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Я, як головний редактор га‑
зети «Голос відродження» взяла 
участь у нараді в Комітеті Вер‑
ховної Ради України з питань 
гуманітарної та інформаційної 
політики, яку провів заступник 
голови Комітету Микита Поту‑
раєв. Учасниками цієї наради 
були народний депутат Украї‑
ни, член парламентського Ко‑
мітету з питань свободи слова 
Тетяна Циба, генеральний ди‑
ректор АТ «Укрпошта» Ігор 
Смілянський, головні редак‑
тори загальноукраїнських ви‑
дань та місцевих газет із Кіро‑
воградської, Черкаської, Доне‑
цької,  Львівської, Вінницької, 
Харківської, Житомирської, 
Чернігівської областей.

Це вже друга зустріч в Комі‑
теті, де обговорювалася ситуа‑
ція, що склалася із доставкою 
періодичних видань, підвищен‑
ням поштових тарифів та інші 
проблемні питання друкованої 
преси.

Розпочинаючи нараду, Ми‑
кита Потураєв поцікавився, як 
формується кінцева ціна одно‑
го примірника газети, яку час‑
тину в передплатній ціні стано‑
вить вартість послуг пошти. Ре‑
дактори газет навели конкретні 
приклади непартнерської пове‑
дінки поштовиків.Адже майже 
четверту частину передплат‑
ної ціни забирає пошта. Крім 
того, не почули газетярі від ке‑
рівника АТ «Укрпошта» еконо‑

мічного обгрунтування вартос‑
ті квитанцій на оформлення пе‑
редплати: 1 місяць – 3,60 грн, 
2 –3 міс. – 8,20 грн., 4–6 міс. – 
10  грн., 7–12  міс. – 15  грн, 
а також каталога, що складаєть‑
ся із 16 сторінок А‑5 формату і 
надрукований на газетному па‑
пері, за який на півріччя кожна 
редакція оплачує 528 грн.

«Не  можна, щоб колектив 
монополіста знищував наші ма‑
ленькі колективи, – наголосила 
я у своєму виступі.  Через те, що 
газети доставляються нашим 
читачам невчасно, люди від‑
мовляються від передплати».

«У  Маріуполі на  відділен‑
ні зв’язку № 4 відвідувачам го‑
ворили: мовляв, не  передпла‑
чуйте газету, у нас немає лис‑
тонош. Таке враження, що ви 
не  хочете, аби газети виходи‑
ли», – звернулася до очільника 
«Укрпошти» головний редак‑
тор газети «Приазовскийрабо‑
чий», голова Донецької облас‑
ної організації НСЖУ Олена Ка‑
лайтан.

Голова Національної спілки 
журналістів України Сергій То‑
міленко заявив, що загальний 
тираж місцевих медіа знизив‑
ся за рік на 25 відсотків, насам‑
перед  – через високі поштові 
тарифи, несвоєчасну доставку 
видань та відсутність форм під‑
тримки вітчизняних медіа.

«Ми очікуємо на  розробку 
державної політики, що склада‑
тиметься з поштових та інших 

пільг для друкованих видань, 
і готові напрацювати такі за‑
ходи», – Сергій Томіленко. 
Він озвучив пропозиції НСЖУ 
за  підсумками зустрічі: «Про‑
понуємо звернутися офіцій‑
но від журналістської грома‑
ди і парламентського комітету 
до  АТ «Укрпошта» з вимогою 
не ініціювати подальше підви‑
щення тарифів, оскільки вони 
вже відповідають собівартос‑
ті. Звернутися до  Антимоно‑
польного комітету для прове‑
дення публічного аудиту тари‑
фів  «Укрпошти», із залученням 
громадськості. Створити робо‑
чу групу з напрацювання по‑
літики підтримки друкованих 
ЗМІ, з урахуванням досвіду єв‑
ропейських країн».

Генеральний директор АТ 
«Укрпошта» Ігор Смілянський 
емоційно виступив проти ідеї 
проведення аудиту тарифів: 
«Хто буде конкретно що пере‑
віряти? Ми по кожному селу ра‑
хуватимемо? Ринок – найкра‑
щий аудит. Я взагалі пропоную 
перейти на  двосторонні дого‑
вори і покласти край цьому пи‑
танню».

«Ми хочемо максимально 
позбутися залежності від листо‑
нош, – додав очільник «Укрпо‑
шти», – виправдовуючи роботу 
пересувних відділень.

Микита Потураєв погодився 
з необхідністю створити робо‑
чу групу із напрацювання про‑
позицій для підтримки друко‑
ваної преси і запропонував АТ 
«Укрпошта» на  наступне засі‑
дання робочої групи зробити 
розкладку тарифу. «Я не впев‑
нений, що ми знайдемо поро‑
зуміння з Мінфіном із приводу 
видачі «Укрпошті» чи видавцям 
дотації», – припустив заступник 
голови Комітету.

В Україні уже впродовж кіль‑
кох тижнів не вщухає бурхлива 
реакція на появу у парламенті 

законопроектів «Про медіа» та 
«Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України 
щодо забезпечення національ‑
ної інформаційної безпеки та 
права на доступ до достовірної 
інформації». ЗМІ сьогодні стри‑
вожені та спантеличені новаці‑
ями, запропонованими і вміще‑
ними у законопроектах.

Учасники зустрічі також об‑
говорили проект Закону «Про 
медіа», який парламентський 
комітет схвалив до  першого 
читання.

«Закон про медіа піде в се‑
сійну залу в  такому вигляді, 
який зараз має. Між першим і 
другим читанням до нього бу‑
дуть внесені правки. Ми опублі‑
куємо проект із правками, щоб 
усі бачили. Але питання про‑
зорості власності медіа нікуди 
не подінуться. Це питання наці‑
ональної безпеки. Ми змінимо 
норми таким чином, щоб вам 
недорого і простіше було звіту‑
вати. Але звітувати будуть усі. 
Для великих – більш докладний 
звіт. Для невеликих – менший і 
простий. Для нас важливі влас‑
ність і вплив», – сказав заступ‑
ник голови парламентського 
комітету.

Своєю чергою представники 
НСЖУ та редактори газет напо‑
лягали на тому, щоб Національ‑
на рада з питань телебачен‑
ня й радіомовлення регулюва‑
ла би лише аудіовізуальні ЗМІ. 
Для друкованих медіа потрібен 
окремий закон, у якому були би 
передбачені права та обов’язки 
журналістів і редакцій. «В зако‑
ні про пресу – не лише про від‑
повідальність, а  й про права. 
Нинішнє регулювання газет де‑
мократичне», – наголосив Сер‑
гій Томіленко.

Надія ЗАБОКРИЦЬКА,
головний редактор 

газети «Голос відродження».

Львівська обласна державна адміністрація закли-
кає мешканців області користуватися та довіряти 
лише перевіреним джерелам інформації.

“Постійно наголошую, що найгірший вірус ‑ це паніка. 
Саме в паніці найкраще поширюються фейки і провокації. 
Прошу усіх мешканців Львівщини дотримуватись особистої 
і інформаційної гігієни. Львівська ОДА день і ніч робить все 
можливе. Наш пріоритет ‑ люди, їх життя і здоров’я. Лікарні 
Львівщини активно забезпечуються новими апаратами  ШВЛ, 
засобами захисту, необхідними медикаментами. Також три‑
мається під контролем і продовольче забезпечення області», 
‑ наголошує голова облдержадміністрації Максим Козицький.

«Не можна, щоб колектив монополіста
знищував наші маленькі колективи»

Дотримуйтеся особистої та інформаційної гігієни


