
ПРОТОКОЛ № 2 
 

Засідання Видавничої ради  
при Департаменті суспільних комунікацій  

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
 
1 липня 2016 року      м. Київ, вул. Хрещатик, 44 
15.00 
 
Присутні: 
Голова Видавничої ради:     Гузенко Т.А. 
 
Члени Видавничої ради:     Логуш Т.І. 

Погинайко О.П.  
Зарівна Т.П.  
Ковальчук Л.І. 
Сірик М.В. 
Фамуляк-Зелінська В.Ю. 

 
Відсутні:        Гаврилова Ю.Ю. 

Даниленко В.Г. 
Коцарев О.О. 
Чулаєвська О.А. 

Порядок денний: 
1. Інформування членів видавничої ради про рукописи, які надійшли на розгляд 
Видавничої ради від окремих авторів.  
2. Інформування про рукописи, подані Київською міською організацією 
Національної спілки письменників України, громадськими організаціями та 
інститутами.  
3. Визначення дати наступного засідання Видавничої ради. 

 
1. 

Інформування членів видавничої ради про рукописи, які надійшли на розгляд 
Видавничої ради від окремих авторів.  
 
Слухали:  
Гузенко Т.А. поінформувала присутніх про те, що 23 червня 2016 року (після 
закінчення прийому рукописів) до Департаменту суспільних комунікацій 
надійшла заява від Терехової Є.О. про розгляд твору «Мир, ООН, 
ДЕРЖКОРДОН».  
Ухвалили: 
Відмовити заявниці в розгляді рукопису, оскільки порушено терміни його подачі. 
 
Гузенко Т.А. проінформувала членів Видавничої ради про те, що станом на       
21 червня 2016 року до Департаменту суспільних комунікацій свої рукописи 
подали 23 автори. Усі твори закодовано, члени видавничої ради мають 
можливість з ними ознайомитися. Твори різножанрові – як за тематикою, так і за 
формою. Поетичні твори – 6, проза – романи, оповідання, п’єси, краєзнавча 
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література, дитячі твори та один твір про українську вишивку для дітей, які 
погано бачать (шрифтом Брайля).  
 
Погинайко О.П. звернула увагу членів ради, що твір про українську вишивку для 
дітей, які погано бачать (шрифтом Брайля), – це соціальна річ, варто щодо цього 
рукопису ухвалити окреме рішення.  
 
Логуш Т.І. запропонувала виокремити цей рукопис в окремий лот і видавати 
«достойним» тиражем.  
 
Ухвалили: 
Прийняти інформацію до відома та виокремити твір про українську вишивку для 
дітей, які погано бачать (шрифтом Брайля), в окремий лот. 
 

2. 
Інформування про рукописи, подані Київською міською організацією 
Національної спілки письменників України, громадськими організаціями та 
інститутами.  
 
Слухали: 
Гузенко Т.А. проінформувала членів Видавничої ради про те, що станом на 21 
червня 2016 року до Департаменту суспільних комунікацій від Київської міської 
організації Національної спілки письменників України подано 32 рукописи та 6 
антологій.  
Звернула увагу членів Видавничої ради на те, що до антологій, поданих 
Київською міською організацією Національної спілки письменників України, 
увійшли твори авторів, які видавалися раніше, та твори авторів, які були видані в 
рамках міської програми впродовж останніх трьох років. Окрім того, твори 
деяких авторів увійшли і до антології, і подані окремо.  
 
Погинайко О.П. запропонувала вилучити з розгляду твори, які уже були видані, 
та твори авторів, які видавалися впродовж останніх трьох років 
 
Логуш Т.І. підтримала пропозицію, наголосивши, що їх розгляд суперечитиме 
правилам відбору. 
 
Сірик М.В. запропонував визначитися щодо розгляду творів тих авторів, які 
подали свої твори як окремі автори та їх твори увійшли також до антологій. Це 
теж суперечить правилам. Автор має визначатися: або він подається як окремий 
автор, або його твори входять до антологій.  
 
Погинайко О.П. запропонувала вилучити з антологій тексти, які друкувалися 
раніше. Упорядник має визначатися: якщо в антології залишається 2-3 не 
друкованих раніше тексти, то тоді це вже за розмірами не антологія, і її слід 
дискваліфікувати.  
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Логуш Т.І. запропонувала дати можливість авторові визначатися – або його твір 
входить до антології, або він подається як окремий автор.  
 
Зарівна Т.П. зауважила, що ті твори, які уже були видані іншими видавництвами, 
можуть спричинити судові позови до переможця тендеру, який отримає фінансові 
штрафи. 
 
Погинайко О.П. підтвердила такі можливі фінансові наслідки для переможця 
тендеру. 
 
Фамуляк-Зелінська В.Ю. поінформувала про рукописи, які надійшли від 
інститутів та громадських організацій.  
Національний музей історії України у другій світовій війні – науково-популярне 
видання про генерал-лейтенанта Кузьму Дерев’янка – розвідника, військового 
командира, дипломата; ілюстрована кольорова книжка, 42 сторінки. 
Музей історії міста Києва – фотоальбом «Вітрила і колеса киян Подборських», 
упорядкований відомим краєзнавцем Дмитром Малаковим. 
Український інститут національної пам’яті – проект «Майдан від першої особи. 
Митці на барикадах». Оскільки рукопис потребував систематизації, узгоджено з 
фахівцями інституту, що 20 липня вони подадуть відредагований варіант, який 
буде надіслано членам ради.  
Публічна бібліотека імені Лесі Українки – бібліографічний довідник «Лесь 
Курбас: 2006-2016» до 130 річчя Леся Курбаса, очікується відредагований варіант. 
Дитяча бібліотека імені Сухомлинського як координатор науково-методичного 
центру бібліотек освітянської галузі – збірка (твори дітей, переможців конкурсу 
«З Україною в серці»). Цей рукопис запропоновано розглядати за квотою збірок 
творчих спілок та громадських організацій.  
 
Погинайко О.П. запропонувала голосувати за ці проекти на підсумковому 
засідання Видавничої ради. 
 
Фамуляк-Зелінська В.Ю. поінформувала присутніх про те, що на розгляд 
Видавничої ради подали рукописи декілька авторів з м. Обухова Київської 
області, які є членами Київської міської організації Національної спілки 
письменників України. 
 
Ухвалили: 

Дати можливість авторам визначитися: чи подають вони свій рукопис, як 
окремий твір, чи входять до антології. 
Забрати із антологій усі твори, які видавалися раніше. 
Дискваліфікувати твори авторів, які були видані в рамках програми 
впродовж останніх трьох років.  
Київській міській організації Національної спілки письменників України   
до 8 липня узгодити подані матеріали з вимогами правил прийому 
рукописів.  
Інформацію про рукописи Інститутів та організацій взято до відома. 




