це ваша справа. Спілки це ми кожен раз, коли одговорюємо 

бюджет, не розуміємо, що робити з тими людьми. І там є  різні люди: 

хтось здає в оренду, хтось там. Струтинський активна людина, він хоче 

робити заходи, він там щось, у нього є свої бажання якісь. Чи спілка є 
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кращий для цього інструмент? Не переконаний! Але принаймні він хоче 

щось робити. 

 

ПОДОЛЯК І.І. Будь-яка спілка є цікава керівникам спілки, будь-яка 

спілка! Тільки через майно, яке вона має. Тому що, якщо хтось хоче 

реалізовувати будь-які проекти, то реєструйте громадська організація, чи 

вони всі мають громадські організації, і проекти реалізовуються. І ми всі 

це прекрасно розуміємо.  

І я розумію, я тут не перепру нікого з тими пострадянськими 

спілками, які ми теоретично маємо ліквідувати законом. Бо вони в 

якомусь законі є передбачені, так? Окремий закон про них. 

(Загальна дискусія).      

 

ПОДОЛЯК І.І. Але то нема з ким говорити.  

 

НИЩУК Є.М. Єдина є небезпека, але найнебезпечніша історія, до 

якої я теж майже вже був готовий, як пані Ірина каже, але у нас 

проблема, у нас тоді просто "роздерибанити" майно і все. Тому це. 

 

ТАРУТА С.О. Треба розуміти, що коли ми щось хочемо 

зруйнувати, треба тоді щось будувати. Якщо нічого не будуємо, то краще 

не руйнувати. 

 

НИЩУК Є.М. Правильно. Да, альтернативної поки моделі немає 

готової, тому. 
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ТАРУТА С.О. Якщо немає іншої моделі і ми не маємо грантової 

системи фінансування, то руйнувати це. А скільки там грошей? За що ми 

кажемо? Там копійки! 

 

ЄЛЕНСЬКИЙ В.Є.  Ми говоримо про 6 мільйонів плюс 11. 

(Загальна дискусія).      

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л.  Колеги! 

 

ЄЛЕНСЬКИЙ В.Є. Давайте пропишемо окремо про підтримку 

оцього Будинку ветеранів сцени. 

 

ПОДОЛЯК І.І. Будинку. Це те, що я говорила Струтинському, коли 

я з ним зустрічалася, що буквально, це вже зараз неможливо, очевидно, в 

Додатку № 3 виправити, але якщо є проектно-кошторисна документація 

чи потрібні гроші на проектно-кошторисну. Бо інакше на проектно-

кошторисну документацію із членських внесків акторів, чи що, на цей 

будинок? Він, до речі, в Одеській області, так? 

 

ІЗ ЗАЛУ. Ні.  

 

ПОДОЛЯК І.І. Вибачте. Це немає значення. То щоби це було якось 

чітко зафіксовано, що це, умовно кажучи, на 2018 рік виділяється сума, я 

не знаю, там 1 мільйон гривень на проектно-кошторисну документацію і 

10 мільйонів на початок робіт. Конкретно. 

(Загальна дискусія).      

 



31 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Колеги, я з вашого дозволу, щоб ви всі 

розуміли, що все майно спілок не є державним. Ні міністерство, ні ми, 

воно належить самим спілкам. Але міністерство, яке розробляє політику, 

оскільки все одно це стосується культури, має нам. Ми маємо 

рекомендувати державі чи у вигляді закону, чи ініціативі, чи ще в якійсь 

формі, що ми з цим робимо? Чи ми просто. Бо з іншої сторони, якщо ми 

припиняємо це фінансування і кажемо: "Спілки можуть робити що 

хочуть", вони дійсно, вони мають право його продати без нас. 

 

НИЩУК Є.М. Да, да, без нас. 

 

ПОДОЛЯК І.І. Вони і зараз це право мають. І вони це робили весь 

час. 

 

ТАРУТА С.О. Ні, це треба заборонити, щоб не було, як з 

"профсоюзным" добром. 

 

ПОДОЛЯК І.І. Ми не можемо вже заборонити. 

(Загальна дискусія).     

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Але якщо ми це забороняємо, то маємо бути 

міністерством. Вибачте,  що я хочу вас попросити: опис всіх цих споруд.  

(Загальна дискусія).     

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Послухайте ще раз. Скажіть, будь ласка, ви 

маєте зробити і принести нам опис. Вибачте, будь ласка. Можна, як ви 
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казали колегам: "Дозвольте завершити речення".  Я буду те саме казати, 

коли ви говорите. 

Дивіться, я би просив вас зробити опис всіх цих об'єктів і ваше 

бачення, що з цими об'єктами можна зробити? Ми шукаємо приміщення 

під музеї, он там, Майдану, під одне, під друге, під третє. У нас є багато 

приміщень, ми розуміємо, що це є майно спілок. Але дайте пропозицію, 

ми можемо завести туди або державу, або інвесторів, або перетворити це 

на музеї чи на культурні центри. Знайти для цього якийсь ресурс, 

прийняти відповідне законодавство.  

Ми маємо розуміти, що з цим робити!? Що робити, вибачте, з 

будинком на Банковій? От що з ним робити, з будинком, там де Спілка 

письменників!? 

 

ПОДОЛЯК І.І. Це їхня власність. 

 

НИЩУК Є.М. Мав би бути просто літературний хаб, де мало би 

вирувати кожен день життя, а воно… 

(Загальна дискусія).      

 

ТАРУТА С.О. З ними можна розмовляти. От зараз відкривалися.  

 

ПОДОЛЯК І.І. З ними не можна розмовляти. У них скандал на 

скандалі. 

 

ТАРУТА С.О. В минулу суботу відкривали новий парк, який 

зробили їм в будинку творчості в Ірпені. І ми з ними розмовляли. Це ж 

треба розуміти, що це ж не керівництво, а це, які раніше були в цій 
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спілці, це теж їх частина цього, і там і родини і все інше. Тому з ними 

можна розмовляти і розробляти стратегію. 

Але якщо ми розробимо стратегію, воно все зруйнується. І я тут 

повністю погоджуюся з Миколою, коли ми їх запросимо, коли ми з ними 

будемо вести діалог, то точно ми напрацюємо якусь спільну стратегію. 

Тому що не всі вони погані. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Крім того ми маємо зрозуміти, що більшість 

з тих приміщень давно продані, лишилися не проданими. 

 

ПОДОЛЯК І.І. Всі продані. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Ні, не всі. Десь відсотків 30. Відсотків 10 

лишилося, але цих 10% є. Треба над цим: "Так, а що ми тоді 

підтримуємо?" 

 

МАЗУР Т.В. Тут питання, вони є саморегулюючими організаціями. 

Вони мають існувати за рахунок членських внесків і свого майна. Але 

проблема набагато глибша і набагато в іншому. У нас, наприклад, Спілка 

фотографів України, яка теж творча спілка, але вона не фінансується за 

рахунок коштів Міністерства культури. А чому? Тому що історично 

склалося, що є 4-5 спілок, які фінансуються.  

Наступне питання, чому Спілка письменників отримує одну суму 

коштів, Спілка театральних діячів іншу, а Спілка кінематографістів 

третю суму? І на це питання теж відповіді немає. 

 

ПОДОЛЯК І.І. І журналістів четверту. 
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МАЗУР Т.В. Питання, що ми фінансуємо? Якби ми фінансували 

їхні заходи, як підтримка творчої діяльності спілок – це одне. 

 

ПОДОЛЯК І.І. Ми пропонували. 

 

МАЗУР Т.В. А коли ми платимо зарплату їхній адміністрації або 

утримуємо їхні будівлі, питання: чому держава це повинна робити? Чому 

держава не підтримує Спілку юристів чи Спілку адвокатів, наприклад, 

але держава за рахунок коштів державного бюджету підтримує Спілку 

кінематографістів, наприклад. 

Тобто це дуже складні питання. Ми проводили нараду з Мінфіном, 

по-моєму, рік назад і вони сказали, що якщо згідно Закону про захист 

суспільної моралі, по-моєму, їм передається функція суспільної моралі, 

тоді буде зрозуміло, чому держава їм платить гроші. Бо вони виконують 

функцію держави. Те, що ви говорили в Польщі, вони виконують 

функцію держави. А на сьогодні  державі немає за що їм платити! 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Тамара, я з усім погоджуюсь, але нам. Не ви 

перед нами ставити ці питання, ви нам даєте пропозицію, що зробити. 

"Не платити". Крапка. Не платити. Це пропозиція міністерства. Ми вас 

підтримаємо. 

 

МАЗУР Т.В. Ні, немає такої пропозиції.  

 

ПОДОЛЯК І.І.  І я підтримую цю пропозицію. Але з усіх. 

(Загальна дискусія).      
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НИЩУК Є.М. Ні,  не знімаємо.                                             

Суть не в тому, дійсно є, якщо відверто говорити, за допомогою вас 

є пропозиція. Ні, ми лишаємо, зараз не знаємо: дадуть, не дадуть. Ми 

лишаємо, бо справді є нагальна ситуація з будинком. Передусім мені 

болить, наприклад,  тому що  я знаю там половину викладачів моїх, вони 

там всі. Це також проблема того директора, якому я особисто хотів, 

кажу: "Давайте я щось допоможу, просто зі своїх грошей!" На що 

сказали: "Треба 90 кілограм м'яса і ще щось". Думаю, господи, люди в 

80-90 років стільки м'яса не їдять! Я його не їм.  

Суть не в тому. Суть в тому, що треба, добре, для реставрації – оце 

добре вказано. Хай будуть, ідуть ці гроші. Але нам треба за допомогою 

вас сісти, я пропоную просто, з цими спілками і виробити якусь політику. 

 

ТАРУТА С.О. Так. Добре. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Це є добре, але ми не обмежуємо вашу 

роботу… 

 

НИЩУК Є.М. А вони маніпулюють трошечки. Не трошечки, а 

добре маніпулюють. 

 

ПОДОЛЯК І.І. Не трошечки! Я вам хочу сказати, якщо от ви не 

знаєте, бо я так само знаю. У нас є такі організації, бог з ним зі спілками, 

які є "притчею во языцех" і до якої політичної волі ні у кого не буде – 

цей весь бардак припинити.  
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Але, наприклад, в Західній Україні є такі організації: дуже славні, з 

прекрасними назвами і з не меншою історією, як ті видавництва, там 

"Лелека" чи що, наприклад,  "Просвіта", яка, до речі, теж є окремим 

рядком в бюджеті. Вони мали купу приміщень у місті Львові, всі ті 

приміщення вони продали, які їм дала громада, і все, і там в одному 

приміщенні. Дали їм кінотеатр "Щорс" колишній, тепер в цьому 

кінотеатрі, це будівля, ресторан "Грушевський" і  "Маєтки" Дубневичів, 

наших колег з вами. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. До речі, це треба звернутися до всіх 

журналістам, щоб зробили розслідування, куди це все ділося. 

(Загальна дискусія).      

 

ТАРУТА С.О. Ірино, якраз це і стосується того, що не випрацювана 

політика. І коли ця спілка є закладником діяльності одної людини. А всі 

інші, повірте, вони дуже фахові і  вони хочуть, щоб відбувалась 

нормальна якась їх місія. І якщо одна людина в профспілці,  те ж саме. 

 

ПОДОЛЯК І.І. Ці люди приходять на збори, піднімають руки і 

голосують. 

 

ТАРУТА С.О. Ну не всі такі погані. 

 

ПОДОЛЯК І.І. Всі такі. 

 

ТАРУТА С.О. Я б  так не. 
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КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Колеги, ми це проговорили. Давайте 

рухаємося далі. Тоді ще поговоримо, буде ще час. 

Дивіться, перший, щодо Київського хореографічного училища ми 

сказали. Ми додаємо "Львівську філію". 

Наступне. Збільшити на 500 тисяч гривень за програмою КПКВК 

1801190 "Забезпечення діяльності національних музеїв, національних і 

державних бібліотек та культурно-просвітницьких центів" з метою 

скерування зазначених коштів на виплату заробітної плати працівникам 

програми "Креативна Європа".  Я вважаю, це дуже потрібна річ. Тому що 

це кошти, які можна залучити до України, а людей, які цим займаються, 

нема за що утримувати. 

 

НИЩУК Є.М. Так. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Наступне. Збільшити фінансування видатків 

Українському інституту національної пам'яті. Зокрема  додатково 

виділити 3 мільйона 147 тисяч гривень за програмою КПКВК 1809070 

"Керівництво та управління у сфері відновлення та збереження 

національної пам'яті". Дані кошти необхідні для розробки сайту 

інституту та оплати праці працівників з нарахуваннями відповідно до 

чинного законодавства.  

 

ПОДОЛЯК І.І. Я маю запитання. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Так, будь ласка. 
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ПОДОЛЯК І.І. Наскільки я пригадую, минулого року  

Інститут національної пам'яті якусь частину коштів не використав і 

повернув в бюджет. 

 

В'ЯТРОВИЧ В.М. Не було такого. 

 

ПОДОЛЯК І.І. Не було такого? Всі освоїли. 

 

В'ЯТРОВИЧ В.М. Абсолютно. 

 

ПОДОЛЯК І.І. О'кей. Добре. Дякую.  

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Наступне. Додатково виділити кошти в 

розмірі 9 мільйонів 137,5 за програмою КПКВК 1809020 "Заходи з 

реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження 

національної пам'яті, забезпечення діяльності Національного 

меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції 

гідності та Галузевого державного архіву Українського інституту 

національної пам'яті". 

Дані кошти необхідні для забезпечення діяльності Музею 

Революції гідності та проведення заходів відповідно до Указів 

Президента України та рішень Верховної Ради. Нема питань? 

Наступне. Виділити фінансування в розмірі 900 мільйонів гривень. 

Це далі, послухайте, я вступ зроблю. Ви знаєте, що у нас є Державний 

архів-музей літератури і мистецтва. Я там був, говорили з керівництвом 

там і з керівництвом "Софії Київської" пані Куковальською, яка 

поставила жорсткі вимоги для того, щоб цей архів звідти виїхав. Чому? 
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Тому що у неї є кошти для ремонту цього приміщення, яке вона хоче, 

щоб був складовою музею "Софії Київської".  

Разом з  тим Фонд держмайна протягом довгого часу не пропонував 

жодного приміщення для цього закладу, а ті, які пропонувало, не 

підходили для цього закладу. Там є певний конфлікт, тому що на думку 

пані Куковальської це приміщення знаходиться в аварійному стані. І там 

дійсно підтікає дах. І за її словами є проблема з фундаментом. Воно 

стоїть, це приміщення, не те, щоби воно було в катастрофічному стані. 

Але, очевидно, бажання керівництва музею все мати в єдиний комплекс і 

зробити там реставрацію, і вони мають на це кошти, і вони бачать 

розвиток цього.  

Натоміть цей архів цікавий тим, що в архіві зберігається, 

наприклад,  найбільша, щоб ви розуміли, найбільша колекція української 

акварелі. Тому що всі картини писані маслом передавалися в музеї, а 

акварелі в архіви. Там зберігаються рукописи Тараса Шевченка. Там 

зберігаються так багато цікавих і різноманітних речей, що, очевидно, 

потрібно розуміти, що з цим робити. 

Пані Баранова приїхала теж.  

Сьогодні кажуть, що вони отримали листа про негайне звідти 

виселення. Ми попросили, зрештою-решт нам з архівом щось потрібно 

робити.   

Був я, до речі, ще в одному закладі, добре, що тут є пан Червак – це 

Книжкова палата. Нам треба всім разом туди піти, колеги. Хто був ще в 

Книжковій палаті? Я вам розкажу. Книжкова палата в підпорядкуванні 

Держкомтелерадіо. Книжкова палата була створена в 1918 році за 

наказом Винниченка в Харкові. І знаходилася в Харкові, не була 

перевезена в Київ, до початку 90-х років, поки Щербицький не почав 
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будувати в Києві спеціальне сховище. Він побудував це сховище, але 

щастя полягало в тому, що жодні експонати Книжкової палати не були 

знищені під час Другої світової війни. 

В Книжковій палаті знаходяться примірники всіх українських газет, 

включаючи до районних, починаючи з 1917 року. В Книжковій палаті 

знаходяться примірники всіх книжок, в тому числі, наприклад, всіх 

заборонених книжок. Тому що книжки забороняли і вилучали, але 

примірники в Книжковій палаті залишалися.  

Книжкова палата – це скарб. Це величезний висотний будинок, де, 

правда, місця не вистачає. Але, на жаль, наприклад,  не закладені кошти у 

нас на те, щоби там була реконструкція вентиляції мікроклімату, бо всі ці 

газети і книжки, як ви розумієте, зберігаються в не дуже хорошому стані. 

Але бюджету на це постійно немає і вентиляція, яку там встановили і 

купили, не підключена і не працює. Тому всі норми по вологості і по 

температурі, на жаль, люди, які там працюють, намагаються це 

витримувати, але це не витримується. 

І це теж архів величезний, прекрасний! Більше того, після того, як 

ви знаєте, що була пожежа і залили водою цілу низку літератури в 

бібліотеці Вернадського, по суті це єдине місце, де найповніше сховище 

української книги! Єдине  в Україні! І керівництво, яке там працює, 

намагається це тримати в нормальному стані з останніх сил, але 

очевидно, що увага держави до цього не дуже велика. 

Це не наш, я знаю, що зверталося Держкомтелерадіо, це просто не 

наш комітет. Це Комітет по свободі слова. Але очевидно, що не виділяли 

кошти на вентиляцію. Тому що у них немає коштів платити за 

електроенергію, бо  це величезне приміщення, щоб там вентиляцію і 

вологість підтримувалась.  
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Але це унікальна річ.  Я думаю, це один із найповніших наших 

архівів і бібліотек. Так, будь ласка. 

 

ЧЕРВАК Б.О. Все абсолютно сказано правильно. І не забувайте, що 

в наступному році буде 100 років Книжковій палаті. Ми підготували 

проект розпорядження, в якому пропонуємо створити оргкомітет і на 

державному рівні відзначити цю дату. Тому мені здається, що, з огляду 

на цей ювілей, справді можна було б зробити дуже багато корисного для 

підтримки Книжкової палати, бо це насправді дуже потрібна і унікальна  

інституція.  

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л.  В Книжковій палаті є, щоб ви розуміли, що 

мене вразило, всі українські плакати, які випускалися від першого дня 

існування України. Причому там унікальні плакати! Отут є пан Гудімов,  

так як я був вражений  колекцією акварелей, які в Інституті літератури і 

мистецтв, так і я був вражений плакатами, які були надруковані в Україні 

від 1917 року до тепер. 

 

ПОДОЛЯК І.І. Миколо, чекай, а оцей архів літератури, то яким 

воно "макаром"? 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Ні, то я вам просто розказав про два заклади, 

які архіви. Архів літератури, тут є керівник архівного управління.  

Ми звернулися,  ви знаєте, що архів будує на Соломинці своє 

приміщення, дуже довго не може добудувати. Нам Мінюст дав 

пропозицію, ми її подали. У мене є великі сумніви що її затвердять. Але 

те, що нам потрібно добудувати цей будинок, перевезти туди всі 
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українські архіви в одне місце, з дотриманням температури і 

мікроклімату. Тому що все це нищиться!  

 

ПОДОЛЯК І.І. Але пані директор "Софії" вже виселяє їх. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Дивіться, це одне з другим не пов'язано. Пані 

директор "Софії", якби вона бачила хоча би якусь перспективу "в кінці 

тунелю", що когось турбує те, що треба їх кудись переселити і  хтось цим 

займається, вона би погодилась почекати якийсь час. Але, на жаль, 

протягом 10 років щороку вона їх виселяє і щороку їм нічого не дають, і 

вони там продовжують знаходитись. 

Крім того, у них же там є меморіалі музеї авторів, письменників – 

це унікальна річ, бо це називається музей… 

 

ІЗ ЗАЛУ. Музейні меморіальні кімнати. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Так. 

Може ми би попросили Інститут національної пам'яті, це я розумію, 

що це не зовсім ваше завдання, але у нас має бути. Ну це музей, це все 

музеї! Це все можна перетворити в якийсь цікавий музей літератури, 

культурної спадщини, якоїсь іншої концепції. Подумайте, що з цим 

робити на рівні державної політики? Тому що ми втрачаємо всі наші 

надбання, які розпорошені взагалі по всюди. 

 

В'ЯТРОВИЧ В.М. Ми готові долучитися, музеї… 
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ФОМЕНКО С.В.  Насправді ми обговорювали з представниками з 

представниками музею цю можливість, вони не захотіли передати нам 

оці колекції. Коли пішла мова про те, що їх треба виселяти, ми 

запропонували як один із таких тимчасових виходів – це передача нам 

цих музейних кімнат, щоб ми ці колекції в наших музеях могли десь 

тимчасово розмістити. Але керівництво архіву не погодилося. 

 

МАЗУР Т.В. Там проблискує світло"в кінці тунелю", бо, наскільки 

мені відомо, наразі на базі Фонду державного майна проводяться робочі 

наради з пошуку підходящих приміщень і з того, що я чула, що вже є 

якісь варіанти, які кращі від тих попередніх, які були презентовані тут на 

комітеті на останньому засіданні. 

Завтра, знову ж таки, якщо я не помиляюсь, має відбутися  чергове 

засідання, в ньому беруть участь і представники Міністерства юстиції, 

Держархіву, і "Софії Київської", і Міністерства культури, і на базі. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Ми чули, що мова іде про приміщення 

колишнього американського посольства, яке зараз ніби на нього 

дивилися. Але там, ви ж розумієте, як тільки виникає якесь цікаве 

приміщення, тут же 150 способів його не передати. 

 

МАЗУР Т.В. Але якщо на то буде воля і підтримка з усіх боків, то я 

думаю, практика з "Кримським домом" у нас і інші випадки показують. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Ви розумієте, там унікальні сховища, там всі 

колекції всіх наших письменників. Часом в цих колекціях, там воно ще 

так цікаво зібрано, тому що воно зібрано не по книжках, не по авторах. 
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Якщо це картини, то картини це були чиєїсь колекції і от вони  далі там в 

цій колекції зберігаються. Але люди до цього особливого доступу не 

мають. Отримати це на виставки, побачити – це складно, тому що це 

треба зберігати. І умов для цього нормальних немає.  

Має бути якийсь підхід нашої культурної політики, що з тим 

робити, як це зберігати? Так, будь ласка. 

 

БАРАНОВА Т.І. Шановний Миколо Леонідовичу, я б хотіла 

наголосити перш за все на тому, що дійсно 60 років в цьому приміщенні, 

в бурсі, знаходиться архів-музей. Ви бачили, в якому стані перебуває ця 

будівля. Вона підтримується всіма силами, щоб це був належний стан, 

що б це дотримувались умови. Ви бачили сховища, в яких зберігаються 

документи. Все це. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Вона не в катастрофічному стані – це правда. 

 

БАРАНОВА Т.І. Не в катастрофічному. 

Наразі фондоутворювачі дуже схвильовані тим, що відбувається 

така ситуація навколо саме цього центрального архіву-музею, і те, що 

намагаються виселити в такий спосіб, причому отак різко. Так?  

Ми робимо всі зусилля, але розпорошувати і робити: частину архіву 

залишати, а частину музею кудись переселяти і роздавати – практика  

вже історична доказала про те, що потім ніхто нічого не знаходить, або 

знаходять але не в повній мірі. І це недоречно, і не можна розпорошити 

такий комплекс, такий архів-музей.  

На сьогодні ми не це питання тут розглядаємо. Ми розглядаємо 

питання саме про те, щоби ви нас підтримали в тому, щоб кошти 
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віднайшли на наступний рік. Виділили фінансування для того, щоб 

можливо було добудувати хоча би одну будівлю із трьох, які на 

сьогоднішній день 10 років уже як побудовані, менше чим 10, але разом з 

тим. На 90 років архівних установ було закладено це все. На 90 років 

розпочали будівництво. 100 років ми в цьому і на початку 2018 року 

будемо відмічати, і у нас за 10 років не добудовані оці споруди і будівлі, 

в яких має бути. 

 

В'ЯТРОВИЧ В.М. Вже вкладені величезні кошти і ресурси. 

 

БАРАНОВА Т.І. І там витрачені дійсно великі кошти. Там небагато 

треба. У нас є такий приклад – Київський обласний архів. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Я  розумію. 900 мільйонів – це не мало, я вам 

скажу.  

 

ТАРУТА С.О. Це дуже багато. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. 900 мільйонів – це не мало. Ми звернулися 

до Міністерства юстиції, пані Севастьянова надіслала, ми за нашою 

ініціативою, тому що ми кажемо, що з архівами треба щось робити, треба 

добудувати. Нам прислали листа на 900 мільйонів.  

Ми це записали сюди. "Виділити фінансування в розмірі 900 

мільйонів гривень та відновити бюджетну програму 3609810 

"Реконструкція та розвиток комплексу споруд Центральних державних 

архівів України на вулиці Солом'янська, 24 в Солом'янському районі 

міста Києва". Дані кошти необхідні для завершення відповідних робіт у 
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зв'язку з відсутністю рішення цього питання, а також враховуючи 

неможливість подальшого розміщення Центрального державного архіву-

музею літератури і мистецтв на території Національного заповідника 

"Софія Київська", держава може зазнати значних збитків, а також 

втратити неоціненні примірники творів, які на даний момент 

зберігаються в архіві. Крім того очевидно, що в разі не завершення 

будівництва відповідного об'єкту держава і так зазнає збитків, оскільки 

будівля руйнується, відтак як наслідок уже вкладені кошти в цю будівлю 

витрачені на вітер".  

Це те, що ми написали. Але разом з тим, я теж для себе розумію, що 

коли Приймаченко там розпорошена: там лежить, там лежить і люди 

цього не бачать, і  концепції цього немає – це теж не зовсім правильно. 

Тому що воно, крім того, що воно нищиться, треба розуміти, непросто 

перевести колекції, непросто зберігати. Тому я і прошу Інститут 

національної пам'яті можливо, бо має бути, Міністерство культури, вас, 

що з цим робити?  

Тому що, чесно кажучи, Міністерство юстиції до  мистецьких 

колекцій, я не думаю, що має пряме відношення. Я розумію, що 

міністерство всюди, як ви знаєте, архіви підпорядковуються 

Міністерству культури. Я ще припускаю, що Міністерство юстиції може 

мати відношення до трудових книжок, які зібрані, або до якихось інших 

документів, і те це під питанням. Але що стосується приватних колекцій 

письменників, то це культурне надбання країни. 

 

НИЩУК Є.М. Слушно сказано, але з самого початку, коли ми 

говорили про те, що було б логічно або нам тоді дати, або похвилюватись 

самим, Міністерство юстиції ніяк не хвилювалось цією історією.  
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Натомість "так різко". Теж не можна сказати "так різко",  бо "так 

різко" 10 років вже. Це не різко за 10 років! Знали того року, що буде 

виселення цього. Зараз не висилимо, будуть знати, що будуть 

наступного, але так само будуть казати, що різко. Як різко? 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Будь ласка. 

 

_______________. Дозвольте. Я перепрошую. Баранін* Олександр, 

я член колегії архівної… 

Три ремарки. По-перше, можливо різко не різко, але… Я  колись 

проговорював на нашій шановній зустрічі, але ще раз підкреслюю, що 

коли був перший лист-повідомлення про потенційне виселення, там не 

було сказано ні про аварійність, ні про що, просто "відповідно до закону  

орендар має право виселити. Виселяйтеся" – це  перше. 

Потім друге, було складено акт, в якому було зазначено, що 

можливо там певні трудності, вимоги з будівництвом, але фундамент все 

о'кей.  Тобто в акті, який я особисто бачив як член колегії, було 

зазначено, що акт – все добре. Чому зараз з фундаментом виявилося – 

незрозуміло. Тому що з фундаментом… 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Ми зараз не це обговорюємо, не займайте 

наш час, будь ласка. 

 

_______________. Добре. Я перепрошую. Державна справа – це 

унікальний культурний комплекс, його не можна розпорошувати  в 

принципі. 

(Загальна дискусія).      
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КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Чекайте, ми зараз не будемо обговорювати, 

сідайте, будь ласка, кого ми виселяємо, кого не виселяємо. Ми 

розуміємо, що нам потрібно з однієї сторони зберегти ці колекції, але 

зберегти і зробити доступними для людей. І там, вибачте, в цих колекціях 

є важливі питання, а коли якийсь письменник збирав якісь там 

комуністичні брошурки, які займають купу місця і вони, наприклад,  не 

дуже потрібні. Так ця колекція комуністичного письменника Василенка, 

наприклад, і там лежить журнал "Огонек", який. А разом з тим, між тим, 

лежать картини видатних українських майстрів.  

То якось теж треба розуміти, що з тим робити, скільки цих 

приміщень потрібно? Як зробити доступ людей до них? Має бути якась 

політика цього. Розумієте, це називається музей-архів, але туди черга 

людей як в музей не стоїть, ви це теж розумієте. Хоча молодці люди, які 

там працюють, що вони це зберігають.  

Тому, очевидно, нам потрібно зберегти до тих пір, поки ми не 

вирішимо. Ми попросили гроші, ми знову, ми просимо це, ніхто не 

дозволить це викидати нікуди,  тому що там справді унікальні речі 

знаходяться. Але вирішити питання музею потрібно. Від того, що ви 

кажете, що це пам'ятник ЮНЕСКО і нічого не робиться, щоб дати 

нормальні приміщення, ні вам не добре, ні архівістам не добре. 

 

МАЗУР Т.В. Дозвольте ще коротку ремарку? 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Так. 
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МАЗУР Т.В. Я сюди прийшла з засідання комісії по державних 

інвестпроектах, і є положення, яке регулює діяльність цієї комісії у 

відборі проектів. На сьогоднішній день в держави єдина позиція, що всі 

подібні проекти можуть фінансуватися тільки через систему державних 

інвестпроектів.  

І я минулого разу говорила, можу так само написати в 

рекомендаціях Держархіву, щоб вони розробили інвестпроект, подали на 

розгляд цієї комісії, і ймовірність того, що цей проект буде підтриманий і 

держава виділить ці гроші, дуже велика. Тому що ми бачимо, що вже 

зараз є проекти і "Охматдит", і "Могилянка", і у нас є наші культурні 

проекти, і реконструкція "Маріїнського" – це все робиться за рахунок 

державних інвестпроектів.   

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Ви зробили це? 

 

МАЗУР Т.В. Немає цього проекту на розгляді. 

 

БАРАНОВА Т.І.  Ми його ще не подали, але ми його робимо. 

 

МАЗУР Т.В. Так його подати. Окремою бюджетною програмою 

воно не пройде. 

А в межах державних інвестпроектів, які будуть розглянуті і 

відібрані, можливо, на наступний рік чи профінансовані проекті роботи 

там… Це все може бути реалізовано. 

 

ПОДОЛЯК І.І. Так. 
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КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. У нас просто тут якийсь короб: ми не 

можемо зрушити з місця. Тому що одні кажуть: "Виселяйтесь". Другі 

кажуть: "Не поїдемо, дайте приміщення". А держава каже: "Треба 

приміщення", але не дає приміщення. Підходу до того, як це має 

розвиватися далі, немає. І всі працюють в стресі, не розвиваючись. Ну це 

абсурд! 

 

ТАРУТА С.О. А це може бути "каліновкою". Ну завтра воно 

завалиться!  І що буде з цим? Хто буде нести відповідальність? Це ж 

постійно ми з цим жартуємо, жартуємо. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Так. 

 

ГУДІМОВ П.В. Я перепрошую, але, на мою думку, можна, в 

принципі,  дійсно починати з голови. Потрібно розуміти, що ми хочемо 

отримати на виході? 

Можливо та будівля, яка спроектована 10 років тому, вона вже не 

відповідає потребам сучасності. Можливо нам не треба ті самі 900 

мільйонів витрачати на неї. Зараз є зовсім інші системи складські, дуже 

круті, які розбираються, збираються і це можна зробити. Це павільйонні 

конструкції, які мають всі норми  і пожежного і охоронного значення – 

це логістичні склади такі.  

Можливо, якщо архів виселяють, треба швиденько зрозуміти, на 

якій території зробити такий склад з усіма правильними речами. 

Перевести. Але  продумати перш за все ідею, яка функція на майбутні 

100 років цього архіву-музею? Можливо це треба музей-архів зробити.  
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І збирати людей, які мислять, в робочу групу і відповідно давати 

пропозицію. Тому що я бачу тупикову ситуацію, і вона така тупикова 

ситуація в більшості державних інституцій. Тому що  настільки 

господарські проблеми  і територіальні заїдають, що ви вже думати про 

високе і про стратегію не можете! 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. І тому що ось є представники Державного 

управління архівного. Він правий! А що  заважає витрачати не 900 

мільйонів, а дійсно знайти землю і зробити сучасну конструкцію, яка 

буде набагато дешевша? Тому що це можна  легко зробити. 

 

ГУДІМОВ П.В. І в розвиток пустити ті кошти. 

 

ПОДОЛЯК І.І.  Це буде черговий склад. Треба мати концепцію. Це 

ти правильно говорив спочатку: треба зрозуміти, що з цим робити? 

(Загальна дискусія).      

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Ми зараз все не вирішимо. Добре, що ви 

прийшли, я вам дякую. Ви почули те, що ми хотіли сказати, нам важливо, 

щоб це чули і громадськість, і люди, які присутні, що ми почали. Ми 

зараз не вирішимо питання, але що ми почали хоча би рухатися в цьому 

напрямі. 

Колеги, давайте рухатися далі. У нас просто обмежений час. На 

сьогоднішньому засіданні ми лише бюджет обговорюємо. А ми тоді 

окремо зберемося. Ну це навіть не збиратися треба, подумайте. 

 

ЄЛЕНСЬКИЙ В.Є.  Ми вже збиралися з цього приводу. 
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КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Це відкриті. Я прошу, Павло, поїдьте ви, 

Інститут національної пам'яті, я розумію, що у вас у всіх багато роботи, 

поїдьте подивіться хоча би на цей об'єкт. Подивіться, у нас є купа інших. 

Подивіться на цю Книжкову палату, може у вас будуть якісь ідеї і ми 

разом зрушимося і будемо думати як це. 

 

ІЗ ЗАЛУ. Обов'язково.  

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Дякую.   

Ідемо далі. Додатково виділити 10 мільйонів гривень для 

проведення реставраційно-ремонтних робіт Домініканського собору, 

місто Львів, площа Музейна, 3. Було до нас звернення на ремонт.  

Тому що це церква зверталася, що у них немає грошей. 

 

ПОДОЛЯК І.І. Я хотіла уточнити ще один момент, тому що ми 

мали розмову, Світлано, з вами щодо театру Заньковецької, який уже 

отут. 

 

НИЩУК Є.М. От у нас "Зміцнення матеріально-технічної бази", тут 

є ціла низка. Я не знаю, чи у вас є? 

 

ПОДОЛЯК І.І. Бо справа в тому, що обласна рада в бюджеті на 

закінчення реставрації цієї пам'ятки в центрі міста, яка просто так само 

завалиться, в  центрі Львова. Да? Нічого не закладає?  

(Загальна дискусія).      
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ПОДОЛЯК І.І. Нічого! Скільки це? 24 мільйони. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Колеги, на жаль, пані Ірино, ми не 

отримували листа про це. Тому тут цього нема. Вони пізніше надіслали.  

Наступне, і додаткове фінансування, ми про це говорили, 570 тисяч 

гривен науково-дослідному інституту українознавства, це Міністерство 

освіти, для збереження філії "Гуцульщина". Тобто це те, про що ми 

говорили, бо була ця філія, яку вони скоротили, Міністерство освіти.  

 

ЄЛЕНСЬКИЙ В.Є. Причому ми до освіти? Це ж освіти. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Я читаю своє звернення. Ми можемо його 

підтримувати, можемо не підтримувати. З Міністром освіти ми про це 

поговорили, вона це підтримала. 

 

ПОДОЛЯК І.І. Чудесно. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Це все, що ми подавали? Так, це все. Будь 

ласка, що ми не подали? 

 

НИЩУК Є.М. Так. Якщо можна, тоді комплексно, бо тільки що 

Ірина Ігорівна сказала. В частині "Зміцнення матеріально-технічної бази 

закладів культури" планувались видатки в сумі 867 мільйонів 197 тисяч 

гривень: на проведення капітальних ремонтів  та придбання обладнання. 

Проте Міністерство фінансів за окремими напрямками не передбачило 

видатки на навчання і мистецькі заклади.  
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Першочергова додаткова потреба на забезпечення невідкладних 

видатків розвитку у 2018 році складає 64 мільйона 628 тисяч за 

наступними бюджетними програмами. значить 

 КПКВК 1801060 "Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтв 

вищими навчальними закладами третього і четвертого рівнів акредитації" 

на 40 мільйонів 307 тисяч гривень. Для Львівської національної музичної 

академії імені Лисенка 27 мільйонів 779 тисяч, з них 15 мільйонів на 

придбання музичного обладнання, поповнення бібліотечних фондів, яке 

не оновлювалося більше ніж 10 років. Та 11 мільйонів 779 тисяч на 

проведення капітальних ремонтів навчальних аудиторій та корпусів у 

навчальному закладі.  

Для Київського національного університету театру, кіно та 

телебачення імені Карпенка-Карого 13 мільйонів 572 тисячі. З них 2 

мільйона 900 тисяч на придбання обладнання для забезпечення 

навчального процесу та 10 мільйонів 672 тисячі на проведення 

капітальних ремонтів приміщень навчальних корпусів та гуртожитку, де 

просто катастрофа. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Ви подавали це в Мінфін? 

 

НИЩУК Є.М. Так. 

 

МАЗУР Т.В. І в Мінфін і в бюджетний комітет. 

 

НИЩУК Є.М. І воно не враховано, тому я і зачитую, щоб воно 

протокольно. 
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КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. А ви офіційно це враховуєте, подавали? 

 

НИЩУК Є.М. Так. І те, про  що казала Ірина Ігорівна, за КПКВК 

1801170 "Загальнодержавні заходи у сферах культури та мистецтв, 

охорони культурної спадщини: вивезення, ввезення та повернення 

культурних цінностей державної мовної політики, міжнаціональних 

відносин, релігії та захисту прав національних меншин" для 

Національного академічного українського драматичного театру імені 

Заньковецької 24 мільйона 321 тисяча. З них 21 мільйон  557 на 

проведення реставрації й фасадів, виготовлення проектно-кошторисної 

документації на реставрацію та капітальні ремонти адміністративних 

приміщень театру. Та 2 мільйона 764 тисячі на придбання серверного, 

комп'ютерного та спеціального сценічного обладнання.  

Все. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Які думки, колеги? Я пропоную.  

 

ТАРУТА С.О. Мені стидно, коли я дивлюся на  тильну сторону 

театру імені Заньковецької і це вже 10 рік. Я думаю, де ж це місцева 

влада?! Я би уже сам прийшов би і поштукатурив. 

(Загальна дискусія).      

 

ПОДОЛЯК І.І. Послухайте. Будівля – пам'ятка. Установа 

національна. Ну  про що ви говорите, ну яка місцева влада?! Ну це що, 

клуб чи що?! 

(Загальна дискусія).      
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ТАРУТА С.О.  Я за те, що театру Заньковецької допомагати треба. 

Я ж не про це. 

 

ПОДОЛЯК І.І. Ну то до чого ті шпильки?! 

 

ТАРУТА С.О. Не шпильки. Я просто постійно. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Колеги. Одне не виключає другого. 

 

ТАРУТА С.О. Не виключає. Театру Заньковецької допомагати 

треба. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Колеги, я що пропоную, щоб ми затвердили 

ті питання, які ми проговорили, плюс ті, які озвучив зараз пан міністр. 

Підготували рішення комітету з цього приводу. Дали це рішення 

комітету.  

По-перше, ви всі його отримаєте і фактично з завтрашнього дня 

треба буде піти до всіх членів бюджетного комітету, там, де є 

представники або ваших фракцій, або людей, яких ви знаєте, дати їм. Ми 

попросимо це розмножити. Дати всім. Нам треба трошки пролобіювати 

це питання, я розумію, що часу дуже мало, бо вони навіть сьогодні  

засідають. Але все ж таки, щоб ми максимально зробили все, щоб ці 

побажання були виконані, бюджетні.  

Я розумію, що десь це вийде, десь не вийде. Тому що от для мене, 

наприклад, пане міністре, хотів вас запитати, що нам робити з 

кінематографом? Бо є ваша пропозиція  і є пропозиція Держкіно. От як 
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нам бути? Тому що деколи, розумієте, коли побачать вашу і скажуть: "Ну 

200 мільйонів ми дамо. Ну мільярд! Ні. Ми не додамо!" 

 

ПОДОЛЯК І.І. Якщо дозволите, я ще додам до цього питання, що 

Микола сформулював. Переважно бюджетний комітет розглядає 

поправки, коли вказується, ви хочете дофінансувати ту чи іншу галузь, 

що ви пропонуєте звідки взяти? І якщо, так би мовити, так 200 мільйонів, 

300 мільйонів там, 150 мільйонів – це, що можна вказати. То звідки взяти 

мільярд 200 мільйонів там на кіно? Це треба переглядати всю систему. 

 

НИЩУК Є.М. Відверто сказати, ми і виходили із вище тільки що 

озвученого, з певних консультацій з Мінфіном.  Тобто для них є 

зрозумілим, звідки вони можуть ще взяти плюс 500, скажімо так. Звідки 

взяти ще мільярд 500? 

 

ПОДОЛЯК І.І.  Я вам скажу, з Національної гвардії 13 мільярдів 

плюс в 2018 році.  

 

ТАРУТА С.О. Азартні ігри... 

(Загальна дискусія).     

 

НИЩУК Є.М. Ми ще раз підтверджуємо, ми не проти. Ми за. 

Можемо прибрати нашу: брати по максимуму в запит. Це я не знаю. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Колеги, давайте так, хто, щоб затвердити. 
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ЄЛЕНСЬКИЙ В.Є. Одну секундочку. Я до не кінця зрозумів про 

оцей комплекс на Солом'янській площі. Ми що з цього прийняли?  

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Ні. Почекайте. Ми звернулися з проханням 

надати 900 мільйонів. Ці 900 мільйонів для того, щоб його добудувати, 

як вони кажуть, і оснастити. Це за рік не зробиться. Тобто, якщо буде 

виділена хоча би якась сума для цього, то потім ми можемо почати 

рухатись: або подивитися на цей комплекс, або абсолютно слушно 

пропозицію Павло сказав. Крім того є інвестпроекти, хай вони це 

скажуть. Це треба в кінці кінців щось з цим зробити. 

 

ЄЛЕНСЬКИЙ В.Є.  Так, але ж це не з видатків на культуру? 

 

ІЗ ЗАЛУ. Ні. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Ні. Це додатково. 

 

ТАРУТА С.О. Це окремо. 

 

 КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Ми піднімаємо, я думаю, що вони нам 

відмовлять. Але навіть для інвестпроекту це буде плюс. Якщо вони нам 

скажуть: "А ми дамо, давайте ми на перший рік дамо там не 900, а 

половину на перший рік". А ми паралельно почнемо дивитися на той 

шлях, який запропонував Павло, бо я, ви знаєте, голова забита, але це 

абсолютна слушна ідея. 

Це проектувалося там 10-15 років тому. Зараз зовсім інші 

технології, зараз можна все це. 
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ТАРУТА С.О. Я вам казав. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. І Сергій Олексійович абсолютно вірно казав. 

 

ПОДОЛЯК І.І. Це значить треба переробляти ПКД. Це треба 

усвідомлювати просто. Це всім треба усвідомлювати.  

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Правильно. Ми усвідомлюємо.  

 

ПОДОЛЯК І.І. Бо ми кладемо мазки, розумієте, а хтось відповідає 

кримінальними справами. 

 

НИЩУК Є.М. Але це архів має сам робити, а не Міністерство 

культури. 

 

 ПОДОЛЯК І.І. Звичайно.  

 

НИЩУК Є.М. Тим більше, що воно нам наразі не належить. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. От я коли заходжу туди і беру рукопис поеми 

"Сон", який я розумію, що завтра може бути загублений, знищений чи 

стліти там, то мені все одно, вибачте, яку я посаду займаю, хто там 

керівник архівів, хто міністр, хто ми тут всі разом?! Я думаю, що ми 

маємо зібратися і подумати, що з тим зробити. 
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НИЩУК Є.М. Я єдине ще раз для уточнення. Ми готові це 

пропрацювати. Але ще раз нагадую, передайте нам тоді цей архів і тоді 

ми будемо повністю в тих важелях, в яких ми будемо самі вирішувати.  

 

ПОДОЛЯК І.І. О, оце здорова раціональна думка – передайте 

грамотно, юридично. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Якщо говорити про цей архів літератури. 

Поговоріть з керівником, поговоріть з міністром щодо архіву літератури і 

мистецтв. Він же може… 

 

НИЩУК Є.М. А ми ділимо те, що нам не належить. 

(Загальна дискусія).      

 

БАРАНОВА Т.І. Не може, це в законі прописано. Це в законі 

передбачено.  

 

ПОДОЛЯК І.І. Про  цілісність архівного фонду. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Я вам хочу нагадати, що закони пишемо ми. 

Якщо є ваша, наприклад,  добра воля передати архіви, які стосуються 

мистецтва до Міністерства культури. Бо є архіви відомчі, які знаходяться 

в міністерствах, ви це знаєте. Частина є у вас, а частина є в міністерствах. 

Якщо тут є. Причому це взагалі не мистецький архів. По-доброму, це 

мало би бути у Міністерства культури. Але ніхто не буде у вас це 

забирати. Якщо є ваша добра воля це зробити, то міністерство може це 

взяти. Це може і правильно було б.  
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БАРАНОВА Т.І. Колись архівна служба була при Міністерстві 

культури. Це так було. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Так. І вона у всіх європейський країнах при 

Міністерстві культури. 

 

БАРАНОВА Т.І.  По-різному, однакової позиції немає.  

Давайте ми зараз тільки говоримо про  приміщення, про кошти, а 

далі ми будемо відпрацьовувати якусь уже позицію. Тому що поки що 

таких от спільних у нас домовленостей якихось, да, або якихось "точек 

соприкосновения" поки що ще не було. 

 

ПОДОЛЯК І.І.  Ви розумієте, чому ми говоримо вже 10 років все 

про одне і те саме?! А саме про приміщення і про кошти. Тому що  у нас 

нема інтелекту і у нас немає концепції. Я ще раз наполягаю, це від цього 

треба починати! Від концепції.  

Якщо для того, щоб концепція була зреалізована, слід внести зміни 

в закони. Ніхто не пропонує порушувати загальні європейські принципи 

зберігання архівів, і ми не збираємося цього порушувати. Але якщо 

немає концепції, якщо ви не готов сісти за спільний стіл з Міністерством 

культури, там, я не знаю, ще з людьми, які могли би бути зацікавлені, чи 

Петро, чи Іван, чи Галя – немає значення. І виробити спільні підходи до 

того, що робити зокрема з таким от літературним архівом. І якщо ви вже 

знаєте і домовилися про що, то тоді вже можна говорити і про гроші і про 

будівлі. 
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КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Але я би просив все ж таки, тут є керівництво 

Міністерства культури фактично все. Ми вам дуже вдячні, що ви 

прийшли. Це так рідко буває, що ви всі разом зібралися тут. 

 

НИЩУК Є.М. Так, ми всі. І всі інституції, які з нами. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Ми ж говоримо про культурну політику. 

Дайте пропозиції! Бо це, ці рукописи і ці картини – це культура. Дайте 

пропозиції і ми напишемо закони, які вам треба, ми все зробимо. Просто 

скажіть, що з тим всім робити, щоб нарешті це зрушилось?  

Колеги, я хотів ще пані Островській-Лютій надати слово, бо ви  так 

мовчите. По вас нічого, ми скромно теж  мовчимо, чи як? 

 

ОСТРОВСЬКА-ЛЮТА О.Б. У нас все гаразд із запитом по об'єму. 

Тобто ми не маємо по цьому заперечень. У нас проблеми виникають 

інакші.  

Якщо  ми вже говоримо про законодавство,  у нас зараз проблема 

не в обсягах фінансування, а в механізмах. Наприклад,  ми зараз про це 

говоримо якраз з Міністерством культури. Національні заклади культури, 

котрі є державними підприємствами, це, наприклад,  ми, опера театри, 

національний центр "Довженка",  ми змушені повертати держав все, що 

заробляємо, не все, 75% від нашого прибутку у якості дивідендів 

щоквартально. Це вбивча норма. По-перше, у нас як ми всі розуміємо, 

сезонні  прибутки, тобто у нас літом мало людей, наприклад,  навесні 

багато.  
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Це йдеться про Закон про управління державними підприємствами і 

про постанову уряду, котра збільшує норму вилучення, тобто це для нас 

проблема. 

Друга проблема, яка є у нас, це "Мистецький Арсенал" має  всього 

50 бюджетних ставок. Для порівняння: Національний музей історію – 

325, Лавра – 450, навіть Національний художній музей – 120. Ці 50 

ставок, що це для нас означає? Це означає,  що ми, маючи достатнє 

фінансування, маємо величезні проблеми, щоб його ефективно 

використати, бо замало робочих руку. Це знову ж таки постанова 

Кабінету Міністрів.  

Тобто в розрізі державного бюджету у нас немає питання до обсягів 

зараз. Ми трошечки вже на наступному рівні, нам треба тепер говорити 

про те, як справді ефективно і з користю для справи можна 

використовувати заявлені кошти. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Дякую.  

 

ПОДОЛЯК І.І. Я хотіла зазначити, Олесю, ось про що. Ви можливо 

чули, останні кілька днів в засобах масової інформації  лунає така фраза 

про необхідність розгляду у Верховній Раді законопроекту про 

виведений капітал. Можливо ви чули це? І вже є прийняте рішення, 

сьогодні на уряді було прийнято рішення, що проект цього закону буде 

виноситись на Національну раду реформ і буде розглядатися на 

Національній раді реформ. Прем'єр-міністр зацікавився вже зараз дуже 

сильно цим проектом закону.  
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Що це означає? Будь-яке підприємства, таке як ваше, наприклад,  

таке як центр "Довженка" свій прибуток весь, тобто ви вже нічого не 

будете віддавати. Ви будете скеровувати його, реінвестувати. 

 

ОСТРОВСЬКА-ЛЮТА О.Б. Реінвестувати. Це чудово. 

 

ПОДОЛЯК І.І. І тому цей проект закону так само вирішує і ці 

проблеми, про які ви говорите. 

 

ОСТРОВСЬКА-ЛЮТА О.Б. Є ще один проект закону, який подало 

Міністерство економіки і, наскільки  я знаю, курує цим заступник 

Нефьодов, про управління державними підприємствами, який 

передбачає, що орган управління сам вирішує політику стосовно своєї 

власності в державних підприємствах. І орган управління визначає, 

скільки його державні підприємства повинні повертати державі в якості 

дивідендів.  

Це дуже розумна норма, тому що органи управління на те і є, щоби 

формувати такого типу політику. Але це знову ж таки цей законопроект, 

наскільки я розумію, на розгляді. Але це для нас звичайно питання 

вирішує, нам це добре. 

 

ПОДОЛЯК І.І. Цей "на виведення капіталу" не має шансу бути 

розглянутим ще до нового року. 

(Загальна дискусія).      

 

ОСТРОВСЬКА-ЛЮТА О.Б.  Це було би чудово, якби це трапилося. 

У мене є інше питання. Ще раз я хочу повернутися до бюджетних ставок. 
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Ви знаєте, чому бюджетних ставок так мало в "Мистецькому Арсеналі"? 

Тому що існує постанова  уряду, котра обмежує збільшення бюджетних 

ставок для організацій державного сектору. Що вона робить в підсумку 

ця постанова? Вона створює диспаритет: в одних організаціях є 

надлишок ставок,  інші організації удушені браком ставок.  

Можливо є сенс написати звернення якесь з боку комітету з 

проханням проаналізувати і переглянути доцільність цієї норми, скажімо, 

для закладів культури? 

 

ПОДОЛЯК І.І. Будь ласка, а ви маєте можливість ангажувати 

людей на підставі короткотермінових трудових договорів на виконання 

робіт?  

 

ОСТРОВСЬКА-ЛЮТА О.Б. Маємо. І це зазвичай супроводжується 

величезною кількістю дискусій з органом управління, котрий вважає, що 

це така не дуже гарна практика. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Добре, колеги, давайте ми все ж таки, я 

пропоную вам проголосувати, щоб ми підтримали комітетом пропозиції, 

які стосуються бюджету в сфері культури, які озвучив я і які озвучив пан 

міністр. Ми це сформулюємо на папері, ми це вам дамо. 

Хто за те, щоби підтримати ці пропозиції, прошу голосувати. 

Дякую. Рішення прийнято одноголосно. 

Я просив би, Наталія Ростиславівна, все це об'єднати разом зараз, 

сформулювати рішення комітету. Роздати всім членам комітету. Дати 

міністру і всім заступникам міністра, надіслати, щоб це у них було. І 

фактично завтра.  
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Мене дуже цікавить теж, щоб ми знали, коли буде засідання 

бюджетного комітету, коли туди піти, щоб ми запросили. І ми могли 

піти, і щоб ми могли запросити.  

 

ПОДОЛЯК І.І. Я ще маю одне питання до Держкомтелерадіо. 

Скажіть, будь ласка, у вас на наступний рік заплановано 850 мільйонів, 

Держкомтелерадіо. Так? А за які види робіт, за яку діяльність? Бо 

наскільки я пригадую минулого року це було  щось близько 60 мільйонів 

на вас. І скільки у вас людей працює? 

 

ЧЕРВАК Б.О.  У нас працює 130 чоловік. Я зараз не можу говорити 

про суми, які ви говорите. Але основне бюджетне фінансування – це 

фінансування діяльності Національної суспільної телерадіокомпанії, бо 

воно здійснюється через Держкомтелерадіо.  

 

ПОДОЛЯК І.І. Ти чув? Через Держкомтелерадіо. На 

Держкомтелерадіо на 2018 рік там в рядку бюджету написано 854 

мільйони. Я намагаюся з'ясувати, за що? Тому що  у них же повноважень 

менше там, за рахунок і програми української. Що? Українська книга 

забрали і так далі. І минулого року вони мали, здається, близько 67 

мільйонів, а цього року 854, щось там, мільйона.  

І каже пан Червак, через них фінансується Національна суспільна 

телерадіокомпанія. Тобто у нас окремо ідуть кошти через них на 

Національну суспільну телерадіокомпанію, а окремо іде окремим 

рядком? Я нічого не можу зрозуміти. 

(Загальна дискусія).      
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КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Ні, все через це міністерство. Тут я 

погоджуюсь. Як він сказав. Як сказав депутат, я забув його прізвище, з 

Радикальної партії, що він мав на увазі не це слово, а страва*. Так що все 

через страву*. 

Колеги, ви хотіли ще щось сказати. 

 

_______________. Це стосується програми пошуків, упорядкування 

поховань жертв війни і політичних репресій. Останній  раз ця програма 

фінансувалася у 2013 році. В 2014 році кошти в межах півтора мільйони 

були забрані на Збройні Сили і до цього часу всі пропозиції не 

проходили через Міністерство фінансів.  

Є велике прохання підтримати пропозицію Державної міжвідомчої 

комісії з програми упорядкування поховань жертв війни і політичних 

репресій, щоби у 2018 році нарешті виділити кошти на пошук, 

ексгумацію, упорядкування поховань, бо в ці роки коштів немає.  

Ми працюємо з іноземними партнерами, зокрема всі проекти, які за 

останні роки зреалізовано в тій самій Польщі чи закордоном, вони 

фінансувалися тільки Львівською обласною радою чи Волинською 

обласною радою. А з державного бюджету там вже четвертий рік, на 

жаль, нема фінансування. 

 

В'ЯТРОВИЧ В.М. Частково… 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. А ви працюєте з ким? 

 

_______________. З Українським інститутом національної пам'яті. 
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КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Але тоді Український інститут національної 

пам'яті повинен нам був дати таку пропозицію. Ми врахували пропозиції 

Інституту національної пам'яті. Цієї пропозиції, на жаль, не було від 

інституту. 

(Загальна дискусія).      

 

_______________. Подавалася ця сума на Міністерство фінансів і, 

на жаль, тоді в бюджетному запиті не було підтримано. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Ми ідемо, частково, як каже Інститут 

національної пам'яті, це враховано в коштах на заходи.  

 

ПОДОЛЯК І.І. Бюджет Інституту національної пам'яті на 

наступний рік, щоб ви розуміли, збільшений майже в два рази в 

порівнянні з минулим. Більше ніж в два рази, уточнює мій колега 

Єленський. 

(Загальна дискусія).      

 

МАЗУР Т.В. Але пошукові заходи на сьогоднішній день активно 

проводяться, ми дозволи видаємо мало не щодня. 

 

ІЗ ЗАЛУ.  … 100 тисяч  

 

ПОДОЛЯК І.І. Перерозподілите. Це дуже погано. 

(Загальна дискусія).      
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КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Тому ми і звернулись, щоб збільшити цю 

суму.  Тобто в тій сумі, якщо нам вдасться збільшити для них цю суму,  

то там буде і, оскільки це з тої самої статті фінансується, і кошти для вас. 

Дякую. Колеги, я думаю, що ми будемо завершувати. В принципі,  

ми підтримали всі пропозиції. Так, Павло, будь ласка. 

 

ГУДІМОВ П.В. Перепрошую. Ви з самого початку сказали, 

відносно пропозиції по музеях так само поговорити,  тому що єдиний це 

комітет, що взявся за справу музеїв. Так само я є активіст 

громадянського суспільства, яке займається тою справою.  

І я хотів би згадати два питання, по-перше, чи можемо ми 

призначити засідання комітету профільного в Національному музеї, щоб 

обговорити стан музеїв за участі, звісно, обов'язково Міністерства 

культури.  

І друге питання, які кошти закладені в цей державний бюджет на 

модернізацію, розвиток музеїв і музейних програм? Єдине, що прошу не 

відповідати – про фонд культури. Я хотів би, власне, цільові програми по 

музеях від Міністерства культури. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Давайте, тоді нехай Міністерство культури 

дасть відповідь. Будь ласка. 

 

МАЗУР Т.В. Якщо дозволите, я по музеях. Цільових програм на 

сьогоднішній день для музеїв немає і це принципова позиція 

Міністерства  фінансів, що не може бути цільових програм. Але потреба 

на  утримання музеїв як бюджетних установ на сьогоднішній день 

врахована і врахована потреба в охороні. 
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ГУДІМОВ П.В. Це базові речі. А розвиток і модернізація? 

 

МАЗУР Т.В. Що стосується коштів на реставрацію, тому що в 

більшості своїй музейні заклади знаходяться в приміщеннях пам'яток 

архітектури, то ці кошти передбачені в межах тих 200 мільйонів, які нам 

виділені по програмі 1170.  

Точно скажу, що на наступний рік будуть проводиться 

реставраційні роботи на будівлі Національного художнього музею і тих 

закладів, де є готова проектно-кошторисна документація. Цього року 

ремонтуються дахи в Львівській галереї Шептицького. Частково 

проводяться ремонтно-реставраційні роботи в галереї Возницького. По 

інших музейних закладах, на наступний рік я знаю, що буде готувати 

проектно-кошторисну документацію Музей історії другої світової війни. 

У них є проблема зі заміною мощення. 

Що стосується Національно музею історії, у них немає готової 

проектно-кошторисної документації, ті роботи, які там зараз 

проводяться, я не знаю, якими  словами його назвати. Але ті, хто будуть 

готові і буде проектно-кошторисна документація, ми готові розглядати і 

виділяти гроші. Зрозуміло, що ми не можемо абсолютно все охопити, але 

ми виберемо  пріоритети в залежності від готовності і можливості 

реалізації вже в наступному році цих проектів. 

 

ГУДІМОВ П.В.  Програми, які ви назвали, тобто Національний 

музей і галереї Шептицького, це все вже з готовою проектно-

кошторисною документацією, з конкретними сумами, закладеними в 

держбюджет? 
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ФОМЕНКО С.В.  В цьому році вже фінансуються. 

 

МАЗУР Т.В. Так. Вони вже частково фінансуються в цьому році  і з 

наступного. 

Проблема, яка на сьогоднішній день залишилась невирішеною, це 

виділення грошей на реставрацію державної частини музейного фонду. 

Ті гроші, на превеликий жаль, не виділяються. І питання, яке на 

сьогоднішній день не вирішено Міністерством фінансів, ми не змогли 

додаткових коштів – це на поповнення фондів на закупівлю сучасних 

творів, інших творів. 

 

ГУДІМОВ П.В. Ви же знаєте, що це питання піднімав Олександр 

Ройтман* і сказав, що 30 років не закуповується мистецтво в українські 

музеї, що це величезна прірва. І я вважаю, що це питання, яке він 

поставив, є дуже актуальним. 26 років незалежності і ще декілька років 

перебудови перед тим всім – ми маємо білу пляму відносно закупівель. 

Чому це питання не ставиться? 

 

МАЗУР Т.В. Воно ставиться. Ми пояснюємо. Але, дивіться, цього 

року яка позиція Міністерства фінансів? І принаймні ми прослідковуємо 

якусь послідовність в цьому питанні. В контексті реформи освіти вони 

готові були розглянути наші пропозиції по освіті. І цього року вони 

вперше дали гроші на закупівлю інструментів для  музичних закладів. 

Якщо далі дотримується тенденція, то наступного року вони готові 

розглядати, тобто на бюджет на 2019 рік наступний пріоритет. І це може 

бути закупівля творів мистецтва.  
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Тому що, крім закупівлі і поповнення державної частини музейного 

фонду, у нас ще є велика проблема, наприклад, ми не робимо нові 

постановки, ми не робимо на сьогоднішній день, на превеликий жаль, 

перекладу. Тобто є багато проблем, які в один рік не можна охопити. І 

позиція Міністерства фінансів, що треба брати якийсь вузький пріоритет, 

який можна закрити, наприклад, за рік.  

Вони розуміють, що твори мистецтва давно не закуповувались. Ми 

їм в картинка пояснили, чому це важливо і чому це дійсно проблема, що 

ми маємо певну втрату, певний провал за конкретний період. Вони це 

розуміють і вони  готові розглядати в пріоритеті  на 2019-2020-і, на 

наступні роки. 

 

ГУДІМОВ П.В.  Звучить дико з точки зору того, що це має бути 

стабільно і воно має бути регулярно. 

 

МАЗУР Т.В. Ми пояснюємо. Але якщо в державі немає грошей, 

вони нам так само кажуть… 

 

НИЩУК Є.М. З початку 2014 році була 65-а постанова, тепер 710-а, 

яка обмежувала. Це нарешті тепер перший раз прорив в тому, що ми 

долаємо принаймні.  

 

МАЗУР Т.В. Зараз вони пішли назустріч:  виділили вперше за дуже, 

дуже багато років 200 мільйонів капітальних видатків, за рахунок яких 

ми можемо частково відреставрувати приміщення, які в багатьох 

випадках є в катастрофічному стані. Це перший крок. Але вони не 

можуть дати в один рік на все. Але принаймні з їхнього боку є готовність 
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іти назустріч і вони бачать і вже розуміють проблему. Тобто вони тебе не 

перебивають на півслові, а вони розуміють, про що іде мова, коли 

починаєш говорити. Як на мене, це вже прогрес. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Дякую. Скажіть ви. 

 

ОСТРОВСЬКА-ЛЮТА О.Б. Скажімо, в нашому бюджеті на цей рік 

є видатки невеликі, але деякі видатки на закупівлю творів, і ми цілковито 

можемо зробити таке капітальне вкладення. Це теж питання до інших 

музеїв і установ, як вони планують свої бюджети. Не обов'язково, що це 

проблема  якраз органу управління. 

 

МАЗУР Т.В. Але у вас забезпечена ваша потреба частково на 

охорону, частково на комунальні і інші. А у нас є провал, що за рахунок 

власних надходжень вони покривають обов'язкові витрати, які не 

покриває їм держава, тому вони не мають можливості закупляти. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Пані Тамаро, а до вас зверталося керівництво 

музеїв, які знаходяться в вашому підпорядкуванні, з пропозиціями 

бюджетними щодо закупівлі мистецтва? 

 

МАЗУР Т.В. Якщо у них є незадоволена потреба, це наші заходи, 

вони щороку подають її віддалено, вона не є настільки конкретизованою. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Ні. Дивіться, конкретно музеї зверталися з 

такою потребою?  
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МАЗУР Т.В. Щороку в бюджетному запиті вони формують єдиною 

сумою на закупівлю творів мистецтва. Є така стаття, так, на поповнення 

фондів.  

 

ПОДОЛЯК І.І. Зверталися, так. 

Якщо дозволите, я таку ремарку.  

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Я прошу тиші. Давайте послухаємо. Ми 

трошки затрималися, але ми рідко в такому складі. 

 

ПОДОЛЯК І.І. Я б хотіла ремарочку зробити, в принципі,  не дуже 

приємну. І мені не дуже приємно її говорити, тому що з великою повагою 

ставлюся і до міністра, і до заступників міністра, і розумію, що 

господарство складе. І розумію так само, що безпосередній віце-прем'єр і 

не тільки він один намагається втручатися в діяльність міністерства, а й 

інший віце-прем'єр втручається в діяльність міністерства.  І це видно, і це 

очевидно, і це зрозуміло.  

Але, тим не менше, все-таки мушу сказати, що, на превеликий 

жаль, бюджет цього року мало чим відрізняється в своїй філософії від 

бюджету минулого року і від бюджету позаминулого року.  

В філософії він нічим не відрізняється! Він є, на мою думку, погано 

збалансований. Знову  ж таки, якщо дивитися на весь бюджет, а не тільки 

на цей відрізочок, який стосується операційних й капітальних коштів 

Міністерства культури, дивлячись на цей бюджет, я особисто дуже 

посвячена і заангажована, мені, жиро кажучи, опускаються руки. Тому 

що я не бачу ваших пріоритетів, я не бачу, який ми маємо пріоритет. Я 

бачу і розумію це.  
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Збільшення знову на кілька сотень мільярдів фінансування театрів. 

Послухайте, ну у мене таке враження, що в Україні немає людини, як 

більше ненавидить театри ніж я, не зважаючи на те, що я обожнюю 

театри! 

(Загальна дискусія).      

 

ПОДОЛЯК І.І. Дайте закінчити. Але що ми маємо в  результаті? 

Тобто я розумію, що театри так само як і музеї, так само як і інновації є 

там серед п'яти пріоритетів Міністерства культури.  Але коли ми просто 

годуємо цього "звіра": годуємо, годуємо, годуємо, годуємо і кажемо: 

"Покажи нам! Покажи нам!" А звір виходить і каже: "Я найкращий!" Далі 

все те саме! Це далі те саме порочне коло.  

Коли на Маріїнський палац в ДУСі щороку виділяється. Мені вже 

цей, перепрошую, я розумію, що об'єкт початий і його потрібно 

завершити, бо інакше з ним. А оцей на Солом'янській фундамент 10 років 

не закінчують. На Маріїнський, який мають відкрити в 2019 році, щоб ви 

розуміли, загальна сума мільярд 900 мільйонів, минулого року 120 

мільйонів, на це рік 200 мільйонів на Маріїнський. І на всі пам'ятки на 

реставрацію у нас,  в Міністерстві культури – 300 мільйонів. Друзі мої! 

 

МАЗУР Т.В.  Ну на фоні 40-а з минулим роком. 200 мільйонів. 

 

ПОДОЛЯК І.І. Ні. Для чого ми будемо порівнювати "на фоні 40-а 

минулого року"?  

Мені пан Тарута каже, що у Львові поганий мер, що він національні 

театри … 

Чекайте. Не поштукатурив театр Заньковецької! 
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(Загальна дискусія).      

 

ПОДОЛЯК І.І. Тихо. Але пан Тарута не питається, скільки за міські 

кошти міського бюджету у Львові було відреставроване в складних 

умовах пам'яток, балконів і інших речей?! 

(Загальна дискусія).      

 

ПОДОЛЯК І.І. …Відходьте від гасел, ближче до роботи. 

Тому я хочу сказати, філософія мусить проглядати з бюджету. 

Звичайно ми зараз нічого не поламаємо. Так? Тому що про бюджет не 

тільки культура, а ширше можна говорити, більше і різкіше. Так? А це не 

тема сьогоднішнього обговорення. 

Я би просто хотіла, щоб ми, це як завжди амбіційно, обговорили 

все. І ми вже цим бюджетом займемося в ніч голосування за цей бюджет. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Я підтримую пані Ірину в тому, що дійсно, 

коли ми говоримо, знаєте, ми пливемо так, як воно пливе. А колись треба 

зупинитися і подумати, а як це має бути нормально?   

 

ПОДОЛЯК І.І. Де ми пливемо? В чому ми пливемо?  

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Бо  ми так далі, поміняють нас, уряди. 

(Загальна дискусія).     

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Колеги, останнє питання у мене. Ще два 

питання коротких. Чому я його торкнувся, бо ми маємо вирішити, нам 

треба два рішення прийняти.  
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Ми планували робити виїзне засідання присвячене музеям,  

насправді, раніше у Львові. І львівський музей, галерея Возницького 

готова була нас прийняти. Але поступила теж пропозиція зробити це у 

Києві в Національному музеї і приблизно в ті самі дати. 

 

ПОДОЛЯК І.І. А я проти! Не хочете до Львова? Давайте їдемо до 

людей! Їдемо з Києва 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Пані Ірино, дозвольте! Послухайте, перше, 

оскільки про це зайшла мова, у мене тут звернення якраз Тараса Возняка, 

директора, з приводу коефіцієнтів, бо вони національний заклад, а у них 

по тарифній сітці значно нижчий коефіцієнт. 

 

НИЩУК Є.М. Це навіть сьогодні  озвучували протокольно на уряді. 

І по Батурину це стосується і по… 

 

ПОДОЛЯК І.І. Просто я писала звернення до Гройсмана і вони мені 

відповідали. 

(Загальна дискусія).      

 

НИЩУК Є.М.  А коли ви плануєте, ще раз нагадаємо давайте? 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Пані Ірино, мені не піднімати це питання 

зараз? 

 

ПОДОЛЯК І.І. Яке питання: врегулювання коефіцієнтів? 
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КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Так. 

 

ПОДОЛЯК І.І. Це питання Кабміну. І Мінкульт і Кабмін, тобто 

вони знають цю проблему. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Тут є Міністр культури і представники 

міністерства, я прошу звернути на це увагу.  

 

НИЩУК Є.М.  Так, так . 

(Загальна дискусія).      

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Я розумію, що це питання Кабміну.  

 

ФОМЕНКО С.В.  У них коефіцієнт 2… 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Але в інших музеях, вони хочуть більше. 

(Загальна дискусія).     

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Почекайте, але порівнювати, при всій повазі, 

Батурін і найбільший музей України за фондами не зовсім вірно. Тому 

що Батурін – це новозбудована столиця, дуже гарно збудована і 

відреставрована, при всій повазі до них, а тут зберігається найбільша 

колекція в країні! 

 

ПОДОЛЯК І.І. А галерея це 17 філій! 
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МАЗУР Т.В. А найбільший скансен в Європі "Пирогів" – немає 

коефіцієнтів і немає надбавок. Взагалі нічого немає! Ще менше ніж в 

галереї Возницького… 

(Загальна дискусія).     

 

ЛЕСЮК Я.В.  Ми до Львова їдемо чи ні? 

 

ПОДОЛЯК І.І. Послухайте, шановні пані і панове, ми ж говорили. 

Я підтримую абсолютно те, що говорить Микола. Але знову ж таки 

проблема не в цьому. Проблема в тому, що національним закладам 

культури коефіцієнти, ну то говоріть правду так, як є, коефіцієнти 

роздавались зі "стелі"! Ці коефіцієнти це "вилка": від 2,2 до 6-и там, чи 7-

и, чи 8-и, я не пригадую. Це не має значення. 

Але є "вилка", і тому цього люблю, тому дам коефіцієнт 6, як 

Національній опері України чи національному там ще чомусь. А того 

менше люблю, якийсь, то дам 2. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Вам дати список менших закладів, набагато 

менш важливих, у кого більші коефіцієнти, чи ви їх самі знаєте? 

 

МАЗУР Т.В. Ні. Я з вами погоджуюся, є. Але коефіцієнт 4 для 

музею, про який іде мова, він є тільки там в "Лаврі" і "Софії". 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Ви знаєте, тут вони просять коефіцієнти 3,2, 

а не 4-и. 
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МАЗУР Т.В. 3,2, але я говорю, що їхній працівник робить не більшу 

роботу ніж працівник в "Пирогов" і він робить не меншу роботу ніж 

працівник в "Софії", я з цим погоджуюся.  

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Все ж таки порівнювати, при всій повазі, 

порівнювати скансен, "Софію", національну пам'ятку ЮНЕСКО,  і 

Львівську картинну галерею. "Софія", так, я розумію. Але скансен – це 

інша робота. А Львівська картинна галерея, яка є найбільшим музеєм 

України за фондом, то це теж інша.  

 

НИЩУК Є.М. Ні,ми не проти. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. І давайте ми так, якщо ми розглянемо всі 

коефіцієнти, які у вас є...  

 

НИЩУК Є.М. Давайте. Ми готові. 

(Загальна дискусія).     

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Чекайте… Але це знову ж таки питання 

культурної політики. І ми побачимо другорядні музеї, в яких фонди 

значно менші, у них відповідальності значно менше і колективи, а 

коефіцієнт буде набагато більше. Чи ми таке ніде не побачимо? 

 

ПОДОЛЯК І.І. Побачимо. 

(Загальна дискусія).     
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КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Побачимо. Це ж не випадково. Я ж вам не 

кажу за Зачепилівський краєзнавчий музей, при всій повазі до нього. А 

кажу вам про найбільший музей України, який просить з найнижчого 

коефіцієнту, щоб зберегти хороших наукових співробітників, який, 

вибачте, Пінзеля у себе зберігає і робить виставки і все інше, підняти з 

коефіцієнту 2, коефіцієнт 3 зробити. Це. 

 

НИЩУК Є.М. Ми не заперечуємо. 

 

ТАРУТА С.О. Ми не проти. 

(Загальна дискусія).     

 

МАЗУР Т.В. Ми не заперечуємо. Ми говоримо про те, що проблема 

кричуща! Тому що, наприклад,  в Чернігівській області в радіусі 40 

кілометрів є три однакових заповідники, з однаковими фондами. Але у 

одного з них немає коефіцієнтів. Так це неправильно. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Так, а чому? Добре. Так ваша справа 

виробити нормальну систему коефіцієнтів для всіх і критерії – це ваша 

робота! 

 

МАЗУР Т.В. Це наша робота. Але цю роботу нам не дає зробити 

Міністерство соціальної політики, яке не погоджує наші проекти 

постанов. Міністерство фінансів, яке не погоджує. 
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КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Давайте нам! От ми їх погодимо по всіх 

музеях. І погодимо в Міністерстві соціальної політики, якщо ви не 

можете це зробити. 

 

МАЗУР Т.В. Давайте, ми не проти. 

 

НИЩУК Є.М. Домовились. 

 

ТАРУТА С.О. Давайте. Погоджуємося. 

 

МАЗУР Т.В. Давайте. Ми, до речі, підготували проект постанови, 

де всім ставили мінімальний коефіцієнт 2, хто не має такого коефіцієнту. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. …Поставте, будь ласка, це на розгляд, щоб 

ми це обговорили максимально швидко.  

 

ПОДОЛЯК І.І. Нам треба це обговорити. Я обов'язково хочу. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. І ми подивимося, де в яких музеях, скільки не 

доотримують, які є коефіцієнти? 

 

НИЩУК Є.М. Добре. 

 

МАЗУР Т.В. Але тут ще треба знаєте, що дивитися для того, щоб 

бути об'єктивним? Як директори музеїв компенсують різницю в цих 

коефіцієнтах. Бо є дуже розумні директори музеїв, які мають багато 

вакансій, яких не заповнюють.  
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ПОДОЛЯК І.І. Це правда. 

 

МАЗУР Т.В. І у яких без коефіцієнтів зарплата буде така сама, як у 

тих, хто з коефіцієнт. Які не дуже чесно кажуть, що маючи коефіцієнт 2, 

крім того вони іноді мають статус "академічний" і доплату 2 за статус 

"академічний". Тобто у них заробітна плата порівняно з мінімальною 

буде плюс 4. Але вони про це мовчать і маніпулюють. 

Тому давайте ми зробимо окреме засідання, дослідимо всю цю 

глибоку проблему. Потім знайдемо одне рішення і будемо спільно діяти 

в одному напрямі. 

 

ЄЛЕНСЬКИЙ В.Є. Тільки за. 

 

ПОДОЛЯК І.І. З є коефіцієнтами всіма. Підемо на Кабмін. 

Виступимо на Кабміні, піднімемо це питання. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. По-хорошему, ви б мали  самі це зробили, 

дати нам пропозиції по змінам по всім, ми мали б його підтримати. Тому 

що це ваша робота. І допомоги пролобіювати в міністерствах, у 

відомствах. 

 

МАЗУР Т.В. Ми це дослідили, просто не всі музеї і заповідники 

наші ц підтримують.  

(Загальна дискусія).      
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ПОДОЛЯК І.І. Та у них кілька. Там в цій постанові, напевно, 

перелік може з 12-и чи 14-и. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Колеги, давайте вирішувати. Пані Тамаро, 

виїзне засідання. Які у нас були пропозиції? У Львові ми коли 

планували? 

 

ІЗ ЗАЛУ. 23-е, 24-е або 25 жовтня. 

(Загальна дискусія).      

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Це на вибір. Або 23-е, або 24-е, або 25 

жовтня. 

Павло, це було у нас в планах раніше. 

(Загальна дискусія).      

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Колеги, послухайте. Є інша.  

 

НИЩУК Є.М. 23-е понеділок реальне. 25-е це урядовий день, я не 

можу. 

 

ТАРУТА С.О. І інша пропозиція яка? В Києві?  

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Інша пропозиція була в Національному музеї, 

підтримана і Павлом Гудімовим. Київ, в Національному музеї, запросити 

взагалі представників всіх музеїв сюди, директорів, і послухати їх, і 

провести. 
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ПОДОЛЯК І.І. Я за те, щоб. Я проти. Тому що ми все проводимо в 

Києві, Павло. Треба їхати до людей. Я не розумію, де проблема? 

(Загальна дискусія).      

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Колеги, дивіться, є два підходи. Якщо люди 

приїдуть до нас і їх буде більше, то це не гірше, ніж якщо ми поїдемо до 

меншої кількості людей, повірте. І одне не є альтернативою іншому. Ми 

можемо це рознести по тижнях. Але послухати системно. Ми один раз 

робили такий виїзд у Ольги Богомолець, у нас не було кворуму. Але ми 

заслуховували директорів музеїв. Просто зараз так. 

 

НИЩУК Є.М. Тамара підказує, що. 

 

МАЗУР Т.В. Ми плануємо зараз збори директорів музеїв і 

заповідників, і головних зберігачів на дводенний семінар-круглий стіл. 

Або на початку грудня ми це планували,  думали в Качанівці, бо у них є 

готель, з цієї точки зору, щоб зекономити гроші і приїзд. Ми зараз 

плануємо такий захід. 

 

ПОДОЛЯК І.І. Це дуже добре. 

 

ТАРУТА С.О. Це дуже добре. 

 

ПОДОЛЯК І.І. То давай перенесемо. Мені подобається 

(Загальна дискусія).      

 

МАЗУР Т.В. Якщо є ваша воля, ми заплануємо… 
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Ми плануємо, саме цікаве, заслухати звіти директорів, які були 

обрані минулого року, як вони виконують свою програму. Це було б 

публічно. 

 

ПОДОЛЯК І.І. Це дуже добре! 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Одну секундочку. Колеги, це третя 

пропозиція. У нас є три пропозиції. Виїзне засідання у Львові, в Києві в 

Національному музеї або в Качанівці. Колеги? 

(Загальна дискусія).      

 

ГУДІМОВ П.В. Іра була 100-відсотково права, були вже попередні 

переговори з директором Національного музею в Києві і директором у 

Львові. Вони вчора якраз при мені говорили, що це дуже гарна ідея і 

треба нарешті поговорити про стратегію розвитку. І це якраз виноситься 

як перше питання.  

Знову я розумію, що у Ольги Богомолець було виїзне засідання. 

Давайте тоді чередувати: виїзне – в Києві збираємося, знову виїзне – 

знову в Києві збираємося. І мало того система, коли ми будемо збиратися 

раз на два місяці, це не погана система. Тим більше музеї знаходяться в 

найбільшому занепаді, галузь. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Я хочу вам сказати, що ми ж не лише 

музеями займаємося. І якщо в грудні в Качанівці це зробити, де будуть 

всі директори централізовано жити. 

 

ПОДОЛЯК І.І. Це дуже добре. І це мені супер. 
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КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Говоріть. 

 

ГУДІМОВ П.В. Теоретично, якщо це іде зі сторони Міністерства 

культури, я не дуже вірю в даному випадку, що це буде. Це буде звіти. І я 

розумію, що це буде нормальна ситуація офіційна і так далі. Чи потрібно 

це об'єднувати із засіданням профільного комітету? Я вважаю, що ні. 

Але тут ми вперше піднімаємо питання стратегічного погляду на 

музейну сферу спільно з міністерством і спільно з… 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Давайте зробимо тоді так. Колеги, я що 

пропоную, у Львів ми поїдемо, бо ми це планували. 23 жовтня тоді, пане 

міністре, у Львові виїзне засідання.  

Узгоджуємо з Павлом, ми назвемо це "круглий стіл". Це не буде 

засідання комітету. Я там буду і я запрошую туди всіх членів комітету 

прийти, знайти час. 

 

ТАРУТА С.О. Куди? 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. В Національний музей в Києві, там, де 

директор музею… 

 

ЄЛЕНСЬКИЙ В.Є.  Це якого числа? 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. 25 жовтня після приїзду зі Львова. 

 

ГУДІМОВ П.В. Немає сенсу… 
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(Загальна дискусія).      

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Дивіться, є ваше бачення, є бачення членів 

комітету і міністерств. Львівське виїзне засідання у нас планувалося 

давно. Ми ж планували зараз зробити, ви запропонували перенести. У 

нас, на жаль. 

(Загальна дискусія).      

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Ми можемо. Але ми можемо "наламати 

дров". Хто готовий приїхати у Львів, ми їх радо туди можемо запросити. 

Правильно? 

 

ПОДОЛЯК І.І. Послухайте, а скажіть мені, яка проблема? Ми 

робимо виїзне засідання у Львівській картинній галереї і там дивимося 

все, що там є: із проблемами, із розвитками, із іншими дискусіями. А 

потім на початку грудня. Павло, це твої, так би мовити, якісь емоції, що 

якщо це організовує Міністерство культури, то це буде дуже офіційно. Я 

не знаю, але мені, наприклад,  цікаво почути звіти директорів музеїв. Ну 

невже вам не цікаво? Тобто це потрібна річ є. І заодно відразу поговори з 

ними на про це, всі їхні проблеми, які будуть в звітах  відображені. 

 

ГУДІМОВ П.В. Засідання, на якому мають говорити про стратегічні 

напрямки галузі – це одна справа. Зараз ми знову спускаємось до того, 

що ми їдемо елементарно до Львова, будемо говорити про львівський 

музей, далі ми будемо слухати звіти. І в цьому році ми про стратегію 

розвитку музейної справи не поговоримо! 
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КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Павло, ми і сьогодні  про це говорили. Ми 

будемо про це говорити в Качанівці. Там будуть всі ті самі люди. Чому 

ми там не поговоримо про стратегію розвитку, чому ні? 

 

ТАРУТА С.О. Є пропозиція для того, щоб розмовляти відносно або 

навіть спілкуватися і проговорювати стратегію – це точно отого  часу 

формат, коли всі там час, два уже для себе запланували – це недостатньо. 

В Качанці можна зробити окрему сесію, де ми, скажімо, ніхто на нас не 

тисне, нікуди ми не спішимо.  

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Абсолютно вірно. 

 

ПОДОЛЯК І.І. Так. 

 

ТАРУТА С.О. І ми можемо розмовляти годину – пів дня відносно 

стратегії. Це вже інша річ.  Але треба, щоб під'їхали туди і громадські 

діячи, які цим живуть… 

Важливо, щоб ви там були. Добре? 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Колеги, тобто ми вирішили, 23-го. 

(Загальна дискусія).  

 

НИЩУК Є.М. Запросимо туди Гудімова, провідних… 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Пане міністре, ми домовились, 23-го виїзне у 

Львів. І тоді в Качанівці робимо окрему сесію по стратегії розвитку 

музеїв. Окрім тих заходів, які ви планували. Все. Дякую всім.  


