Президент Петро Порошенко підписав закон щодо звільнення від оподаткування пенсій, прийнятий
Верховною Радою 2 червня. «Ціною надзвичайних зусиль нам нарешті вдалося зламати негативну
тенденцію щодо падіння ВВП й економіки України, яка тривала 14 кварталів, – повідомив Петро
Порошенко. – У першому кварталі 2016 року ми спостерігаємо зростання економіки…
Було зроблено кроки, спрямовані на захист пенсіонерів. І закон,
2016
ЛИПЕНЬ •
який я підписую, стверджує, що в нас більше не будуть
оподатковуватися пенсії»
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ЛІДЕРИ ДЕРЖАВ ПІД ЧАС ВАРШАВСЬКОГО САМІТУ НАТО. 8 ЛИПНЯ 2016 РОКУ

ШЛЯХОМ СВОБОДИ,

ДЕМОКРАТІЇ
ПОЗИЦІЯ

І РЕФОРМ
У виступі на урочистому засіданні Верховної Ради 28 червня
з нагоди двадцятої річниці Конституції України Президент
розставив крапки над «і» в питаннях децентралізації влади
та окреслив напрямки розвитку країни

ГЛАВА держави, виступаючи перед депутатами парламенту й почесними гостями,
зробив екскурс в історію –
згадав і конституцію Пилипа
Орлика 1710 року, і конституцію УНР, і закони про тимчасовий державний устрій України, видані гетьманом Павлом
Скоропадським
«Чинна Конституція – теж
історичний, але водночас живий і практичний документ. І
саме з ним маємо звіряти свої

політичні вчинки кожного
дня. Ми маємо його шанувати і поважати», – наголосив
Порошенко. Він підкреслив,
що не бачить жодних підстав
ставити під сумнів зафіксовану
в чинній редакції Конституції
форму правління. Парламентсько-президентська
модель
– це один із результатів Революції гідності, а також як
індикатор нашої причетності
до європейської політичної
культури.

Ставлення до Конституції
не повинно залежати від точки
сидіння політика
З дистанції прожитих літ бачимо, що спроби нелегітимної, ґвалтівної ревізії Конституції ні до чого доброго ніколи
не призводили. Країна та суспільство заплатили за це дуже
високу ціну, і це для нас усіх
важливий урок на майбутнє.
Президент, парламент,
уряд – усі мусимо

стор.
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НАТО ДЕМОНСТРУЄ
ВСЕБІЧНУ ПІДТРИМКУ
8–9 ЛИПНЯ у Варшаві відбувся саміт НАТО, на який
було запрошено Україну.
Напередодні саміту Держсекретар США Джон Керрі,
який відвідав Київ, заявив, що
США продовжать підтримувати Україну у її протистоянні
з Росією. Перед цим Україна
отримала нову партію американських радарних систем.
Задовго до Варшавського
саміту повідомлялося, що в
рамках цієї події відбудеться
засідання комісії «Україна
– НАТО», тобто зустріч глав
держав і урядів у форматі «велика п’ятірка» – США, Німеччина, Франція, Італія і Велика
Британія – плюс Україна.
Президент США Барак
Обама в статті для «Файненшл
Таймз» написав: «Ми повинні
поглибити співробітництво у
сфері безпеки між НАТО і ЄС,
збільшити підтримку
для України, оскільки вона захищає
свій суверенітет
і територіальну цілісність.
І навіть коли
наші держави,
як і раніше,
відкриті для
більш конструктивних

відносин з Росією, ми повинні
визнати, що санкції стосовно
Росії повинні зберігатися,
поки Москва повністю не
виконає свої зобов’язання в
рамках Мінських угод».
У свою чергу, Президент
Порошенко вважає, що колективна безпека НАТО може виграти від українського досвіду
війни з Росією. Як написав він
у своїй статті для «Уолл Стріт
Джорнал», російська агресія
на східному фланзі території
НАТО є агресією не тільки
проти України, а й проти
західного світу. «Але в жодної
країни – члена НАТО немає
реального досвіду ведення
бойових дій проти сучасної російської армії. В України такий
досвід є». «Тільки поглиблене
партнерство НАТО і України,
– зазначив Президент, – забезпечить стабільність в Україні,
у Східній Європі, на
Чорному морі й у
трансатлантичному
регіоні в цілому.
Підтримка НАТО
– це необхідний складник
розв’язання
воєнних проблем
і подолання загроз безпеці в
Україні».

ДОВИБОРИ

П’ЯТІРКА
КАНДИДАТІВ
ВІД БПП
17 липня – довибори в семи
вакантних мажоритарних
округах. Депутатські крісла
звільнилися після формування нового уряду та переходу
депутатів на роботу у виконавчі структури. У п’яти округах
балотуються кандидати від
Блоку Петра Порошенка «Солідарність»

КИЇВЩИНА

СОЛІДАРНІСТЬ

ВОЛИНЬ
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ЮРІЙ КУЛАЧЕК,
учасник АТО, доброволець, відбув
у зоні АТО 15
місяців, майор
Збройних Сил України, директор ТОВ «Енергетична
група», інженер-будівельник,
економіст.

ДНІПРО

ОКРУГ №23,
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ

ОКРУГ №114,
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ДЕНИС
ДЕНИЩЕНКО,
волонтер, керівник територіальної організації
партії БПП в Луганській
області, український патріот на
Донбасі, випускає для земляків
громадсько-політичне видання
«Трибун».

ОКРУГ №183,
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
АНДРІЙ
ПУТИЛОВ, активіст Євромайдану,
голова Херсонської обласної
ради, екс-губернатор
Херсонщини, добився виділення
земельних ділянок на морському узбережжі сім’ям загиблих
бійців АТО.

ОКРУГ №206,
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
СЕРГІЙ ГАРУС,
громадський активіст, помічник народного депутата,
починав трудовий
шлях зварювальником, здобув
досвід роботи у банківській
сфері, попрацював і в Чернігівській РДА.

КИЇВЩИНА

СЕРГІЙ
НАСАЛИК,
мер Рогатина
і брат міністра
енергетики та
вугільної
промисловості, батько трьох
доньок; займався бізнесом.

ПРИКАРПАТТЯ

ОКРУГ №85,
ІВАНО-ФРАНКІВЩИНА

БЛАГОДІЙНИКИ ВЗЯЛИСЯ ЗА ШПИТАЛЬ
У МІСТІ Ірпені на Київщині з
ініціативи активіста осередку
БПП «Солідарність» Богдана
Яся налагоджено регулярне
постачання до місцевого військового шпиталю обладнання, медикаментів та медичних

матеріалів. Богдан Ясь – молодий підприємець і у справах регулярно відвідує США.
Познайомившись із благодійниками греко-католицької
спільноти, він налагодив
закупівлю всього необхідного

для військового шпиталю. «Це
обладнання потрібне як повітря, – каже завідувач хірургічного відділення шпиталю
В’ячеслав Майстренко. – Воно
вже допомогло врятувати не
одне життя».

АКТИВІСТИ ПОЛІПШУЮТЬ ІНГЛІШ НАРОДУ
У ЛУЦЬКУ відкрито курси
з безкоштовного вивчення
англійської мови. Курси проходять у приміщенні приймальні міської організації
БПП «Солідарність».
Усі охочі мали можливість
записатися на курси по телефону. Відбулося вступне
тестування для визначення
рівня володіння мовою.

Нині англійську вивчають
дві групи дітей віком 10–16
років і три групи дорослих по
двадцять людей у кожній.
Навчання проводять
студенти старших курсів
Східноєвропейського національного університету імені
Лесі Українки з факультету
міжнародних відносин та іноземної філології. Окрім того,

залучено студентів та волонтерів ООН з інших країн –
носіїв мови.
Безкоштовні мовні куси для
початківців будь-якого віку
запровадила також Сумська
територіальна організація.
Як відомо, Президент
Петро Порошенко оголосив
2016-й роком англійської
мови в Україні.

ТРАНСПОРТНА КОМІСІЯ ВИЙШЛА В ІНТЕРНЕТ
КОМІСІЯ з питань транспорту, зв’язку та екології
Дніпровської міськради, яку
очолює голова фракції БПП
«Солідарність» Каміль Примаков, буквально подружилася
з Інтернетом. Усі засідання
комісії тепер можна дивитися
онлайн і в запису в youtube.
Це дасть змогу контролювати роботу чиновників і
депутатів, стане реальним
інструментом боротьби з
корупцією. Онлайн-трансляція стала можливою завдяки

спільній ініціативі ГО «Громадський контроль» і Каміля
Примакова, який профінансував придбання та встановлення веб-камери.
Як написав на своїй сторінці у Фейсбуці активіст
«Громадського контролю»
Максим Мельник, «тепер ми
зможемо бачити, як відбувається отримання дозволів
на маршрути в Дніпрі, щоб
точно розуміти, які перевізники виходять на маршрути
абсолютно без документів».

«Коли я очолив транспортну
комісію, то перше, що попросили активісти, – онлайнтрансляцію засідань, – сказав
Примаков. – На мою думку,
всі комісії повинні бути відкриті, а транспортна, з огляду
на її специфіку, – особливо».
Як повідомлялося, у 2015
році з ініціативи «Громконтролю» і фракції БПП в
міськраді було ухвалено положення про впровадження
електронної системи закупівель Prozorrо.

УЧАСНИКАМ АТО СТВОРИЛИ «МАРШРУТ»
ЧЛЕНИ Рожнятівської районної організації ББП «Солідарність», депутати районної ради від партії спільно з
активістами, що працюють у
сфері медицини, організували комплексне медичне об-

слуговування учасників АТО
та членів їхніх родин.
Зокрема, для позачергового обслуговування учасників Антитерористичної
операції в медичних закладах Рожнятівського району

створено «єдине вікно».
Медичний персонал місцевої лікарні здійснює прийом
і направляє на обстеження
пацієнтів відповідно до так
званого «Маршруту учасника АТО».

БИТВА ЗА ЗЕМЛЮ БЕЗ ТІНЬОВИХ ДОМОВЛЕНОСТЕЙ
З ініціативи депутатів
Ржищівської міської ради від
«Солідарності» ухвалено положення про порядок набуття
права оренди земельних
ділянок у Ржищеві.
«Раніше підприємець ішов
домовлятися з головою чи заступником, і потім його заяву
виносили на сесію. Депутати
думають-гадають – чи, може,

прописати якісь умови, аби
підприємець зробив щось
корисного для міста. Тож
одному дають ділянку задарма, іншому – виписують
цілу низку завдань», – каже
ініціаторка рішення, депутат
від БПП Крістіна Чорненька.
Тепер усі ділянки перед
винесенням на голосування
проходитимуть конкурент-

ний відбір. Комісія визначить
відповідні обов’язкові умови
для кожної ділянки. Заявник
повинен прийняти ці умови
й запропонувати щось своє
для розвитку інфраструктури
міста, соціальних проектів
тощо. Комісія з декількох пропозицій вибере кращу, і тоді
проект рішення буде винесено на сесію.

Сергій Березенко:
Родичі пацієнтів
матимуть
цілодобовий допуск у
відділення реанімації
ЗАКЛАДИ охорони здоров’я
відтепер зобов’язані цілодобово
допускати в реанімаційні відділення родичів пацієнтів. Про
це на своїй сторінці в мережі
Фейсбук повідомив народний
депутат від БПП, член Комітету з
питань охорони здоров’я Сергій
Березенко.
Нагадаємо, у квітні Березенко
подав відповідний депутатський
запит до міністра охорони
здоров’я. «Більшість лікарень
обмежують доступ до пацієнтів у
реанімації внутрішніми інструкціями, посилаючись на міркування
безпеки, відсутність необхідних
умов тощо», – зазначив у запиті
депутат. Він також акцентував на
тому, що Україна ратифікувала
Конвенцію ООН з прав дитини.
Згідно з нею країни-учасниці не
повинні допускати ситуацій, коли
діти розлучені з батьками всупереч їхньому бажанню.

Ігор Гринів: Уряд Гройсмана здатний відкривати «нові двері»
«Є новий уряд і є старий уряд.
Уряд Гройсмана – це новий
уряд. Уряд Яценюка, у моєму
уявленні, був старий уряд. За
психологією», – сказав голова
парламентської фракції БПП
Ігор Гринів в ефірі «5 каналу».
Політик наголосив, що досягнути результату можна «тільки
відкриваючи нові двері».
«За моїм враженням, Володимир Гройсман – це людина,
яка не знає заборон на відкриття нових дверей. Якщо
йому вдасться відкрити такі

нові двері, то це буде успіхом,
якщо ж система поглине і уряд
знову стане старим, – то буде
так, як завжди стає із старими
урядами: їм на зміну приходять
нові», – сказав Ігор Гринів.
Голова фракції також пояснив головні завдання, які
стоять перед співголовою групи
стратегічних радників в уряді –
радником Президента Лєшеком
Бальцеровичем. «Місія в уряді
Лєшека Бальцеровича – допомогти в реальних, достатньо
радикальних реформах. Укра-

їні потрібні швидкі реформи»,
– сказав він.
Гринів нагадав слова Президента Петра Порошенка: для
того, щоб вибратися з болота,
потрібно з нього вистрибнути,
бо якщо з болота вибиратися
дуже повільно, ще більше в
нього занурюватимешся. «Той
стан, у якому ми є, вимагає
певного ривка, різких реформ»,
– зазначив Ігор Гринів.
Голова фракції наголосив, що
Бальцерович має виконати ще
одну роль – бути «тривожною

кнопкою», яка спрацьовуватиме, коли ми будемо робити неправильно. «Це та людина, яка
буде сигналізатором реформ
в Україні. Поки він дає позитивні оцінки – це є сигнал не
тільки для всього суспільства,
а й повинно бути позитивним
сигналом для всього світу», –
наголосив Гринів. Водночас
він зазначив, що нині склалась
ідеальна ситуація для реформ
– є «три роки електоральної паузи», коли потрібно працювати
на результат реформ.

СОЛІДАРНІСТЬ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПРИГОЩАЄ БІЙЦІВ ЧЕРЕШНЯМИ НА ПЕРЕДОВІЙ.
СЕЛО ВОДЯНЕ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ, 24 ЧЕРВНЯ 2016 РОКУ
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ПОЗИЦІЯ
ДУЛАМИ
МІСЦЕВІ ВИБОРИ – НЕ ПІД РАЇНСЬКИМ
БОЙОВИКІВ, А ЗГІДНО З УК ТІ ДО КРИТЕРІЇВ
ЗАКОНОМ І У ВІДПОВІДНОС
І СТАНДАРТІВ ОБСЄ

закінчення. початок на стор. 1

вчитися працювати за правилами й гарантувати сталість
політичної системи, закликав
Глава держави.
«Ставлення до Основного Закону не повинно залежати ані від
точки сидіння конкретного політика, ані від поточної розстановки політичних сил. Тому я не
маю наміру зловживати темою
змін до Конституції і надалі
поводитимуся в цьому питанні виважено, відповідально і
обережно, – як і тепер!» – пояснив Порошенко.
На думку Президента, зміни
до Конституції мають носити
нині точковий характер, готуватися ретельно, на основі
широкої громадської дискусії,
з участю українських правників та з експертизою таких високоповажних європейських
структур, як Венеціанська комісія.
І головне – ухвалюватися
з суворим дотриманням усіх
процедур, яких сама Конституція вимагає для того, аби поміняти в ній бодай кому.
Прикладом саме такої відповідальної роботи над удосконаленням Основного Закону
Глава держави вважає поправки до Конституції в частині
судочинства. Він повідомив,
що підписав їх – і 29 червня
вони опубліковані в пресі.

Судова реформа – передумова
інших перетворень
Ці невеликі за обсягом зміни мають фундаментальне
значення, тому що сьогодні
правду в судах нам, українцям,
часто-густо знайти дуже важко. Мільйони людей прагнуть
справедливості. Справедливість була головною вимогою
Революції гідності, нагадав
Петро Порошенко.
«Це – інтегральна реформа,
це реформа реформ, яка є передумовою і запорукою всіх
інших перетворень. Що головне в судовій реформі?
Глибоке і кардинальне оновлення суддівського корпусу –
раз. Жорсткий контроль, у тому
числі й громадський, за доброчесністю, доходами та видатками суддів – два. Скасування
необмеженої недоторканності
суддів – три. Ліквідація політичних впливів та незалежність
судової гілки влади – чотири.
І тут я свідомо і добровільно
поступився частиною чинних президентських повноважень», – сказав Президент.
Він поінформував і про стан
справ з іншим проектом змін
до Основного Закону, який
стосується децентралізації. У
першому читанні їх було ухвалено 31 серпня минулого року.
«У силу зовнішніх та внутрішніх обставин вони

ТЬ НОСИТИ
ЗМІНИ ДО КОНСТИТУЦІЇ МАЮ
ВАТИСЯ РЕТЕ ЛЬНО,
ТОЧКОВИЙ ХАРАКТЕР, ГОТУ АДСЬКОЇ ДИСК УСІЇ
НА ОСНОВІ ШИРОКОЇ ГРОМ

пов’язані з нашою політикодипломатичною
боротьбою
за відновлення територіальної цілісності й суверенітету
України», – зазначив Петро
Порошенко.

Децентралізація для всіх, а не
лише для «окремих районів»
Наголошуючи на послідовності дій у цьому питанні, Президент нагадав приказку, яка
вчить не ставити віз попереду
коня. І зняв усі політичні спекуляції навколо так званого
«особливого статусу Донбасу».
Він перерахував чіткі попередні умови, насамперед безпекового характеру, які мають
бути виконані перед голосуванням за децентралізацію.
Має бути встановлено повний і тривалий режим припинення вогню. Росія – країна-агресор, країна-окупант
– повинна вивести всі свої
війська, зброю і техніку з території України. Спеціальна
моніторингова місія ОБСЄ
має встановити постійний моніторинг тимчасово неконт
рольованої ділянки українсько-російського кордону.
Крім того, має відбутися
реальне роззброєння всіх незаконних угруповань на цій
території, встановлення зон
безпеки, розміщення озброєної поліцейської місії ОБСЄ.
Паралельно має бути досягнутий відчутний прогрес у справі звільнення всіх заручників
та українських політичних
в’язнів. «Наголошую, місцеві

Кримським татарам – право на
самовизначення у складі України
Так само, як деокупація
Донбасу, на порядку денному
стоїть і питання повернення

КОМЕНТАР

ШЛЯХОМ СВОБОДИ,
ДЕМОКРАТІЇ І РЕФОРМ

вибори – не під дулами бойовиків, а згідно з українським
законом і у відповідності до
критеріїв і стандартів ОБСЄ
– мають визначити тих, хто в
інтересах громад розпоряджатиметься новими можливостями, які надає децентралізація. І це, до речі, стосується
всіх, а не лише окремих районів Донбасу», – виділив інтонаційно Президент.
«Лише за дотримання таких
умов я буду готовий звернутися до Верховної Ради із закликом проголосувати за ці
зміни в другому читанні. І хотів би заспокоїти – станеться
це не сьогодні, не завтра, і не
4 липня, як тут розповсюджують всяку брехню, а тоді, коли
будуть виконані чітко попередні безпекові умови!» – пояснив Президент, припустивши,
що засмутив тих, хто постійно
живиться спекуляціями на цю
тему.
Петро Порошенко підтвердив, що цю принципову позицію підтримали і європейські
партнери України, з якими
напередодні він зустрічався у
Брюсселі.

Криму, нагадав Президент.
Ми маємо розпочати процес
внесення змін і доповнень
до Конституції України, які
повною мірою випливають з
невід’ємного права кримськотатарського народу на самовизначення в складі суверенної та незалежної Української
держави.
Зрозуміло, що з повним гарантуванням рівних прав і
громадянських свобод для етнічних українців, росіян та інших етносів півострова.
Двадцять років тому парламент прийняв сучасну Конституцію незалежної України. Це,
звичайно, не такий великий
термін, протягом якого функціонує Конституція Сполучених Штатів.
Але і за цей порівняно короткий проміжок часу ми всі
змогли переконатися, що наша
Конституція є якісним, дієвим
і життєздатним правовим документом, яким усі ми можемо
пишатися.
За цей час держава пройшла
безліч випробувань та змінилася – насамперед за останні два з половиною роки. Ми
твердо стали на шлях свободи,
демократії і європейських реформ.
«І хочу наголосити – з цього
шляху ми не звернемо», – сказав на завершення Президент
України.

Німецькі експерти: децентралізація
в Україні триває успішно
Цю тему обговорили учасники дванадцятого «Київського
діалогу», що пройшов у Берліні у Фонді ім. Генріха Бьолля

«Є успіхи у проведенні реформи, хоча мета поки що не досягнута. Реформа складна в політичному, юридичному сенсі»,
– заявив Домінік Папенхайм, керівник відділення регіонального і місцевого розвитку та децентралізації влади при делегації
ЄС в Україні, який відповідає за програму підтримки процесу
децентралізації в Україні U-LEAD.
Попенхайм наголосив, що «відбулася бюджетна революція: за
2015 рік і п’ять місяців цього року доходи місцевих бюджетів
зросли на 40%, на третину збільшилася частка фінансів, яка
залишається на місцях».
Якщо процес децентралізації завершиться нормально, громади справді стануть самостійними в питаннях ухвалення рішень,
у фінансовому відношенні.
Старший експерт з питань адмінреформи Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ Дітер Шиманке звернув
увагу на фактор часу при проведенні реформи.
Він зазначив, що для цього зазвичай потрібно дві каденції парламенту. У Східній
Європі 10–15 років знадобилося для
побудови нормальних держструктур.
Те, що в Україні впродовж трохи
більше року було створено
понад 170 нових громад,
свідчить про те, що процес
іде дуже швидко, швидше,
ДОМІНІК ПАПЕНХАЙМ ніж у багатьох країнах.
ДІТЕР ШИМАНКЕ
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Більшість історій має такий «сюжет»: батько бив, знущався,
ґвалтував, діти або жінка не витримали й пішли з дому

ЩО РОБИТИ,
ЯКЩО ЧОЛОВІК
ЗНУЩАЄТЬСЯ
НАД ЖІНКОЮ
І НАД ДІТЬМИ
Ірина Луценко з’явилася в політиці як опозиціонер під час президентства
Януковича: у 2012 році стала народним депутатом. Після Майдану її знову
обрано до парламенту.
На рахунку Ірини Луценко понад півсотні зареєстрованих законодавчих
актів. Ми прийшли поговорити про один напрямок діяльності депутата –
реалізацію Конвенції Ради Європи «Про запобігання насильству стосовно
жінок і домашньому насильству та боротьбу з цим явищем», прийнятої в
Стамбулі 2011 року (текст можна знайти в Інтернеті за ключовими словами), хоча розмова вийшла за рамки цієї теми
ІРИНА ЛУЦЕНКО

Про цю проблему
не заведено говорити
< Ірино Степанівно, ви працюєте над тим, щоб реалізація
програми запобігання насильству в сім’ї стала нашим
зобов’язанням перед ЄС. А хіба
ця проблема в Україні стоїть
так гостро?
Проблема домашнього насильства у будь-якій формі
– ґвалтування чи словесного,
економічного,
фінансового
знущання в сім’ї – дуже актуальна. Нерідко жінок б’ють,
знущаються над ними. Їм можуть не давати грошей, принижувати при дітях.
Чому ми хочемо ратифікувати Стамбульську конвенцію?
За останніх п’ять років міліція фіксує зростання фактів
домашнього насильства зі 110
тисяч випадків до 165 тисяч.
Це тільки те, що фіксується.
Три мільйони дітей щороку
спостерігають за актами насильства і є його жертвами.
95–99 відсотків жінок і дітей, які стали безхатченками,
пов’язують це з домашнім насильством.
Більшість історій має такий
«сюжет»: батько бив, знущався, ґвалтував, діти або жінка
не витримали й пішли з дому.
З усіх жінок, які потрапляють до лікарні через побиття,
половина – вагітні. Коріння
багатьох соціальних негараздів полягає саме в домашньому насильстві.
Ця проблема дуже гостра,
просто про неї чомусь не заведено говорити.

Захист під егідою держави
< Я знаю, що проект протидії насильству реалізується в
Україні починаючи з 2010 року.
Що вже зроблено?
Так, проект протидії насильству був розпочатий ще тоді, в
Україні працювали експерти,
які вивчали наше законодавство та запропонували зміни
до двох десятків законів. Міністерство соціальної політики вже нині розробило за
допомогою тих експертів базовий законодавчий акт про
запобігання та протидію домашньому насильству та насильству над жінками. Цей
документ закладає підвалини
державної політки з комплексного захисту і покликаний
нести іншу культуру в подружні відносини.
< Що конкретно ви маєте на
увазі під державною політикою?
Створення гарячої лінії по
всій Україні – у кожному обласному та районному центрі.
Буде єдиний номер служби,
де працюватимуть психологи,
юристи, котрі прийматимуть
дзвінки і матимуть перший
контакт із жертвою, надаватимуть першу психологічну допомогу. Це можуть бути жінки
чи діти. Їм треба дати пораду,
окреслити, що робити далі, як
поводитися. Куди йти? Що робити? Заховатися у притулок,
їхати в цю соціальну службу
чи звернутися в поліцію? Як
звертатися в поліцію, яку заяву писати? Чи вимагати адво-

ката? Що робити з дитиною?
До державної політики належить психологічний, юридичний та фізичний захист
жінки. Цей закон передбачає
функціонування відповідних
притулків.

Відголоски гендерної нерівності
< Кілька років тому я для
підготовки журналістського матеріалу акредитувалася в такий
притулок – як жертва домашнього насильства – і пробула
там дві доби. Там були дружини
і науковців, і чиновників, і досить благополучні жінки...
Так, бо ми говоримо про наскрізну соціальну проблему.
Насильство – не проблема
бідності. Вона стосується поняття рівності в суспільстві.
Гендерної рівності, про яку не
дуже люблять говорити.
Ми постійно забуваємо, що
жінка, яку б’ють, – такий самий громадянин України, як і
чоловік. Конституцією України передбачено рівні права
для чоловіків і жінок.
Кілька днів тому я виступала на одному семінарі й казала жінкам: «Дивіться, дівчата,
колись жінки не мали права
голосу, не могли користуватися майном – воно переходило
від батька до сина, тобто тільки по чоловічій лінії. Колись
жінки не могли підписувати
жодних правових документів.
Жінок брали лише на певні
види робіт. А коли почали брати на всі роботи, то за меншу
заробітну платню. А тепер ми
маємо право вибору, беремо

участь у державному управлінні. Ми нарешті запровадили
30-відсоткову квоту при формуванні партійних списків на
місцевих виборах, ми такі прогресивні в цих питаннях, але…
< Нас б’ють?
Точно… І ця проблема загострилася в останній рік, бо в
нас тепер 1,7 мільйона переселенців, серед яких 80 відсотків
– це жінки й діти. Ще один
момент: з фронту повертаються наші хлопці. Там вони – герої, тому що захищають батьківщину. Половина з них має
посттравматичний синдром.
А тут накопичується роздратування, держава здається ворогом, сім’я – теж не все робить,
що треба, з роботою проблеми.
Тож треба виробити інструмент, який дасть змогу коригувати ці проблеми.

< А що саме ви вважаєте першочерговим?
Притулки, відповідно підготовлені соціальні служби,
«гаряча лінія», безплатна адвокатська допомога і правильно навчені поліцейські
із «зеленими» кімнатами для
жінок та для підлітків… Судді,
котрі розглядатимуть питання
зґвалтування, про які соромно
говорити... Захист жінки, яка
прийшла в нічній сорочці, з
дитиною… Відповідно підготовлені медичні кадри, які мають знати, куди звернутися, як
зняти побої, де заховати жінку
та ін. Це ціла методика надання допомоги. Мінсоцполітики
взяло на себе підготовку цього
базового законопроекту, який
спричинить зміни до багатьох
інших законів. Я взялася за
розробку змін до Кримінального і Кримінального процесуального кодексів.
< А наш бюджет витримає
таку програму?
У нас держава виділяє гроші на підтримку сім’ї, які використовуються дуже нераціонально. Частина коштів уже
закладалася в бюджети, але
через брак змін, зобов’язань
перед ЄС та контролю з боку
Євросоюзу ніхто не стежив, на
що вони йдуть.
У законі ми заклали фінансування з боку донорів,
гуманітарних місій, церкви,
громадських організацій, які
мають грантову підтримку і
спеціалізуються на певних
програмах. Наприклад, є така
громадська організація «Ла
Страда», яку очолює Катерина Левченко. Ця організація
коштами грантів уже п’ять
років фінансує відповідну
гарячу лінію. Фінансування
притулків можна ділити і з
місцевими бюджетами. Україна у 2011 році підписалася, що
ратифікує Стамбульську конвенцію, тобто наша країна її
підтримала. Уже вісімнадцять
європейських країн ратифікували конвенцію, ми будемо
дев’ятнадцятою… Я впевнена,
що ми це зробимо.
РОЗМОВЛЯЛА ОЛЕНА МІГАЧОВА
ІРИНА ЛУЦЕНКО (ЛІВОРУЧ)
У ЗОНІ АТО

СОЛІДАРНІСТЬ
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Ірина Геращенко: Якщо ПАРЄ повертає
російську делегацію, то зраджує саму
себе, а не Україну
ПОГЛЯД

ЄВРОПА зливає і зраджує
саму себе, якщо збирається
повернути в Парламентську
асамблею Ради Європи російську делегацію.
Про це у Фейсбуці написала перший заступник
Голови ВР, депутат від БПП
Ірина Геращенко. За її словами, під час вечері з лідерами кримськотатарського
народу Рефатом Чубаровим і Мустафою Джемілєвим та європейськими дипломатами обговорювали
продовження санкцій проти Росії.
«Ми говорили про санкції. Зараз у ЗМІ – як українських, так і європейських
– багато статей про те, що,
мовляв, Європа зливає і
здає Україну. По-моєму, Європа зливає і зраджує саму
себе. Якщо збирається повернути в ПАРЄ російську

делегацію з Поклонською
і Гобліном (Аксьоновим),
якщо для французів свинина їхніх фермерів, яку
вони не можуть продавати
російським «кримнашам»,
вагоміша за життя українських дітей, які гинуть від
«кримнашівських» градів»,
– заявила Геращенко. Вона
наголосила, що далі боротиметься за Крим «і за наших братів кримських татар
на всіх можливих майданчиках».
Як відомо, делегація РФ
перебуває під санкціями
ПАРЄ, які були накладені
на неї у квітні 2014 роки за
анексію Криму. Росіяни не
мають права брати участі
в місії зі спостереження за
виборами, бути доповідачами, а також бути призначеними як представники
ПАРЄ в інших органах.
***
Водночас українська дип
ломатія добилася того, що з 1
липня ЄС продовжив термін
дії економічних санкцій щодо
окремих секторів російської
економіки до 31 січня 2017
року.

Ірина Фріз: Лише розширення Альянсу
та приєднання України може стримати РФ
«ЛИШЕ подальше розширення НАТО та надання членства Україні може стримати
Росію та знизити безпекові
ризики для всього регіону».
Про це на своїй сторінці у
Фейсбуці написала Ірина
Фріз.
Народні депутати від БПП
Ірина Фріз та Ірина Луценко
взяли участь у спеціальному
семінарі для парламентаріїв
України, Грузії і Молдови
«Регіональна безпека – спільні виклики та можливості»
на базі Центру Маршалла
(ФРН).
Ірина Фріз розповіла, що
українські депутати намагалися переконати західних партнерів у помилковості окремих
підходів щодо питань розширення НАТО.
«Зокрема, щодо тези про
те, нібито гальмування цього
процесу може стати аргументом для стримування агресивної політики Кремля.
На мій погляд,
геополітичні
компроміси
з Москвою
можуть мати
лише вкрай
короткостроковий ефект
та не
впливають
на її довгострокову
стратегію.

Якщо ми проаналізуємо геополітичний курс РФ і зробимо ретроспективний аналіз
політики СРСР, то побачимо,
що Кремль орієнтований на
політико-ідеологічну експансію», – заявила Ірина Фріз.
«Економічні проблеми, –
зазначила вона, – поки що не
є вирішальними для зовнішньої політики Москви.
Сьогодні Кремль знизив
витрати на утримання невизнаних маріонеткових утворень (Придністров’я, Абхазія,
навіть окупований Крим), але
водночас не залишив планів
подальшої експансії.
Навпаки, є всі ознаки підготовки сценаріїв на балтійському й середньоазіатському напрямках.
Саме тому, на мій погляд,
розширення НАТО є тим
єдиним інструментом, що
здатний стримати подальшу
експансію РФ на заході й
переключити її на східний напрямок, де політика Кремля
увійде в конфлікт з інтересами Китаю».
«Спроби запропонувати
Україні партнерство, а не
членство в Альянсі, яке пропонується деякими політичними
силами в країнах ЄС, може
стати помилкою НАТО, яка
лише прискорить подальшу
експансію РФ у європейському напрямку», – додала
депутат.

БРЕХ... БРЕХ...

BREXIT
КОЛИ офіційна особа не
бажає видати дозвіл на в’їзд
до Євросоюзу, скажімо, громадянину України, то просто
відмовляє йому у візі. Зовсім
інша справа, коли десятки тисяч людей прибувають на кораблях, плотах, човнах…
Для однієї-двох осіб чи навіть десятків чи сотень людей
візово-прикордонна система
працює чітко, але проти сотень тисяч, які упродовж року
прибувають до Європи, вона
виявляється безсилою.
Крім того, Європейський
Союз нині зіштовхнувся з
проблемою
середньовічної
Польщі, коли кожен шляхтич
міг накласти вето на державне
рішення, і це фактично блокувало діяльність тодішніх державних інститутів.
Щось близьке до того ми
спостерігаємо нині в Євросоюзі. Кожен член ЄС має право
вето на більшість рішень. І це,
зрозуміло, дуже стримує можливості для розвитку.
Що ж до британського кульбіту, то світ може зіштовх
нутися з низкою проблем.
По-перше, сама Британія,
імовірно, повернеться до референдуму про вихід Шотландії зі складу Сполученого
Королівства. Дарма що рік
тому під час плебісциту більшість громадян висловилася
за те, щоб залишатися у складі Великої Британії. На референдумі щодо Brexit переважна більшість шотландців
проголосувала за Євросоюз,
тож ставлення до перебування Шотландії у складі Сполученого Королівства може
змінитися. Це породить
нові зони ризиків і турбулентності в самій Великобританії. Відповідно, виникнуть проблеми

23 червня відбувся референдум, який визначив долю
Великої Британії і ЄС. Головним аргументом для виходу було те, що в Європі панує так звана міграційна
криза. Проте, судячи з усього, це лише один із приводів. Нині маємо справу з кризою глобалізованої
економіки, коли рухливість товарів, послуг, людей
стала дуже сильною

щодо інвестиційної привабливості країни, яка була одним із
головних фінансових центрів
Європи і світу. Постане питання, чи зможе вона й далі бути
таким центром.
У самій Європі зміцніють
сили, котрі також вимагатимуть референдумів. Уже
лунали відповідні заяви у
Франції, Італії, Голландії та
низці інших країн Європи,
де праворадикали дуже радісно зустріли рішення щодо
Brexit. Очевидно, що єдність
Євросоюзу може бути суттєво
послаблена внаслідок цього
рішення.
Від усього цього ситуативно
виграє Росія, яка розраховує
на якнайшвидше послаблення
санкцій, запроваджених проти неї внаслідок окупації Криму та частини Донбасу. Але
виграш Росії перебільшувати
не слід. Адже насправді її головні проблеми зумовлені не
санкціями.
Росія потерпає від власного сировинного статусу. І цій
проблемі вже багато років –
стільки ж, скільки самій Росії,
тобто близько трьох століть.
Нині вона опинилася в тій самій ситуації, у якій перебував
Радянський Союз наприкінці
свого існування.
Після високих цін на енергоносії в 70-х роках настав
період їх падіння. Низькі ціни
протрималися до кінця 90-х.
Це призвело до розпаду Радянського Союзу, бо утримувати країну з неефективною
системою управління, корупцією і яка базується лише на

продукуванні сировини та її
експорті, було неможливо.
Нині щось подібне відбувається і з Росією. Глобальна
криза, напевне, триватиме до
2022–2025 років. А рішення
британців тільки прискорить,
каталізує значну частину процесів дестабілізації світового
економічного простору.
Водночас маємо усвідомити:
процеси глобалізації зупинити
неможливо.
Рух товарів, послуг, людей
тільки прискорюватиметься. А
це означає, що адміністративні обмеження щодо міграції,
до яких хочуть вдаватися деякі
європейські країни, результатів не дадуть.
Напівсоціалістична модель
ЄС – з надмірним адміністративним регулюванням економіки і таким само надмірним
соціальним захистом – показала, що не здатна дати відповідь на ті виклики, з якими
нині зіштовхується Європа.
Та хоч би яким шляхом рухалися далі європейські країни, Україна має робити свою
справу – проводити реформи,
аби можна було дедалі більше
розраховувати на власні сили.
Економічне реформування,
приборкання корупції, зміцнення Збройних Сил – усе це
має бути запорукою того, що
наша держава не тільки втримається, а й стане сильнішою
після потужного потрясіння на всьому Євразійському
континенті, яке слід очікувати в найближчі десять років.

СПРАВУ –
УКРАЇНА МАЄ РОБИТИ СВОЮИ МОЖНА БУЛО ДЕДАЛІ
ПРОВОДИТИ РЕФОРМИ, АБ А ВЛАСНІ СИЛИ
БІЛЬШЕ РОЗРАХОВУВАТИ Н
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Рефат Чубаров: Звільнення захопленого Криму від російських окупантів неминуче
ПРО ЦЕ у Фейсбуці написав депутат від БПП,
голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат
Чубаров, коментуючи
заяви окупаційного парламенту Криму, спрямовані
проти Меджлісу.
«Черговим свідченням
розширення панічних настроїв у окупаційної влади
Криму стало прийняття
«депутатами держради»

відповідальності за скоєні
ними злочини. У спробах
уникнути цієї відповідальності, а також відвернути
кримське суспільство від
катастрофічного погіршення в усіх сферах життя
кримські колаборанти«депутати» вибухнули
черговою заявою – страшилкою стосовно Меджлісу
кримськотатарського народу і його керівництва», –

8 липня 2016 року чергової заяви з інсинуаціями на
адресу Меджлісу кримськотатарського народу»,
– сказав депутат.
«Особи, які зрадили два
роки тому свою державу,
свій народ, переступили
через міжнародне право,
кинули Крим і його жителів в економічний хаос
і злидні, усвідомлюють
неминучість індивідуальної

ПРОЦЕС ПІШОВ

зазначив Рефат Чубаров.
«Примітно, що інформацію про заяву «депутатів держради» Криму я
побачив на своїй новинній
сторінці під час засідання
експертного форуму на
саміті НАТО. Слухаючи колишніх і нинішніх політиків
світового рівня, глав держав і міжнародних інституцій, ще раз переконуюся в
тому, що відхід російських

окупантів із захопленого
ними Криму неминучий.
Очевидно, що розуміють
таку для себе похмуру
перспективу й у Кремлі… І
поки вони шукають шляхів
відходу з Криму, їхні
кримські шавки заходяться
несамовитим гавкотом…
Може таки хазяїн помітить
і не залишить у Криму при
своїй втечі», – написав
Рефат Чубаров.

ОЧИЩЕННЯ

Зусилля Президента і його команди дають
відчутні результати у приборканні корупції –
головної біди сучасної України
ЗА НЕПОВНІ два місяці
перебування на посаді генерального прокурора Юрій Луценко, долаючи шалений опір
«старої гвардії», устиг досягти
помітних результатів.
<Від корупції очищуються лави самої прокуратури:
нинішній очільник ГПУ без
вагань звільнив з посади прокурора Миколаївської області В’ячеслава Кривов’яза у
зв’язку з корупційним скандалом із заступником голови
облдержадміністрації Миколою Романчуком і призначив
судове розслідування. Перевіряючи в Одесі роботу місцевої
прокуратури № 4, Юрій Луценко побачив розкішне авто,
яке належало першому заступникові, і запропонував тому
«або задекларувати гроші, або
подати заяву на звільнення».
<Генпрокуратура розслідувала багатомільярдні злочинні
схеми близького до Януковича «младоолігарха» Курченка.
Лише на тендерних махінаціях
навколо «Чорноморнафтогазу», як установили слідчі прокуратури, Курченко та його
спільники вкрали у держави
понад $2 мільярди. За інформацією військової прокуратури, Курченко забезпечував
проросійських бойовиків на
Сході України готівкою в обмін на можливість працювати в паливній сфері «ДНР» та
«ЛНР» і провозити контрабанду. Отже, крім корупції, ішлося про пряме фінансування
тероризму.
< У результаті Генеральна
прокуратура затримала Олександра Сухомлина – заступ-

ника міністра економічного
розвитку часів Януковича. За
повідомленням Юрія Луценка, Сухомлина підозрюють у
завданні збитків державі на
суму близько 4 мільярдів гривень.
У 2010–2014 роках Сухомлин обіймав посаду голови
Аукціонного комітету з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля
і діяв за попередньою змовою
з Януковичем, Азаровим, Курченком та іншими членами
злочинної організації.
< Генеральна прокуратура на польському кордоні затримала Андрія Кошеля – екс-керівника компанії
олігарха-втікача Сергія Курченка СЄПЕК. У своєму повідомленні ГПУ називає СЄПЕК «окремою структурою
злочинної організації Віктора
Януковича, яка відповідала
за привласнення скрапленого
газу, нафти та нафтопродуктів,
що належали державним підприємствам».
< ГПУ затримала ексзаступника голови «Нафтогазу» та екс-керівника «Чорноморнафтогазу» Олександра
Кацубу у справі компанії «Газ
Україна 2020», причому йдеться про причетність цієї компанії до розкрадання бензину
«Нафтогазу» на 500 млн. грн.
«Газ Україна 2020» входив у
групу олігарха Сергія Курченка «Газ Україна 2009».
< Так само оперативно новий генпрокурор підписав подання Національного антикорупційного бюро України на
притягнення до кримінальної

У Рівному – масштабна спецоперація
проти розкрадачів бурштину
Операцію проводять військова прокуратура ГПУ, СБУ та
МВС. «Понад 300 оперів одночасно проводять 123 обшуки
у підозрюваних в організації злочинної групи з розкрадання
бурштину. Затримано заступника облпрокурора, підполковника Служби безпеки, колишніх та нинішніх працівників МВС», –
написав Юрій Луценко у Фейсбуці.

ЗАСТУПНИК КЕРІВНИКА САП ВОЛОДИМИР КРИВЕНКО, КЕРІВНИК САП НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ І ЮРІЙ ЛУЦЕНКО
НА ТЕНДЕРНИХ МАХІНАЦІЯХ
НАВКОЛО «ЧОРНОМОРНАФТОГАЗУ» КУРЧЕНКО ТА ЙОГО
СПІЛЬНИКИ ВКРАЛИ У ДЕРЖАВИ ПОНАД $2 МІЛЬЯРДИ

ШУКУ

У РОЗ

ФІНАНСУВАВ ПРОРОСІЙСЬКИХ БОЙОВИКІВ
НА СХОДІ УКРАЇНИ.
ПЕРЕБУВАЄ В МІЖНАРОДНОМУ РОЗШУКУ

СЕРГІЙ КУРЧЕНКО

ШУКУ

У РОЗ

ОЛЕКСАНДР ОНИЩЕНКО
ПІДОЗРЮЮТЬ У ЗАВДАННІ ЗБИТКІВ
НА 3 МЛРД. ГРН. У СПРАВІ ВЖЕ ЗААРЕШТОВАНО 11 ОБВИНУВАЧЕНИХ

О

ИМАН

ЗАТР

О

ИМАН

ЗАТР

О

ИМАН

ЗАТР

ОЛЕКСАНДР
СУХОМЛИН

АНДРІЙ
КОШЕЛЬ

ОЛЕКСАНДР
КАЦУБА

ПІДОЗРЮЮТЬ У ЗАВДАННІ
ЗБИТКІВ ДЕРЖАВІ
НА 4 МЛРД. ГРН.

ПІДОЗРЮЮТЬ У ПРИВЛАСНЕННІ СКРАПЛЕНОГО
ГАЗУ, НАФТИ ТА НАФТОПРОДУКТІВ

ПІДОЗРЮЮТЬ У ПРИЧЕТНОСТІ ДО РОЗКРАДАННЯ
БЕНЗИНУ «НАФТОГАЗУ»
НА 500 МЛН. ГРН.

О

ИМАН

ЗАТР

СВЯТОСЛАВ ПРОТАС
ПІДОЗРЮЮТЬ У ОТРИМАННІ ХАБАРА
І СТВОРЕННІ КОРУПЦІЙНОЇ СХЕМИ

відповідальності й арешт народного депутата від «Волі народу» Олександра Онищенка.
За попередніми даними, у
результаті викритої газової
схеми, організованої, зокрема,
Онищенком, державі було завдано збитків на 3 млрд. грн.
У справі вже заарештовано 11
обвинувачених.
«Ми маємо намір усім ділкам
на газовому ринку давати оцінку. І це не стосується окремо
пана Онищенка чи якогось іншого пана.
Ідеться про оцінку розкрадання державних ресурсів, що
призвело до занепаду бюджету
й пограбування людей», – заявив Луценко.
Справа Онищенка – це лише
один зі свіжих результатів роботи нового органу, створення
якого було ініційоване Петром
Порошенком, – НАБУ.
<За останній час НАБУ
встановило цілу низку осіб
у справі «чорної бухгалтерії»
Партії регіонів, проводить де-

сятки й сотні допитів причетних до корупції в партії Януковича. Весь величезний масив
інформації у справі оцифровано.
< Бюро завершило розслідування незаконної розтрати
500 млн. грн. державних коштів, отриманих за так званим Кіотським протоколом. Є
низка затриманих і взятих під
варту, невдовзі справу буде направлено до суду.
< НАБУ оголосило про пі
дозру в отриманні хабара шести суддям. Проведено обшуки
в офісах авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», яка
пов’язана з олігархом Коломойським, де виявлено масштабні зловживання.
< Заарештовано двох учасників злочинної схеми розкрадання державного цукру
загальною вартістю понад
300 млн. грн., який зберігався
на складах Аграрного фонду.

Один із них – працівник держпідприємства, інший – заступник прокурора Київської
області.
< Нещодавно НАБУ піймало на хабарі головного санітарного лікаря України Святослава Протаса. Водночас по
всій країні пройшли обшуки,
пов’язані з виявленням його
корупційної діяльності, допитано дев’ятнадцять головних
санітарних лікарів областей.
***
Це лише кілька прикладів, які демонструють: крига
скресла, нарешті корупціонери потрапили під прицільний
вогонь.
Лише приборкання корупції дасть Україні шанс стати
справді європейською, демократичною державою, позбутися тягаря «азіопського»
минулого й увійти в нову історичну епоху свого розвитку.

Президент підписав закон про зниження акцизів
на вживані автомобілі

СОЛІДАРНІСТЬ
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ПОДРОБИЦІ
ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ
На період до 31 грудня 2018 року буде знижено ставки акцизного
податку на транспортні засоби, що були у використанні, від 2 до
28 разів, залежно від їх виду. Ціна на вживані автомобілі суттєво
знизиться. Цей закон дасть можливість громадянам, котрі не мають
змоги придбати новий автомобіль, купити вживане авто.

І КРАХ КОРУПЦІЙНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РФ
Опір, який чинить Москва Угоді про асоціацію між Україною та ЄС, підтверджує: ми на правильному шляху
БОРИС КУШНІРУК

Механізми доступу
Після голландського референдуму щодо Угоди про асоціацію
між Україною та ЄС багато хто
кричав про чергову зраду, провал у царині дипломатії – у стилі
«все пропало». Та особливість
ситуації в тому, що більшість
цих «зрадофілів» самої угоди не
читали. Як, до речі, не читала її і
переважна більшість голландців.
Євросоюз має угоди про асоціацію, зону вільної торгівлі, митний союз приблизно з чотирма
десятками країн, розташованими
в різних куточках світу. Наприклад, підписано угоди про асоціацію з Чилі, Південно-Африканською Республікою, Канадою,
Марокко, Єгиптом, Ліваном.
Причому тексти цих угод досить
подібні між собою.
Угода ж між Україною та ЄС
умовно складається з двох частин – політичної та економічної.
Співвідношення текстів цих двох
частин – приблизно 1 до 15.
У політичній частині передбачено головним чином
зобов’язання України з приведення українського законодавства до європейських стандартів
щодо боротьби з корупцією,
захисту демократичних прав і
свобод, контролю за експортом
зброї, боротьби з тероризмом
тощо.
Економічна ж частина документа – це фактично окрема угода
про зону вільної торгівлі. Цей
вельми докладний документ передбачає механізми функціонування взаємного доступу товарів
і послуг, квот і певних тарифних
обмежень, строки адаптації українських технічних стандартів до
тих, що діють у ЄС.
До речі, вимоги щодо стандартів поширюються не тільки
на українську продукцію, яка
експортується до Європи, а й на
ту, що виробляється для продажу
в Україні. Адже на нашому ринку
європейські товари зможуть на
рівних конкурувати з українськими лише за умови, що вимоги
до продукції, яка реалізується
в Україні і яка експортується –
щодо її якості, стандартів виробництва, зберігання, транспортування, – будуть однаковими.
Враховуючи, що забезпечити
ці технічні стандарти відразу
неможливо, строки адаптації
до європейських вимог розтягнуто від одного-двох до десяти

років – залежно від галузей
та видів виробництва. Наприклад, найскладніше та найдовше відбуватиметься адаптація
в машинобудуванні. Хоча ті
види української продукції, які
поставляються до європейських
країн, мають відповідати вимогам ЄС уже зараз.
Отже, для країн Євросоюзу
жодного сенсу чинити опір Угоді
про асоціацію з Україною не
було. Як немає там і якихось
принципових положень, які можна замінити на щось інше. І ніхто
з тих, хто агітував у Нідерландах
проти підписання угоди, не зміг
би пояснити, що конкретно не
подобається в ній чи що потрібно
змінити.
Тому результати референдуму в Нідерландах створили
проблеми головним чином для
Єврокомісії та лідерів країн ЄС.
Вони вперше зіштовхнулися з результатами дій частини громадян
однієї з країн Євросоюзу, котрі
таким чином висловили своє
бажання зруйнувати політичну
архітектуру сучасної Європи.

Що муляє Росії?
А чому з цього приводу так
пручалася Росія? Чому так активно сприяла відповідним силам
у Нідерландах? Запитання, як
кажуть, риторичне… Але є тут і
певний розрахунок.
Москва насамперед намагалася заблокувати саме економічну
частину угоди. Мовляв, європейська продукція, яка не обкладатиметься митом при імпорті до
України, під виглядом української потраплятиме в Росію. Ще
стверджувалося, що українські
товари витіснятимуться в Україні
європейськими, а тому в більших
обсягах потраплятимуть до Росії.
Те, що ці аргументи притягнуто
за вуха, розуміли як у Європі, так
і в Україні.
По-перше, жодна європейська
продукція під виглядом української не могла б потрапити до
Росії, бо є так звані сертифікати
відповідності та походження.
По-друге, частка української
продукції в загальному обсязі
імпорту до Росії протягом останніх десяти-п’ятнадцяти років не
перевищувала 5–6 відсотків. А
частка російського експорту до
України в загальному обсязі експорту з РФ узагалі була в межах
2–3 відсотків.
Таким чином, навіть теоретично угода про зону вільної

торгівлі між Україною та ЄС не
могла створити якихось ризиків
для російської економіки.
Два роки тому Росія активно наголошувала, що оскільки
угода про зону вільної торгівлі
між Україною та ЄС становить
загрозу російській економіці, то
її потрібно відкласти на рікдва. Лідери європейських країн
вдалися тоді до нестандартного

34,1%

ЄС

УКРАЇНА–ЄС
ЧИМ ДАЛІ –
ТИМ БІЛЬШЕ
ЩО МИ ПРОДАЄМО ЄВРОПІ

$35

млрд. – експорт
товарів до країн
ЄС у 2015 році

34,1

% – частка країн ЄС в експорті
України

TOП-5

УКРАЇНСЬКОГО
ЕКСПОРТУ
12,7%
7,2% 6,6% 5,4%
Росія Туреччина Китай

Єгипет

кроку. Вони запропонували, щоб
у частині експорту української
продукції до Європи всі тарифні
обмеження було знято відразу.
Водночас імпорт з Євросоюзу
до України протягом 2014–2015
років і далі обкладався митом.
Таким чином, навіть формально
жодних ризиків для російських
виробників бути не могло. Таке
рішення ЄС показало всю фальшивість російських аргументів.

Залежність
від корупційного важеля
Насправді головна причина
агресивного спротиву Москви
економічній угоді має зовсім не
економічне підґрунтя.
Річ у тім, що перехід українських товаровиробників на
європейські стандарти, їх переорієнтація на західний ринок,
диверсифікація експорту української продукції, яка позиціонуватиметься у світі як така, що
виготовлена за європейськими
стандартами, позбавляє їх залежності від Росії.
Крім того, угода про зону
вільної торгівлі передбачає практичні кроки з енергоощадності,
розділення монополій у сфері
виробництва та продажу енергоресурсів, диверсифікації джерел
їх постачання.
Це і є головною причиною такої поведінки Росії. Коли українські товаровиробники та Україна
як держава позбудуться надмірної залежності від експорту до
Росії та імпорту звідти, у російських можновладців зникнуть
можливості для впливу, зокрема

й корупційного, на український
бізнес та політикум.

Оптимістична структура
експорту-імпорту
Нині цифри виглядають так.
За підсумками 2015 року частка
експортованих з України до
Росії товарів у загальному обсязі
експорту скоротилася до 12,7%,
а в першому кварталі 2016-го
ще менше – до 8,4%. Водночас частка експорту до країн ЄС
торік сягнула 34,1%, у першому
кварталі цього року – уже 41,4
відсотка.
З імпортом – схожа картина.
Частка імпорту з Росії у 2015
році зменшилася до 20%, а в
першому кварталі 2016-го – становила 11,8%.
Торік майже 60% імпорту з
Росії припадало на нафту, газ,
вугілля та добрива. Найбільш
критичною залишається залежність від імпорту ядерного палива. Його було ввезено з Росії на
загальну суму 800 млн. доларів,
що становило 10,7% від усього
російського імпорту до України.
Хоч як дивно, найбільше критики на адресу угоди про зону вільної торгівлі з ЄС можна почути
від деяких українських аграрних
та металургійних олігархів.
Причина в тому, що угода
передбачає квотні обмеження
на експорт до ЄС певної частини
аграрної та металургійної продукції. Звісно, олігархи зацікавлені в необмеженому експорті
сировини та напівфабрикатів.

Але з точки зору стратегічних інтересів України уряд має
опікуватися сприянням експорту
високотехнологічної продукції, а
не лобіюванням інтересів сировинних олігархів.
Тому важливіше допомагати
тим малим, середнім та великим
підприємствам, котрі можуть виробляти конкурентну продукцію
зі значною доданою вартістю.

Не дожену, то хоч налякаю
Що ж до активної російської
підтримки референдуму в Нідерландах, то головною метою
російської політики в Європі є
руйнування єдності європейських
країн.
Російська імперія, яка існує
з початку ХVIII століття, діє за
принципом, сформульованим
ще римськими імператорами –
розділяй та володарюй. Російські
можновладці розуміють, що не
можуть протистояти економічній
та інтелектуальній потузі ЄС.
Тому намагаються за допомогою корупції, агресивної
пропагандистської машини,
розпалювання міжетнічних та
міжконфесійних конфліктів, особливо пов’язаних із міграцією
людей з Близького Сходу та Африки, спровокувати кризу в ЄС,
аж до розпаду цього об’єднання.
Але європейці здатні протистояти намірам останньої феодальної імперії. Нам же – своє
робити. Цивілізаційний вибір
зроблено. Повернути колесо історії назад нікому не під силу.
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ПАВЛО ГУНЬКА:
У РУКАХ УКРАЇНЦІВ –
ПОТУЖНА КУЛЬТУРНА
ЗБРОЯ, ПРО ЯКУ
НЕ ВСІ ЗНАЮТЬ

ПОСТАТЬ

Всесвітньо відомий оперний співак Павло Гунька – українець, який
народився у Великій Британії. Його батько – з України, мати – англійка. Закінчив університет за спеціальністю лінгвістика, потім
займався юридичною практикою. Вивчав вокал в Англії та Швейцарії. Уже майже тридцять років виступає на сценах найпрестижніших
оперних театрів світу – у Парижі, Відні, Мюнхені, Флоренції, Амстердамі, Мадриді, Лондоні, Зальцбургу, Римі, Берліні. Займається
збиранням та популяризацією українських мистецьких пісень

Треба братися за англійську
Пане Павле, ви часто приїжджаєте до України і, мабуть,
можете поділитися спостереженнями – які зміни відбулися
тут після Революції гідності?
Відбулися дуже великі зміни.
Щоразу, коли приїжджаю, то
приємно захоплений тим, що
відбувається. Знаю, що багато
іноземних компаній інвестують в
українську економіку…
Цього року я мав майстеркласи в консерваторії в Києві, в
університеті та в консерваторії у
Львові, також в Івано-Франківську… Спілкувався з людьми, які
мають відкриті душі… Це люди,
які вже не зазнали впливу Радянського Союзу. Тобто такі самі,
як на Заході. Тільки треба, щоб
молодь більше володіла англійською мовою. Це дуже важливо.
Чи знайомі ви з українськими
політиками, з Президентом?
Дуже сподіваюся познайомитися 29 вересня. То буде день відзначення 75-х роковин Бабиного
Яру, і я виступатиму в оперному
театрі.
Що хотіли б йому сказати?
Щось таке, аби в Україні добре
розуміли, що культура – це наша
культурна зброя, з якою треба
виходити на світову арену. Бо це
те, що є вічне…

Brexit: британці
повелися на брехню
У Великобританії люди на
референдумі проголосували
за вихід з ЄС. Як ви до цього
ставитеся?
Ми дуже розчаровані, бо
вважаємо, що Європа має бути
єдина. Особисто я і моя дружина виховані в дещо іншому
дусі. Британці мислять занадто
«по-острівному». Вони весь час
прагнуть до самоізоляції, бо
думають, що відрізняються від
інших.
Я б сказав так: люди, які є
успішні, програли, а ті, котрі
нічого не розуміють, повелися на
брехню…
Тут у всіх засобах масової
інформації лише про це й говорять. Добре, що я живу у світі
музики.

СОЛ

ТЬ
ІДАРНІС
А ГАЗЕТА

ПАРТІЙН

Чимало людей на Заході
бояться їхати в Україну через
війну, розв’язану Росією. Чи ви
не маєте такого страху?
Бояться ті, хто погано поінформований… Бойові дії йдуть
на Сході України. А на решті
території спокійно і безпечно. Я
не боюся, бо нема чого боятися.
Тут цілком тихенько.
Я в Україні вже, напевне,
п’ятнадцятий раз за три роки.
Маю тут різні справи. Українцям
треба показати, що про них не
забули.

Країна потребує
культурної зброї
Відомо, що ви займаєтеся
проектом «Українська мистецька пісня». Чи могли б
трішки розповісти про цю роботу? Чому саме мистецька?
Українська пісня може бути і
народна... А наш проект стосується саме мистецької класичної
пісні.
Україна потребує, особливо
тепер, культурної зброї, аби
показати, що вона справді є витончена, розвинута нація.
Кожна нація у світі має народні
пісні, і це не є щось унікальне.
Такі пісні простенькі, хоча й посвоєму прекрасні. Вони є фундаментом національної культури,
початком, на якому вона будується. А що таке мистецька пісня?
Наші композитори починаючи з
1860 року – Микола Лисенко був
перший серед них – пізнали, що
у світі є вищий рівень пісенного
мистецтва й, відповідно, пісенної виконавської техніки – це
мистецька пісня, яка виникла в
Німеччині на початку ХІХ століття. Такі пісні пишуть композитори. І як показує мій досвід – а
я співаю в різних країнах світу,
– світ особливо цікавиться саме
такими піснями.

Наш проект спрямований на
те, щоб українська мистецька
пісня була належно оцінена.
У чому полягає наша праця?
Ми записуємо на диски твори
українських композиторів. І до
кожного композитора робимо
анотацію чотирма мовами:
українською, англійською,
німецькою, французькою.
Музикознавець пояснює, за
яких обставин та чи інша пісня
з’явилася на світ.
А хто виконує ці пісні?
Виконавці зі світовим іменем.
Тільки я там є українського походження. А решта жодного слова
українською не знають.

Українські пісні люблять тому,
що вони чудові
Ви їздите по різних країнах
світу... Чи можете відзначити,
де найбільше шанують нашу
мистецьку пісню?
Всюди.
Програму «Шевченко і Шекспір», з якою я ось приїхав до
Києва, усюди сприймають із
захопленням. Українські мистецькі пісні, з яких складається
ця програма, я вже виконував
у Нью-Йорку, Гарвардському
університеті, Бостоні, Едмонтоні,
Мюнхені.
Світові зірки співають українську мистецьку пісню не тому,
що вона українська, а тому, що
вона чудова.
Ці пісні вже завоювали гідне
місце на світовій сцені.

ПАВЛО ГУНЬКА В ЦЕРКВІ

Як давно ви збираєте українські мистецькі пісні?
Уже 35 років. І це не завжди
легко. Пісні окремих композиторів зібрані й видані. А деякі доводиться збирати по цілому світі.
Знаходили деякі твори по хатах,
музеях, підвалах. Наприклад, у
підвалі оперного театру в Києві
знайшли ноти прямо на підлозі...
Багато людей у світі знають,
що ми цим займаємося, збираємо твори, і вже самі приносять:
може, це вас зацікавить. І трапляються дуже цікаві речі.
Один дяк із Торонто приніс
твори Якова Степового, яких я не
мав. І він сам гадки не мав, якою
цінністю володіє.
Ви кажете «ми». Це хто?
Я, моя дружина, канадський
українець – композитор Роман
Гурко. Ми маємо комітет, який
нам допомагає, маємо спонсорів
із Канади. Є 105 людей, котрі
працюють з нами по цілому світі.
Наша мета – приїхати потім в
Україну і вручити це все українцям. Це буде наш такий подарунок. Але поки що ми намагаємося дедалі більше говорити зі
світом українською мистецькою
піснею.
Я не кажу, що всі пісні – шедеври. Бо навіть Моцарт не писав
лише шедеври. Але, наприклад,
зі 124 пісень Лисенка мінімум 70
є фантастичні.
Вважається, що українці в
Європі серед лідерів за кількістю народних пісень. А як щодо
мистецьких?
У світі ми на другому місці –
після німців. Зібрано 1163 пісні.
Загалом їх має бути близько 1,5
тисячі. 352 пісенні твори ми вже
записали.
Німці мають близько п’яти
тисяч мистецьких пісень. Росіяни
– п’ятсот. Французи – триста, англійці – двісті, італійці – двісті…
А це означає, що ми давнодавно почали розвиватися як
культурна нація.
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Олександр
Третьяков:
Потрібна
справедливість
щодо жертв
комуністичних
репресій
Народні депутати від
БПП Олександр Третьяков,
Гліб Загорій, Михайло
Кобцев та Василь Яніцький
підготували та внесли на
розгляд парламенту проект
змін до законів щодо посилення соціального захисту
окремих категорій осіб із
числа жертв нацистських
переслідувань та політичних репресій.
Колишні неповнолітні та
малолітні в’язні концентраційних таборів, інших
місць примусового утримування мають бути зрівняні
в пільгах, які надаються
державою інвалідам війни
та учасникам бойових дій.
Таку ж підтримку мають
отримати й жертви політичних репресій.
«Законопроект уперше
ставить знак рівності між
жертвами двох режимів.
Слід надати підтримку громадянам, які стали жертвами політичних репресій,
що здійснювалися протягом 1917–1991 років на
території України, – були
необґрунтовано засуджені
за свою політичну діяльність, висловлювання та
релігійні переконання й
відбули покарання у вигляді позбавлення волі або
примусового поміщення
в лікувальні заклади та
реабілітовані», – зазначив голова Комітету ВР у
справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників
антитерористичної операції
та людей з інвалідністю,
заступник голови парламентської фракції БПП
Олександр Третьяков.

Вадим Денисенко:
Референдум про
«статус Донбасу»
– чистий популізм
Ініціатива провести
референдум щодо так
званого статусу Донбасу
є популізмом. Таку думку
під час прес-конференції в
УНІАН висловив народний
депутат від БПП Вадим Денисенко. «Треба ставитися
до референдумів обережно… Референдуми – це
крайній захід, який треба
використовувати дуже виважено, і акуратно ставитися до нав’язуваних нам ініціатив», – вважає депутат.
Він зауважив, що вкидання
інформації призводить до
небажаних наслідків. «Деякі
речі мають вирішуватися в
тиші кабінетів, без галасу
і популізму», – зазначив
Денисенко.

