Дорогі співвітчизники!
Європейський парламент проголосував за надання громадянам України права безвізових подорожей до країн
Євроcоюзу. Потужну підтримку в цьому питанні нам надала
переважна більшість політичних сил, окрім маргінальних
проросійських, пропутінських
партій. П’ятсот двадцять один
депутат твердо висловив свою
цілковиту підтримку України.

«Безвіз» матиме чимале практичне значення для багатьох
громадян. Майже три мільйони українців уже отримали чи
зараз одержують біометричні
паспорти, необхідні для безвізових поїздок. Лише за 2016
рік українці понад 15 мільйонів разів перетнули державний
кордон з країнами Європейського Союзу.

Звичайно ж, і уряд, і вся влада
мають наполегливо працювати над тим, щоби кількість
співгромадян, які фінансово
можуть собі дозволити мандрівки до Європи, рік від
року зростала. Але рішення
Європарламенту – це значно
ширше, ніж вільні подорожі і

свобода пересування. Це – ще
більші гордість за українське
громадянство та привабливість
українського паспорту. Це –
символ приналежності України
до спільного європейського
цивілізаційного простору.

стор.
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Голосування Європарламенту
за безвіз для українців
символізує належність
нашої країни до спільного
європейського простору

УКРАЇНА –
ЦЕ ЄВРОПА!
ПОЧУВАТИСЯ ЄВРОПЕЙЦЯМИ
БЕЗВІЗОВИЙ режим між
Україною та Європейським
Союзом насамперед означає безповоротне відділення
нас від російського простору. Досі чимало людей їздили
в Росію тільки тому, що не
мали можливості потрапити
в інші місця. Тепер відкриваються можливості подорожувати по Європі практично
безперешкодно, а отже, почуватися європейцями.
Це серйозний чинник
культурного зростання.
Крім того, значно підвищується престиж нашого громадянства. Тепер громадянин
України належатиме до одного з найпотужніших центрів
світу – найбільш привабливого з точки зору культури,
економіки, туризму. Як відомо, є три таких центри: США,
Східна Азія і Європа. Ми долучаємося до Європи...
Важливо, що можливість
вільно мандрувати стосуватиметься й людей, яких ми

відносимо до малого бізнесу.
Під час поїздок вони матимуть змогу навчитися чогось,
почерпнути для себе багато
корисного, зокрема й для
розвитку бізнесу.
Молодь, яка вміє подорожувати «бюджетно», зможе
більше спілкуватися зі своїми ровесниками в Європі,
тож вноситиме щось нове в
українське суспільство.
З часом усе це впливатиме
не лише на загальну культуру,
а й на політичну ситуацію в
Україні, на настрої людей. 75
відсотків жителів Донецької
області досі ніколи не були
за її межами. Вони орієнтувалися тільки по телевізору.
Тому їх завжди було легко обдурити. Тепер ситуація, хай і
повільно, але змінюватиметься. Тож безвізовий режим –
справжній прорив, який має
велике практичне, а ще більше – символічне значення.
ОЛЕКСАНДР ПАЛІЙ, ПОЛІТОЛОГ

ГЕРОЙ УКРАЇНИ ІГОР ГОРДІЙЧУК:

МИ СТАЄМО СИЛЬНІШИМИ ЩОДНЯ

кілька поранень. А в так званому
Іловайському котлі під час мінометІсторія Героя України, генерал-маного обстрілу осколок влучив йому
йора Ігоря Гордійчука, який нині
в потилицю. Поранення було таке
обіймає посаду ректора Київського сильне, що російські бойовики не
ліцею імені Івана Богуна, здається
захотіли навіть брати українського
просто неймовірною. Особливо по- офіцера в полон, вважаючи, що він
дії серпня 2014 року, коли він разом довго не протягне. Проте Ігор Горз іншими військовими протягом 12 дійчук вижив. Непритомним його
знайшли наші військові… Уже третій
днів героїчно утримували СавурМогилу на Донеччині. Тоді, опинив- рік він проходить лікування та реабішись в оточенні ворожих військ
літацію. Відновилася мова, пам’ять,
регулярної російської армії
здатність рухатися, проте частина
та переживши численні
тіла залишається частково параліатаки, Гордійчук отримав зована. Та він не втрачає надії на
повне відновлення і щодня докладає
наказ відступити. З оточення виходили ночами,
для цього титанічних зусиль.
Ми зустрілися з генералом у його
подолавши по ворожих
робочому кабінеті у військовому
тилах близько 60 кілометрів. У боях отримав
ліцеї
стор.
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СОЛІДАРНІСТЬ

П’ЯТЬ КРОКІВ
МОДЕРНІЗАЦІЇ ПАРТІЇ

ГЕОРГІЙ ВАШАДЗЕ
ФОНД ІННОВАЦІЙ
ТА РОЗВИТКУ

Екс-заступник міністра юстиції Грузії,
засновник Фонду інновацій та розвитку
Георгій Вашадзе бере активну участь у
антикорупційних реформах в Україні. Нині
він долучився до процесів модернізації
політичної партії «БПП «Солідарність». Ми
запитали в Георгія Вашадзе, яким шляхом
має далі рухатися партія, на його думку

«СОЛІДАРНІСТЬ» має стати генератором і центром реформ
в Україні. Адже фракція «Солідарності» є політичним ядром у
парламенті, яке формує Кабінет Міністрів і впливає на всі державні рішення в Україні.
Інакше кажучи, це партія влади.
Часто правляча партія починає аналізувати свої помилки
лише тоді, коли програє на виборах, тобто коли вже перестає
бути правлячою. Щоб не опинитися в такій ситуації, представники партії вийшли на зв’язок з нашою командою. Нам запропонували подумати над реформуванням самої партії «Солідарність», аби вона стала більш відкритою і привабливою.
На пострадянському просторі політичні партії переважно
працюють за принципом, успадкованим від Комуністичної партії Радянського Союзу – із дуже жорсткою вертикаллю і браком
механізму, який би заохочував ініціативу «знизу вгору».
Щоб зробити «Солідарність» більш привабливою, модерновою, ми розробили для партії «формулу успіху», яка складається з п’яти компонентів.
Перше – модернізація партійної інфраструктури й того, що
в ній має відбуватися. Передусім погляньмо на офіси партії
«Солідарність». Це переважно закриті офіси, куди, як правило,
приходять лише їхні співробітники, ну, ще люди, котрі хочуть
отримати юридичну консультацію в громадських приймальнях.
Але цього недостатньо.
Де діяльність партії, де платформа для ініціатив?!
Ми запропонували створити таку інфраструктуру партійних
офісів, у яких немає кабінетів, закритих приміщень як таких і
де все прозоро й усі співпрацюють одне з одним.
Друге – проектна активність. Одна з головних проблем у
таких структурах та, що нібито всі чимось займаються, а конкретних результатів часто немає. Тому потрібно впроваджувати
проектний менеджмент, який би зосередився на такому ланцюжку: конкретна проблема – конкретні завдання – конкретний
результат.
Кожен проект повинен мати початок і кінець. І партія має
знати, скільки витратила на нього коштів та інших ресурсів. А
потім аналізувати, наскільки був ефективний той чи інший проект.
Третій напрямок – фінансування проектів на конкурентній
основі. Тобто проекти чи ідеї, які надходитимуть ззовні, мають
оплачуватися в рамках державного фінансування політичної
партії.
Наприклад, у якогось громадянина із Сум є ідея. Він її описав
і надіслав на розгляд «Солідарності». Якщо ця ідея збігається з
баченням партії і під час проведення публічного голосування
вона дістає визнання, то отримує фінансування на реалізацію.
І всі мають знати, що кошти, котрі виділяються з держбюджету на розвиток партії, прозоро витрачаються через ось такі
конкуруючі механізми, аби досягти в країні більш якісних змін.
Якщо певна група людей має якусь цікаву соціальну ініціативу, то може безкоштовно скористатися прес-центром у
партійному офісі як майданчиком для її оприлюднення та
роз’яснення суті ініціативи.
Адже партія і має стати механізмом самореалізації громадян,
платформою для підтримки їхньої активності.
Четвертий напрямок – перетворення партії на центр реформ. «Солідарність» має стати основним ініціатором змін і,
з одного боку, залучати інтелектуалів, з другого – реалізувати
пропоновані реформи.
Звісно, над цим має активно працювати фракція ББП у
Верховній Раді. Саме депутати будуть основними гравцями в
цьому процесі.
І п’ятий напрямок – он-лайн-інформування та інтерактивна взаємодія з громадянами. Ідеться про віртуальний вебмайданчик, де буде вся ця інформація і щодо проектів, і щодо
їх фінансування, і щодо ініціатив з реформ, і щодо партійних
офісів, які стають доступними для всіх громадян.
Отже, ми маємо намір реалізувати унікальну інноваційну стратегію. Завдяки їй БПП «Солідарність» має можливість
показати всій Україні, що здатна бути реальним лідером у
реформах і прагне залучати до цього розумних та ініціативних
людей, котрі виявляють бажання брати участь у процесі реформування.

БЕЗВІЗ – СИМВОЛ НАЛЕЖНОСТІ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСТОРУ
закінчення. початок на стор. 1

Це яскравий маркер того, що Україна – частина
об’єднаної Європи, від Лісабона до Харкова,
і ми поділяємо спільні цінності. Це свідчення
стратегічної правильності нашого європейського
вибору, успішності та безповоротності нашого
курсу на інтеграцію до Європи.
І нарешті, сьогоднішнє голосування – це визнання Європейським парламентом глибини
наших реформ. Нагадаю, що план наших дій
із досягнення критеріїв, необхідних для візової лібералізації, складався майже з півтораста
пунктів. І вони всі – виконані! Такі нововведення, як електронне декларування статків можновладців, чи створення нових та реформування
старих антикорупційних органів, стали можливими завдяки реалізації саме цього плану.
Коли, будучи ще міністром закордонних
справ, я починав боротьбу за безвізовий режим,
чесно кажучи, навіть не уявляв собі, яким довгим та тернистим буде цей шлях. Не можу
сказати, що то була легка й проста робота, але
кожного дня протягом майже восьми років я
відчував і відчуваю свою персональну відпові-

дальність за успішність цього проекту. Глибоко
вдячний президентові Європарламенту, доповідачам Європарламенту з українського питання,
делегації по зв’язках з Україною, групі «Друзі
України в Європарламенті» та всім євродепутатам за їхні особисті зусилля для реалізації
важливої для кожного українця мети.
Я дякую українським дипломатам, народним депутатам, громадським організаціям, які
разом зі мною рухали цей процес. Вклоняюся
славним українським воїнам, які в боротьбі
з російським агресором захищають не лише
територіальну цілісність та європейський вибір
України, а й усю систему цінностей Старого
Світу. Я щиро вітаю з успішним голосуванням у
Європейському парламенті вас, дорогі мої.
Тепер – слово за Радою Європейського Союзу.
Її позитивного рішення ми очікуємо найближчими тижнями. У постійному контакті з лідерами
європейських країн працюю над тим, щоб це
сталося якнайшвидше.
Слава об’єднаній Європі! Слава Україні!
Звернення Президента щодо рішення Європарламенту про
надання безвізового режиму для громадян України. 6 квітня

ПРЕЗИДЕНТ ПЕТРО ПОРОШЕНКО
ПЕРЕДАЄ РОДИНІ ЗАГИБЛОГО
КАПІТАНА АНДРІЯ КИЗИЛА
«ЗОЛОТУ ЗІРКУ» ГЕРОЯ УКРАЇНИ.
31 БЕРЕЗНЯ 2017 РОКУ

«МОЄ ГОЛОВНЕ ЗАВДАННЯ –
ПІДТРИМУВАТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ВР»
Головою парламентської фракції став Артур Герасимов

ФРАКЦІЮ Блоку Петра Порошенка у Верховній Раді очолив
Артур Герасимов, який раніше
був представником Президента
України у ВР. Герасимова обрали
на засіданні парламентської
фракції 3 квітня.
Політик і політтехнолог Ігор
Гринів, який доти обіймав цю
посаду, зосередився на діяльнос-

ті позаштатного радника Президента зі стратегічних питань.
Представником Президента у ВР
Петро Порошенко призначив народного депутата від БПП Ірину
Луценко.
Артур Герасимов народився
23 серпня 1972 року на Полтавщині. У 1995-му закінчив
факультет соціології та психо-

логії Київського національного
університету імені Т. Шевченка.
З 1994-го по 2014-й працював
на керівних посадах у компанії
«Українська маркетингова група», з 1996 року – в Українській
асоціації маркетингу. 2014 року
обраний депутатом Верховної
Ради за списком Блоку Петра
Порошенка (43 номер), входив
до комітету з питань національної безпеки і оборони. Посаду
представника Президента у ВР
обіймав з 30 травня 2016 року.
«Своїм головним завданням,
– сказав Герасимов, коментуючи у ЗМІ своє призначення, – я
бачу насамперед – підтримувати
ефективність роботи Верховної Ради, тому що Блок Петра
Порошенка – це найбільша
фракція коаліції. Ще одним із завдань буде – якнайефективніше
впроваджувати законопроекти,
які пропонуються Президентом
України».
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Місто повертається до життя
23 березня стало важким випробуванням для всіх
– на швидкість реагування, на відповідальність,
на спроможність ухвалювати важливі рішення, на
визначення пріоритетності проблем. Про це написала
голова Харківської обласної державної адміністрації
Юлія Світлична на своїй сторінці у Фейсбуці

«КОЛИ стається надзвичайна ситуація такого масштабу
– важливою є кожна секунда.
Тому з перших хвилин ми чітко усвідомлювали важливість
кожного рішення. І найпершим, найважливішим стало
рішення щодо повної евакуації
населення з небезпечної зони.
Я дякую Президенту України
за підтримку і довіру до мого
рішення! Зберегти людські
життя – це було головне…
Важкий процес розмінування міста закінчився 26 березня. У найкоротший термін,
працюючи цілодобово, сапери
зробили можливим повернення людей у домівки. Зараз уже
відновлено залізничне та автобусне сполучення.
Поступово налагоджуються
всі інженерні мережі – підключено тепло-, електро- й газопостачання практично в усіх
будинках. Працюють соціальні заклади, магазини. Життя
повертається в місто.
Нині в районі надзвичайної
ситуації працює комісія з усунення наслідків – усі пошкоджені будівлі будуть ретельно

ЩОДНЯ
НА ХЕРСОНЩИНІ
ВІДРОДЖУЮТЬ ЛІСИ
В ОЛЕШКІВСЬКОМУ
районі пройшла традиційна акція з відродження лісу.
Небайдужі мешканці Олешок та Херсона, представники органів влади, депутати й школярі приїхали на
масштабну толоку.
Третій рік поспіль представники
«Солідарності»
активно долучаються до заходу.
Цього року акція була чи
не наймасштабнішою – декілька сотень людей виса-

обстежені. Уже складаються
відповідні графіки робіт, іде
розміщення будівельників, завезення матеріалів, інструментів, техніки та обладнання...
Перша допомога з найактуальніших потреб уже надається: аварійне закриття віконних
прорізів, дверей, відновлення
дахів.
Наступним кроком стане
відновлення руйнувань середньої важкості силами харківських будівельників як за рахунок місцевих бюджетів, так
і завдяки волонтерській допо-

дили близько 40 тисяч саджанців кримської сосни.
«У рамках акції «Ліс майбутнього» представники нашої партії висадили тисячі
сосен, – повідомив голова
Херсонської міської організації партії В’ячеслав Калініченко. – З року в рік акція набуває популярності.
Та найважливіше – це соціальне виховання. Кожен,
хто взяв участь у таких заходах, ніколи не завдаватиме
шкоди лісу».

мозі будівельних організацій.
Більш затратні відновлювальні
роботи потребують підтримки
з боку держави...
Дуже сподіваюсь на конструктивний підхід мешканців, громадськості, будівельників і державних службовців
– аби в найкоротший термін
місто було відновлено.
Це були важкі дні. Дуже багато роботи ще попереду. Все
буде добре.
Р. S. У ці дні ми були всі разом! Без політики, піару та гасел. Цим можна пишатись!»

МІСІЯ МОЖЛИВА: ЯК ВІДКЛИКАТИ МІСЦЕВОГО ДЕПУТАТА
Партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність» позбавила мандата недобросовісного обранця
Перший пішов
17 березня партія «БПП
«Солідарність» ухвалила рішення про відкликання за
народною ініціативою депутата
Кам’янської міської ради, що
у Дніпропетровській області,
Юрія Литвиненка, обраного за
списками місцевої організації
партії. На підставі цього рішення Кам’янська територіальна
виборча комісія визнала обраним депутатом наступного за
черговістю кандидата. (Місто
Кам’янське – у 1936–2016 рр.
Дніпродзержинськ).
Уперше після виборів 2015
року депутат місцевої ради
втратив мандат у зв’язку з відкликанням.
Ініціативу відкликати
Ю.Литвиненка спільно підтримали
виборці, фракція БПП «Солідарність» у Кам’янській раді, партійні
організації міста та області.
Як повідомила керівник міської
організації партії, депутат міськ
ради Наталія Шкуренко, після
виборів Ю.Литвиненко не виконував депутатських обов’язків,
через що був виключений зі
складу фракції. Крім того, він
став фігурантом кримінальних
проваджень через виявлені
факти зловживання службовим

становищем та нецільового використання коштів.
Процедура відкликання стартувала в січні цього року. Як
встановила партійна перевірка,
депутат Ю.Литвиненко справді не працював і не з’являвся
на окрузі, використовував свій
мандат для вирішення власних
питань, не співпрацював із фракцією. Ініціативна група зібрала
1818 підписів виборців, які було
передано в ТВК.
Розглянувши звернення
Кам’янської міської виборчої
комісії Дніпропетровської області щодо відкликання депутата Кам’янської міської ради
VII скликання Литвиненка Юрія
Івановича, з’їзд партії «БПП «Солідарність» 17 березня вирішив
відкликати депутата.

Процедурні питання
Процедуру відкликання місцевого депутата за народною ініціативою умовно можна поділити
на кілька етапів.
Перший етап. Збори виборців
ухвалюють рішення про початок
процедури відкликання і створюють ініціативну групу.
Другий етап. Представник
ініціативної групи повідомляє
ТВК про збори. Керівництво

ТВК інформує про це депутата,
партійну організацію, партію та
місцеву раду.
Третій етап. Ініціативна група
збирає підписи за відкликання й
передає їх у ТВК.
ТВК на своєму засіданні перевіряє дотримання вимог закону та
достовірність підписів. До перевірки залучаються правоохоронні структури та органи ведення
Державного реєстру виборців.
Четвертий етап. Якщо процедуру було порушено, ТВК
ухвалює рішення про припинення ініціативи щодо відкликання.
Якщо ж усі вимоги закону дотримано, ТВК приймає рішення або
відкликати депутата за народною
ініціативою, якщо він був самовисуванцем, або звернутися до
вищого керівного органу партії
– якщо він пройшов за списком
місцевої організації партії.
П’ятий етап. Вищий керівний
орган партії може ухвалити рішення про відкликання депутата
за народною ініціативою або
відмовити в цьому, про що повідомляє ТВК, яка, у свою чергу,
інформує про зміст рішення
ініціативну групу.
Шостий етап. ТВК не пізніше
ніж на п’ятий день після отримання рішення вищого керівного
органу партії про відкликання

ухвалює рішення про визнання
обраним депутатом наступного
за черговістю кандидата в партійному списку місцевої парторганізації.
«Процедура непроста, водночас вона унеможливлює зловживання цим механізмом та
зводить нанівець будь-які звинувачення щодо проявів так званої
«партійної диктатури», – пояснює
керівник юридичного відділу секретаріату партії Борис Сікліцький. – Пройти всі стадії відкликання депутата досить складно,
однак реально. Якщо депутат
не виконує своїх депутатських
обов’язків, не працює на окрузі,
не звітує перед виборцями, щодо
нього є рішення суду про порушення законодавства, – виборці
мають можливість відкликати
його, позбавивши мандата. У
разі необхідності юристи наших
партійних організацій на місцях
допоможуть тим виборцям, які
не знають, з чого їм почати».

Очищення рад – спільне
завдання виборців і партії
Відкликання депутатів місцевих
рад – це цивілізований механізм
впливу виборців на представників органів місцевого самоврядування. Передусім тих, хто

планував використовувати свої
повноваження задля власного
збагачення та участі в корупційних схемах. Такі депутати
дискредитують і свій мандат, і
партію, під прапором якої вони
прийшли до влади.
БПП «Солідарність» має широку
мережу громадських приймалень
по всій Україні, куди можна звернутися зі скаргою на депутата.
Партія готова підтримувати запит
виборців на очищення депутатських рядів задля формування
ефективної влади на місцях.
«Після старту реформи децентралізації органи влади на місцях
отримали додаткові повноваження і, що важливо, додаткові
ресурси, – каже керівник секретаріату партії, народний депутат
Максим Саврасов. – Це – велика
відповідальність для депутатів,
які обрані від нашої політичної
сили. Ми вважаємо, що право
виборців на відкликання депутата місцевої ради надзвичайно
важливе для ефективного розвитку місцевого самоврядування.
Нове законодавство дає громадянам реальні механізми контролю
за владою на місцях, і партія
«БПП «Солідарність» готова
активно співпрацювати з громадами, у тому числі й у реалізації
цих механізмів».
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Усе, що напридумувало КДБ,
треба викорінювати з життя
< Ігорю Володимировичу,
коли йшла по коридору ліцею,
чула козацькі пісні. Це ваші
вихованці співають?
Це в нас проходить фестиваль
патріотичної пісні. Стало традицією проводити такі фестивалі
напередодні Дня пам’яті та примирення 8 травня.
Раніше ми святкували 9 травня
День Перемоги, але весь цивілізований світ відзначає закінчення
Другої світової війни 8 травня,
коли було підписано капітуляцію
фашистської Німеччини. І нарешті ми долучилися до світової
спільноти у відзначенні цього
дня.
< Тобто ви підтримуєте такий
крок?
Однозначно! Усе, що було придумано КДБ, переконаний, треба
викорінити з нашого життя. На
мою думку, можна було б залишити тільки 8 Березня. Оскільки
українські чоловіки мають свій
день – День захисника України,
то й жінкам потрібно мати свій.
У цьому питанні слід сповідувати
гендерну рівність.
< Коли зателефонувала до
вас, то відразу відзначила
оптимістичні нотки в голосі…
Але коли почитала про ваші
поранення й те, що ви пережили, то не могла стримати сліз.
Звідки у вас цей оптимізм?
Ну, ми ж повинні нашу справу
довести до кінця. Ми обіцяли,
присягали, клялися. І, думаю,
найважче вже позаду.
Я з перших днів на війні.
Ми ще починали з Ізюма, потім – Слов’янськ, Краматорськ,
Артемівськ, Дебальцеве. Першу
операцію провели успішно. У нас
майже не було втрат. Далі була
Савур-Могила та Іловайськ. В
Іловайську я дістав поранення.
Загалом я по життю оптиміст.
Вірю в Бога, у себе, у свою сім’ю,
свою землю, у наші Збройні
Сили, нашу Державу. Це ж війна
за Незалежність, адже правда на
нашому боці.

І цю віру я намагаюся вселити
в наших вихованців: ви зможете,
ви досягнете! Бо тільки тоді, коли
є віра, можна поступово досягати
результату.
< На чому базується ваш висновок про те, що найважче
вже позаду, адже загроза з
боку Росії зберігається?
Звичайно, нам треба бути весь
час готовими, адже маємо справу
з терористичною державою. І
чим більше, швидше і якісніше
ми готуватимемося, тим швидше
зможемо дати відсіч ворогові.
Ми дуже виросли за останній час.
Спостерігаємо більше патріотизму і менше «вати» в голові. Зростає нове покоління. Ми буквально щодня стаємо сильнішими.
Я завжди кажу: а ви хочете
прийти на все готове? У світі
дуже мало країн, яким дісталася
незалежність без крові. Свою незалежність ми теж були отримали
без крові, але не скористалися
цим, не цінували того, що мали.
< Що найголовніше ви хочете
донести своїм вихованцям?
Те, що починати будь-яку
справу мають із себе. Насамперед ставитися з повагою до себе.
А відтак – до своєї родини. Тобто
найперше – треба вміти управляти собою, захищати себе, а тоді
– своїх батьків, свою дівчину,
далі – друзів, знайомих… І так
починається Батьківщина. Потрібно любити цю Батьківщину,
шанувати рідну землю, знати її
правдиву історію. Не ту історію,
яку ми колись вивчали в Радянському Союзі, а реальну.
З цього складається патріотизм.

Я не підпускав ворога
ближче як на 500 метрів
< Коли слухаю вас, то ловлю
себе на думці, що мені важко
уявити вас на війні. Адже там
потрібна злість…
Але ж ми не країна-агресор, і
люди наші не агресори. Ми тільки обороняємося.
Мене ось запитують, скільки
ворогів я вбив на війні. Я завжди
відповідаю, що не рахував. Моїм
завданням було тримати обо-

ІНТЕРВ’Ю

З ДРУЖИНОЮ ТЕТЯНОЮ

рону. І я його виконував. Я не
давав противникові можливості
підійти ближче як на 500 метрів.
Одразу відкривав вогонь на
ураження.
В армії немає поняття «злість»,
а є командний голос. Не можна підлеглим дати відчути, що
голос затремтів чи щось таке…
Ми утримуємо оборону. Все. Ні
вправо, ні вліво. Усе має бути
чітко і суворо. Часом доводиться
вживати ненормативну лексику.
< Що було для вас найстрашнішим у тих боях?
Мені доводилося постійно
стежити за полем бою: там безпілотники, там артилерія, там
зв’язок зі старшим командуванням… Не можу сказати, що я
боявся чи ні. Просто був чітко
налаштований на виконання
завдання. До цього я вже мав
бойовий досвід, адже майже рік
служив у Афганістані. І добре
знав, що таке вибухи. Більш як
п’ять років був командиром полку спецпризначення. Тобто до
більшості того, що ми робили,
я був підготовлений ментально,
морально і фізично.
Ми трималися, бо знали, що
кожного дня відновлюється
армія, посилюється боєздатність,
прокидається Україна, народ.
І завдяки, зокрема, медіа-підтримці свідомість людей пробудилася.
Завдяки волонтерському рухові, добровольцям ми вистояли.
Бо у Збройних Сил, крім мотивації і бажання, майже нічого не
було. Не було ні забезпечення,
узагалі нічого. Порівняно з тим,
що було тоді і що є зараз, – це
небо і земля. Звичайно, ще багато роботи, але, даруйте, доти ми
спали двадцять років.
< Чи стежите зараз за ситуацією на фронті?
Так, звичайно. Навіть відновив

контакти з деякими бойовими побратимами, котрі
досі на фронті.
Читаю новини на різних
інформаційних ресурсах,
у тому числі на англомовних. Я добре володію
англійською мовою. Також непогано знаю німецьку й польську.

Я розірвав стосунки
з Росією ще після Майдану-2004
< Чимало хто каже, що на цій
війні не відомо, хто з ким і за
що воює…
Бачите, це така стратегія
«імперії зла», аби нас тут розсварити, внести розкол у наше
суспільство. Вони хочуть показати світові, що це не війна за незалежність, а внутрішній конфлікт,
або олігархи воюють за якісь свої
інтереси. Прийде час, і ці люди
теж прозріють. Ми живемо в цивілізованій демократичній країні,
де громадяни мають можливість
черпати інформацію з різних
джерел, а не бути зазомбованими російською пропагандою.
< Багато хто закидає Президентові, що, мовляв, не
виконав обіцянки завершити
АТО за кілька тижнів. Ви якраз
були на передовій у 2014
році. Чому не вдалося цього
зробити?
Якби не зайшла багатотисячна
регулярна російська армія, з танками, артилерією, ми б швидко
закінчили операцію.
< А як вам було воювати з російськими військовими, адже
ви раніше, мабуть, пересікалися з багатьма із них?
Ще після Помаранчевої революції я розірвав усі контакти з
росіянами. Між нами вже тоді
виросла стіна.
Зараз уже багато хто і з самих
російських політиків відверто розповідають, що захоплення Криму,
напад на Україну готувався багато
років, називають дати, підрозділи, які були задіяні. Тобто навіть
слідства не треба проводити, самі
все розказують. Власне, чому
Росія і вбила Вороненкова…

ПЕТРО ПОРОШЕНКО
ВІТАЄ ІГОРЯ ГОРДІЙЧУКА
З ПРИСВОЄННЯМ ЗВАННЯ
ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА. КИЇВ,
24 СЕРПНЯ 2016 РОКУ

Ми маємо справу
з терористичною державою
< Який ваш погляд на так
звану «блокаду», яку організували деякі політичні сили?
Важливими і принциповими є
відносини з країною-агресором.
Україна має позбутися будь-якої
залежності від неї – економічної,
фінансової, енергетичної, духовної, культурної… Нам треба навчитися самим давати собі раду,
особливо в енергетичному секторі, адже вони тримали нас на
гачку всі роки незалежності. Якби
ми дбали про нашу незалежність
в усіх сенсах, то не дійшло б до
такої ситуації.
Ми незалежна держава, і якщо
нам щось потрібно і нам це
вигідно, то ми будемо це купувати... Якщо це наші підприємства, то ми будемо з них брати
продукцію, бо це наші люди,
наші підприємства. Але в жодному разі нічого не робити через
шантаж.
< Щодо війни, то яким ви
бачите подальший розвиток
подій?
Ми повинні розуміти, що маємо справу не з однією людиною
чи кількома, а з цілою терористичною державою. Таким собі
колективним багатомільйонним

терористом. Тому нам потрібно
щодня продовжувати зростати
і зміцнювати обороноздатність
країни. Ми повинні ставати ментально, психологічно, духовно
сильнішими, у тому числі завдяки
вашій роботі – інформаційній.
Тому що зараз на перше місце
виходить не сила зброї, а сила
свідомості, сила волі, сила духу.
Саме це на першому місці.
На різних війнах я бачив солдатів, які були суперекіпіровані,
оснащені, але не мали сили волі,
сили духу, аби застосувати своє
оснащення за призначенням.
< Є люди, які закликають іти в
атаку…
Ті, хто до цього закликає, просто самі не ходили в атаку. Якби
вони дивилися в очі батькам,
дружинам, дітям загиблих, то
ніколи б такого не пропонували.
Ми – цивілізована, демократична країна і боремося за кожну
людину, бережемо кожного як
свого. Лише для терористичної держави людина нічого не
вартує, плюс-мінус мільйон – яка
різниця… А в нас позиція з точністю до навпаки.
Ми, безперечно, переможемо!
Переможемо силою свідомості,
силою волі, а не просто масою
військових, життями десятків
тисяч людей.
Хочу дуже чітко пояснити свою
позицію. Часом на деяких ділянках можна і силою брати, але
це повинні бути удари голкою
в серце, яким мають передувати інформаційні кампанії. І в
цьому плані в нас ще непочатий
край роботи. У багатьох українських містах ще досі чимало
«вати»…
Наша стратегія правильна. А у
ворога вона від самого початку
була хибна. Якщо стратегія хибна, то, в остаточному підсумку,
вони неодмінно програють.
< Ви коли-небудь послуговуєтеся російською мовою?
Ні. А також не купую товари,
вироблені в Росії. Тільки дивлюся деякі інформаційні ресурси
російською, типу «Антизомбі»,
«Вата ТВ», де розвінчується
російська брехня. Але це так, аби
посміятися...
Десь на курсі другому-третьому мені до рук потрапили
книжки Віктора Суворова «Криголам», «Акваріум», «День «М»…
Як тільки їх прочитав, у моїй
свідомості все перевернулося. І
після того я ніколи не змінював
своїх переконань.
РОЗМОВЛЯЛА ОКСАНА КЛИМОНЧУК
ІГОР ГОРДІЙЧУК ОЧОЛЮЄ
ЛІЦЕЙ ІМЕНІ БОГУНА

«Ширка-2»?
ЗРОЗУМІЛО, коли активність проявляють всілякі
проросійські радикали, наступники Партії регіонів чи,
скажімо, Віктор Медведчук
з його проектом «народних
рад» і закликом не платити
державі податки.
Але дивно, коли схожі моделі підриву державної влади застосовують ті політичні
сили, котрі позиціонують
себе хай і як опозиційні, але
патріотичні. Як показує дослідження Комітету виборців
України, партії «Батьківщина» й «Опозиційний блок»
із вересня 2016-го по лютий
2017-го послідовно уникали
взаємної критики. «Жор-

Експерти з’ясували, що спільного між
«Батьківщиною» та Опозиційним блоком

стка й емоційна критика є
невід’ємним
складником
роботи головних політичних сил. Зазвичай критикують усіх – владу, опонентів
і соратників, – каже голова
Комітету виборців Олексій Кошель. – Якщо партії
уникають взаємних звинувачень, то з великою імовірністю можна припускати, що
між ними укладено договір
про ненапад».
«Уже кілька місяців «Батьківщина» голосує синхронно
з «Опоблоком» за принципом «чим гірше, тим краще».
Тимошенко – постійний
гість вечірніх ефірів на каналі «Інтер», – зазначає полі-

тичний експерт Володимир
Цибулько,
прогнозуючи,
що незабаром слід очікувати прем’єру нового сіквелу
«Ширка-2». – Під гаслами
миру і процвітання нам знову будуть нав’язувати широку кремлівську коаліцію».
Щодо голосувань: «Батьківщина» і «Опоблок» синхронно не голосували за цілу
низку життєво важливих
безпекових, оборонних та
соціально-економічних законів. Лише кілька прикладів: закон про електронний
реєстр призовників; низка
документів з децентралізації
і щодо виборів в об’єднаних
територіальних громадах; з

РОСІЯ ПОСИЛЮЄ

ТЕРОРИСТИЧНУ АКТИВНІСТЬ

За останні тижні Москва здійснила на території України низку диверсій. Гібридна війна Путіна
дедалі більше набуває диверсійно-терористичного характеру. Її мета – дестабілізувати ситуацію в Українській державі, дискредитувати її збройні сили та спецслужби, залякати суспільство

ЗАГИНУВ, АЛЕ ВСТИГ ДАТИ СВІДЧЕННЯ
23 БЕРЕЗНЯ 2017 року
в центрі Києва біля готелю
«Прем’єр Палас» застрелили екс-депутата Держдуми
РФ Дениса Вороненкова –
важливого свідка у справі
державної зради Януковича.
Також Вороненков, колишній
офіцер російських спецслужб, мав інформацію про
участь у міжнародних схемах
торгівлі наркотиками вищого
керівництва ФСБ та Кремля.
Вороненков з дружиною,
відомою оперною співачкою
Марією Максаковою переїхав з Росії до України, прийнявши українське громадянство. Він знав, що через

свої знання ризикує накласти
головою в Москві – так само,
як і відомий російський опозиціонер і його друг Борис
Нємцов. Але брудні кремлівські руки дотяглися до Дениса Вороненкова і в Києві.
Його вбивця Павло Паршев, за даними слідства,
був завербований ФСБ й
засланий до Національної
гвардії України. Уродженець
Севастополя Паршев був
проросійськи налаштованим радикалом. Нещодавно
генпрокурор Юрій Луценко
оприлюднив ще одну важливу деталь: за кілька тижнів
до скоєння вбивства кілер

відвідав окуповані території
Донбасу, зокрема Донецьк,
де зустрічався зі своїми російськими кураторами.
Вороненков поповнив
довгий ряд убитих Путіним
інакомислячих росіян, які
тепло ставилися до України й
підтримували її боротьбу за
незалежність, її європейський
вибір.
Водночас наші правоохоронці стверджують, що Вороненков устиг дати свідчення
українській прокуратурі – і
вони, за чинним законодавством, будуть долучені до
слідства у справі проти
Януковича.

РОБОТА НА ВИПЕРЕДЖЕННЯ
КОНТРРОЗВІДКА затримала кількох інформаторів російських каральних органів
у зоні АТО, знайшла кілька
схованок зі зброєю для
диверсантів. А 19 березня
оперативники СБУ затримали
в Одесі дев’ятьох учасників
резидентурної групи російських органів, яка готувала
теракти і диверсії на півдні
України.
Як розповів на брифінгу
генерал-майор контррозвідки СБУ Сергій Левченко,
до мережі входили колишні
військовослужбовці, які мали
широкі зв’язки й контакти
з чинними військовими. Усі
вони були звільнені в запас
через проросійські погляди,
підтримували створення так
званої «Одеської народної
республіки», а деякі з них
брали участь у горезвісних
подіях 2 травня на Кули-

ковому полі в Одесі. Група
активно почала діяти у 2016
році. Дані збирали на півдні
України, але зафіксовано й
сліди діяльності в зоні АТО.
При цьому члени групи
дотримувалися конспірації,
передача інформації здійснювалася через Інтернет із
застосуванням шифрів і кодів, а потім усі сліди стиралися. Є інформація, що каральні служби Росії планували
вбити руками диверсантів
сімох українських активістів
на півдні України.
А ще контррозвідники
СБУ лише за останні півтора
місяця викрили десять адміністраторів антиукраїнських
угруповань у соцмережах.
Їхня діяльність координувалася російськими «ефесбешниками». За вказівкою кураторів із Росії за матеріальну
винагороду адміністратори

викладали отримані з РФ
матеріали із закликами до
антиконституційного усунення чинної влади, зміни
кордонів України, проведення різних «протестних» акцій,
у тому числі з використанням
масових заворушень.
Голова СБУ Василь Грицак
заявив, що російські «специ»
штучно симулюють сепаратистські рухи. Він переконаний, що можна провести
паралелі між подіями 78-річної давнини й теперішнім
часом. «Як і тоді, ворог не
хоче бачити сильну Україну,
більш підступними стали
лише методи гібридної війни. Один з них – створення
поясу нестабільності в різних
регіонах України», – зазначив голова СБУ. І додав, що
когось в Україні спецслужби
ворога використовують відкрито, а когось «в темну».
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розвитку будівельної галузі і
заходів енергоефективності;
президентський законопроект про запобігання подвійному громадянству.
«Батьківщина», нагадаємо,
уклала пакт про ненапад ще
з однією політичною силою,
яка називає себе опозиційною і патріотичною. З партією «Самопоміч» мера Львова
Андрія Садового, яка стала
ініціатором блокади тимчасово окупованих територій
Донбасу. Ця блокада коштувала українській економіці
десятків мільярдів гривень,
низки стратегічних підприємств, «націоналізованих»
бойовиками.

БАЛАКЛІЯ,
ЛУЦЬК,
МАРІУПОЛЬ…
У НІЧ на 23 березня пролунали потужні вибухи на
складі боєприпасів у Балаклії
Харківської області. У грудні
2015-го цей склад уже був мішенню диверсійної атаки. За
твердженнями силовиків, російські бандити використали
дрони, оснащені засобами для
розкидання запалювальної суміші. Тоді безпілотники було
вчасно збито, займання відбулося біля огорожі складів,
персонал бази вчасно загасив
пожежу.
Цього разу запобігти диверсії не вдалося. Головний військовий прокурор Анатолій
Матіос розповів, що на допиті
військовослужбовці добового
наряду повідомили, що чули
«гул літального апарата, схожий на звук безпілотника».
Боєприпаси вибухали в Балаклії кілька днів, загинуло двоє
цивільних, будинки навколо
складів зазнали значних пошкоджень, було евакуйовано
20 тисяч жителів.
У п’ятницю, 31 березня, у
Маріуполі диверсанти підірвали автомобіль, у якому загинув
полковник СБУ Олександр
Хараберюш. «Він був найкращим контррозвідником в
Україні», – сказав голова СБУ
Грицак.
До цього ряду диверсій можна зарахувати й обстріл Генерального консульства Республіки Польща в Луцьку в ніч
на 29 березня.
Не лише СБУ, а й лідер правлячої партії Польщі «Право і
Справедливість» Ярослав Качинський вважають, що головним замовником цієї провокації може бути Російська
Федерація.
За словами Ярослава Качинського, багато фактів вказують на причетність Росії до
цієї провокації. Крім того, як у
Польщі, так і в Україні є організації, які можуть працювати
на інтереси іноземних ворожих держав.
Тому, цілком імовірно, обстріл генконсульства в Луцьку
– справа рук Москви.
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СОЛІДАРНІСТЬ

АКТУАЛЬНО

Гроші МВФ
та відголоски
«блокади»
3 квітня Міжнародний валютний фонд ухвалив рішення
щодо виділення чергового кредитного траншу Україні в
розмірі 1 мільярда доларів. Тим самим МВФ продемонстрував, що довіряє українському уряду та схвалює хід реформ.
Перед тим, як відомо, рішення Фонду, відкладалося через
шкоду, якої завдали економіці Україні відомі політичні сили
через так звану «блокаду»

САНКЦІЇ ПРОТИ РОСІЙСЬКИХ БАНКІВ.
КРАЩЕ ПІЗНО, НІЖ НІКОЛИ?
БОРИС КУШНІРУК

15 березня РНБО ухвалила рішення щодо запровадження санкцій
строком на один рік до таких банківських структур – «Сбербанк»,
«ВіЕс Банк», «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний
банк, «ВТБ Банк», «БМ Банк». Усі вони є дочірніми утвореннями
російських державних банків
САНКЦІЇ мають на меті запобігти виведенню їхніх капіталів за межі України на користь пов’язаних із ними осіб.
Зрозуміти сенс цього рішення допоможе екскурс у
недавнє минуле – початок
2014 року, коли вся банківська
система виявилася, по суті,
банкрутом. Хоча в стані прихованого банкрутства вона
перебувала ще з часів економічної кризи 2008–2009 років.
Відтоді проблемні активи банків становили від 40 до 50 відсотків від загального обсягу.
У 2010–2012 роках ситуація
з якістю активів трохи поліпшилася. Але з погіршенням
економічної ситуації наприкінці 2012-го та протягом 2013
року ці проблеми почали
знову загострюватись.
Анексія Криму та воєнна агресія Росії на
Донбасі зумовили стрімке нарощування збитків
у банківській сфері. Це
стосувалося, зокрема, і
банків з російським капіталом. Оскільки протягом
2010–2013 років їхня кредитна активність була спрямована переважно на схід і південь України. А саме суб’єкти
господарювання цих регіонів
найбільше постраждали від
російської агресії.

Тож Нацбанк не мав іншого виходу і почав позбавляти
ліцензій ті банки, у котрих
якість активів не залишала
шансів на їх порятунок. При
цьому в Нацбанку усвідомлювали: якщо закривати банки
з російським капіталом, то
держбюджет зазнає додаткових витрат. Фонду гарантування вкладів довелось би виплатити фізичним особам від 20
до 30 млрд гривень.
Тому політика керівництва
Нацбанку була спрямована не
на закриття цих банків, а на
примушування материнських
структур до збільшення розміру статутних капіталів. Завдяки такій політиці російські
материнські структури були

ціоналізувати банки з російським державним капіталом. А
до цього закликали деякі гарячі
голови.
По-перше, націоналізація
– це не конфіскація, за націоналізоване майно потрібно
платити. Звісно, Росія звернулася б у міжнародні суди з позовами щодо компенсації всіх
збитків від такої націоналізації
чи конфіскації. І виграла б ці
суди.
По-друге, держава в такому
разі націоналізувала б не активи, а збитки й зобов’язання за
всіма депозитами юридичних і
фізичних осіб цих банків.
Отже, стратегія Нацбанку
щодо російських структур в
Україні має полягати в тому,
щоб, з одного боку, не провокувати їх банкрутство, з другого – поступово витісняти
їх з українського ринку, тобто
змусити їх прийняти рішення
щодо продажу.
Щоправда, в умовах російської агресії та економічної кризи, з якої українська економіка ледь-ледь
почала виходити, реальних інвесторів неросійського походження знайти нині складно.
Тому рішення РНБО і
було спрямовано саме на те,
щоб, по-перше, не допускати
виведення коштів цих банків
з країни, по-друге – захистити гроші їхніх клієнтів від
можливого банкрутства.
Бо розплачуватися за це довелося б, зокрема, і за рахунок
державного бюджету України.

РІШЕННЯ РНБО БУЛО
СПРЯМОВАНО НА ТЕ, ЩОБ Я
НЕ ДОПУСКАТИ ВИВЕДЕНН НИ
КОШТІВ ЦИХ БАНКІВ З КРАЇ

РНІСТЬ

СОЛІДА

А ГАЗЕТА

ПАРТІЙН

змушені інвестувати у свої
дочірні банківські установи
за період з 1 квітня 2014 по 1
січня 2017 року 72,8 млрд грн.
Загальні збитки цих банків
за той період сягнули майже
91 млрд грн.
Обсяг збитків показує, що
було б, якби уряд вирішив на-
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В УМОВАХ російської
агресії для України надзвичайно важливо зберігати
дипломатичну, фінансову
та іншу підтримку з боку
дружніх іноземних держав.
Втрата зовнішньої підтримки могла б мати для
нас сумні наслідки. У 1918–
1919 роках українська нація
не змогла створити власну
державу через нездатність
бачити стратегічну мету, неготовність об’єднатися заради спротиву зовнішньому
ворогові в особі Російської
імперії та невміння знаходити друзів і партнерів, інтереси яких потрібно хоча б
розуміти та враховувати.
За декілька днів до запланованого ще на 20 березня
засідання Ради директорів
МВФ, яке мало ухвалити рішення про виділення
Україні чергового траншу
кредиту, з’явилося повідомлення про перенесення розгляду українського
питання на невизначений
термін. І хоча відкладення
рішення з боку МВФ стало
справді неочікуваним, вважати його несподіваним,
на жаль, не доводиться.
Цьому передував ланцюг
подій, які істотно впливають на прогнози розвитку
української економіки у
2017 році.
На третьому році воєнної агресії певним політикам, котрі представляють
партію «Самопоміч» та інтереси відомого олігарха,
який втрачає можливості
грабувати Україну, здалося,
що торгівля з окупованими територіями Донбасу –
це справжнє неподобство.
Демагогічні заяви про неприпустимість
«торгівлі
на крові» нівелювали той
факт, що насправді торгівля велася не з бойовиками,
а лише з підприємствами,
котрі були зареєстровані як платники податків
України та визнавали, що
перебувають у правовому
полі України, а не фейкових «ДНР» чи «ЛНР». Розрахунки здійснювалися в
гривні. Працівники цих
підприємств аж ніяк не могли в перервах між робочими змінами брати участь
у боях на боці терористів.
Наявність роботи та джерел
доходів через замовлення з

боку українських підприємств слугували для них
вагомим аргументом – не
підтримувати бойовиків.
Повний параліч торгівлі
та зупинка заводів, які виробляли продукцію та послуги для українських підприємств, стало гарним
приводом для московських
кураторів та їхніх підопічних з ДНР/ЛНР для їх захоплення. І вже це змусило
РНБО ухвалити непросте
рішення про повну зупинку торговельних відносин
з непідконтрольними територіями до повного відновлення прав власників щодо
захоплених підприємств.
Цей ланцюг подій призвів до того, що всі прогнози розвитку економіки
України зазнали переоцінки. Зупинка підприємств
на неконтрольованих українською владою територіях
призвела до проблем для
їхніх контрагентів в Україні, зменшення надходжень
до державного бюджету,
погіршення
зовнішньоторговельного балансу з
відповідним скороченням
експортної виручки та підвищенням витрат валюти
для закупівлі антрациту й
коксівного вугілля, які доти
купувалися за гривні. Усе
це не могло не викликати
занепокоєння з боку МВФ,
який змушений вимагати від України уточнення
розрахунків щодо показників державного бюджету,
платіжного балансу, курсу
гривні, рівня інфляції.
Так, вкотре внаслідок політичної недалекоглядності
та нерозуміння пріоритетів,
популізму й цинізму з боку
певних українських політиків наші національні інтереси були підставлені під удар,
темпи розвитку економіки
об’єктивно будуть значно
меншими, ніж це прогнозувалося на підставі динаміки
2016 року та січня 2017-го.
Врешті-решт, незважаючи на дії згаданих сил,
МВФ все ж таки ухвалив
позитивне рішення щодо
кредитного траншу для
України, визнавши правильність курсу реформ. І
головне нині – політична
воля й достатній професіоналізм для продовження
перетворень.
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Інформаційна війна, розповсюдження фейкових новин, сіяння паніки та зневіри…
Стимуляція і симуляція протестних рухів та маніпуляція у своїх інтересах деякими
право-радикальними угрупуваннями… Просування лукавої ідеї дострокових виборів,
щоб посилити представництво лояльних до Кремля сил, відрядження в Україну диверсійних груп, підготовка терористичних актів – ось далеко не повний інструментарій Кремля

ВИБІР

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ ПЕТРО ПОРОШЕНКО. З ВИСТУПУ НА РАДІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 20 БЕРЕЗНЯ 2017 РОКУ

ВЕСНЯНИЙ
«ПРИЗОВ»
НА СЛУЖБУ ГРОМАДАМ
30 квітня у 19 областях України
обиратимуть місцевих депутатів та
голів населених пунктів 47 об’єднаних
територіальних громад

ПАРЛАМЕНТСЬКА КОАЛІЦІЯ:
«ВАМ ШАШЕЧКИ – ЧИ ЇХАТИ?»
В умовах неоголошеної війни Україна потребує єдності
політикуму й суспільства та продовження реформ
МИНУЛО три роки, як
Москва розпочала воєнну агресію проти України.
Останнім часом гібридна
активність посилилася на
всіх фронтах. Це стосується і відкритих бойових дій,
і дестабілізації внутрішньої
ситуації диверсіями та діями
«п’ятої колони», яка прагне
посилити свій вплив будь-

ТРИ РОКИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ
найважливіші цифри

366
ОТГ
вже створено

в Україні,
ще в 47 ОТГ вибори
вже оголошено

1383

у 7,1
разів
загалом зросли

3,12 млн людей мешкають в ОТГ

бюджети ОТГ

проекти розвитку
інфраструктури
вже реалізовано
в ОТГ за рахунок
державної субвенції
На

40 сучасних
330
центрів надання
сільських
адміністративних

56

Більш як
старост
обрано
в ОТГ

місцевих рад
отримали
повноваження
архітектурнобудівельного
контролю

послуг створено
в ОТГ

380
громад

скористалися
механізмом
спіробітництва
для вирішення
спільних
проблем

178
опорних

78 млрд грн

зросли місцеві бюджети
з 68,8 млрд грн у 2014
до 146,6 млрд грн у 2016

шкіл та

511
їхніх філій
створено
в регіонах

20

міжнародних
Більш як
проектів сприяють
децентралізації в Україні

65

Близько

$500
млн
загальний розмір

%
українців
вважають
децентралізацію
потрібною
реформою

міжнародної підтримки
децентралізації в Україні

Об’єднані громади
зроблять вибір
«УПЕВНЕНИЙ,
громади
оберуть
справжніх лідерів. Які, маючи
довіру людей,
відкриють своїм громадам
друге дихання.
Децентралізація
створює
громадам
нові
можливості, їхнім мешканцям –
нову якість життя.
Це
можливості
для ініціативних
і небайдужих
управлінських
команд на місцях», –
написав на своїй сторінці
у Фейсбуці віце-прем’єр,

очільник Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій
Зубко. Тепер членам громад
потрібно буде зважити всі
«за» і «проти» та зробити 30
квітня усвідомлений політичний вибір.
Між представниками тих
сил, котрі так полум’яно
розповідають про «любов
до народу» і водночас не
голосують за ключові для
держави рішення, зокрема
щодо децентралізації.
І тими політиками, хто ці
реформи розпочав і проводить, незважаючи на всі
труднощі війни, кризу та
шалений спротив з боку
«друзів народу».

На

8,5 млрд грн

збільшилася державна
підтримка розвитку
регіонів та громад
з 0,5 млрд грн у 2014
до 9 млрд грн у 2017

якою ціною. Зокрема й проведенням дострокових парламентських виборів.
Головний аргумент – нібито
відсутність
згаданої
коаліції, про яку розповідають, жонглюючи цифрами і
прізвищами. Але як пояснив
представник «Солідарності»
Артур Герасимов, по-перше,
юридично коаліція існує. Подруге, «якщо говорити попростому – вам шашечки чи
їхати. Так от, для мене наявність коаліції – це ефективна
робота парламенту».
А Верховна Рада досить
ефективно ухвалює важливі
рішення як оборонного та безпекового, так і соціально-економічного характеру. Зокрема,
проголосувавши за постанову, якою закликала Конгрес
США укласти оборонну угоду
з Україною та надати нашій
державі статус основного союзника поза НАТО.
У відповідь старійшина Республіканської партії, голова комітету Сенату США зі
збройних сил Джон Маккейн
заявив, що Сполучені Штати
повинні надати Україні летальне озброєння для захисту
від російської агресії. «Володимир Путін активізував свою
агресію в Україні. Українці
помирають. Ми повинні дати
їм зброю для самозахисту. Я б
назвав це головним пріоритетом для США – надати Україні летальне озброєння, яке
допоможе їй себе захистити.
Наприклад, «Джавеліни» (са-

монавідні протитанкові комплекси. – Авт.), контрбатарейні радари тощо. Нинішній
уряд і наш міністр оборони позитивно налаштовані», – сказав Маккейн.
Верховна Рада ухвалила закон про Єдиний державний
реєстр військовозобов’язаних.
Запровадження електронного
реєстру дасть змогу створити
централізовану базу даних усіх
військовозобов’язаних і призовників, запобігти несанкціонованому доступу до цієї
інформації, зменшити корупційний чинник у військових
комісаріатах та унеможливить
ухиляння громадян від призову. Також парламент звільнив
цілі категорії військових від заповнення податкових декларацій, передбачив низку пільг для
учасників бойових дій (зокрема, ухвалено рішення про відшкодування 50% вартості при
купівлі житла ветеранами війни та переселенцями), закріпив статус автомобільних доріг
оборонного призначення.
Розроблені коаліцією закони спрощують всілякі бюрократичні процедури. Зокрема,
скасовано обов’язковість використання печаток підприємцями, у першому читанні
прийнято законопроект про
спрощення дозвільної документації на будівництво.
Ухвалено низку документів,
спрямованих на розвиток
енергоефективності та енергосервісу. Не забувають «коаліціонери» і про сферу культури:
прийнято закон про державну
підтримку вітчизняного кіно,
запроваджено квоти української мови на телебаченні.

КЛЮЧОВА РЕФОРМА ДЛЯ ДЕРЖАВИ
НИНІ Україна з великими
трудами виходить із затяжної соціально-економічної кризи. Цей
шлях пролягає через реформи,
ключовою з яких є децентралізація.
Децентралізація вже показала
добрі результати: за 2016 рік
вона принесла додатково
48,4 млрд грн до місцевих бюджетів (зросли в півтора разу) та
2,3 млрд до бюджетів об’єднаних
територіальних громад (зросли
утричі).
Отримані додаткові кошти
територіальні громади мають
спрямовувати на поліпшення
життя громадян, вважає прем’єрміністр Володимир Гройсман.
Наприклад, місцеві бюджети
можуть допомогти в реалізації
медичної реформи. Тим більше,
що уряд уже здійснює кроки
для зміни моделі фінансування

охорони здоров’я. «Ми хочемо
інвестувати не в стіни лікарень,
а в якісну медичну послугу для
українців», – каже прем’єр.
Лише 2017 року в країні буде
розбудовано 13 кардіоцентрів
заради ширшого доступу людей
до якісної серцево-судинної
хірургії. А з 1 квітня розпочне діяти програма безкоштовних ліків
для хронічно хворих на серцеві
недуги, бронхіальну астму та
цукровий діабет ІІ типу. Також
уряд виходить з ініціативою запровадження медичного страхування кожного громадянина, що
істотно вплине на підвищення
якості послуг.
Уряд також розробив маршрутну карту подальшого просування реформи децентралізації
в системі управління дорожнім
господарством та активного
включення в цей процес регіонів,

міст та громад. У рамках проекту
«Надзвичайна кредитна програма для відновлення України»
визначено та затверджено перші
69 проектів з відновлення та
ремонту шкіл, дитсадків, лікарень, реабілітаційних центрів
та адміністративних будівель –
загалом на суму 628 млн грн. У
березні 12 об’єднаних територіальних громад підписали меморандум з відомою міжнародною
компанією SKL International щодо
створення в цих громадах центрів надання адміністративних
послуг.
Це лише частина ініціатив у
рамках реформи децентралізації, які спільно реалізуватимуть
уряд і самоврядні громади.
Зі свого боку, парламентська
коаліція створює умови для
об’єднання громад і забезпечення їх ефективної роботи.

АНАТОЛІЙ
СТРІЛЯНИЙ
ПУБЛІЦИСТ

ДВА ШЛЯХИ
Є ДВА ШЛЯХИ послаблення вищої влади.
Перший шлях називається
демократизацією. Обирають його свідомо. Так зараз
в Україні. Це дуже важкий
шлях, але з ним усе зрозуміло. Замість однієї влади
заводять три.
Одна видає закони. Це
парламент, Верховна Рада.
Інша, дотримуючись цих
законів, управляє поточними справами країни. Це
уряд.
Третя влада – судова. Вона
вирішує спори, припиняє
порушення законів і карає
винних.
Є ще влада, яку називають
четвертою. Це незалежна
преса, ЗМІ.
Чи не головна трудність
на цьому шляху – розуміння людей. Вони вважають,
наприклад, що перша особа
все вирішує й за все відповідає і що так і має бути, що
б там не було десь записано. За такого налаштування
будь-який президент завжди
буде в усьому винен і на
ньому сходитимуться всі очікування. Згодом ця помилка
проходить. Шлях болісний,
але нормальний, як нормальні всілякі пологи.
Другий шлях – стихійне
ослаблення вищої влади. Це
те, що нині відбувається в
Росії. На чому досі тримався
путінізм? Він забирав гроші
в кого міг і віддавав кому
хотів. Забирав у тих, хто заробляв, будь то фермер чи
видобувач нафти. Віддавав
же начальникам областей і
міністерств. Ті на ці гроші
догоджали кожен своєму
населенню, забезпечуючи
його покірність і правильне
голосування. При цьому не
забували про себе. Частина
грошей, дійшовши з Москви
до нижнього щабля, поверталася назад.
На кожному щаблі щось
застрягало в руках (у пащеці!) місцевого чиновника.
Називається: відкат. Усі були
задоволені, поки вистачало
грошей від продажу нафти.
Та ось нафта раптом сильно подешевшала. Відразу
з’явилися обділені, а отже,
й незадоволені. Начальники областей і галузей стали
боротися з Кремлем та між
собою за «справедливість».
Більше, ніж досі, кожен став
думати про себе коханого
й «забувати» про вказівки згори. За «жирні» роки
з’явилися й такі ділки, що
тепер можуть не особливо
й озиратися на Кремль. А в
того забракло сил, що були
раніше.
Зрозуміло одне. Демократії можуть існувати довго,
анархії – ні.

ВІТАЛІЙ МАЛЯРЕНКО:
МИ ЗАВЖДИ НАГОЛОШУЄМО,
ЩО ПРЕДСТАВЛЯЄМО
ПАРТІЙНУ СИЛУ ПОРОШЕНКА
Керівник Харківської територіальної організації
партії, депутат міськради Віталій Маляренко
розповів газеті «Солідарність» про особливості ПОЗИЦІЯ
партійної роботи в області
Балаклія була в центрі нашої
уваги з перших хвилин трагедії
< Пане Віталію, нещодавні по-

дії на арсеналі зброї в Балаклії,
напевне, слугували вагомим
мобілізуючим чинником для
партійців Харківщини?..
Як відомо, трагедія в Балаклії сталася вночі. І вже з перших хвилин після повідомлення про вибухи наша партія
зайнялася наданням гуманітарної допомоги постраждалим.
За кілька годин ми вже направили туди перші вантажі з
допомогою. Поставляли в Балаклію тоннами хліб, продукти харчування, теплі речі. Усім
цим безпосередньо на місці
керував наш депутат обласної
ради Анатолій Русецький та
керівниця районної організації Людмила Селецька. З першого дня там також перебував
наш однопартієць, заступник
голови обласної ради Віктор
Коваленко.
Там було розгорнуто три
пункти: на одному роздавалися продукти харчування (там
облаштували
імпровізовану
безкоштовну їдальню), на другому – усе для ремонту і на
третьому – теплі речі.

Питання ветеранів АТО
курирую я особисто
< Харківська область межує

з Росією і зоною АТО, як це
впливає на роботу партійної
організації?
Харківщина, крім усього іншого, відрізняється від решти
областей тим, що ми, тільки за
офіційними даними, прийняли понад триста тисяч пересе-

ленців, у нас працює військовий шпиталь, близько десяти
тисяч харків’ян брали участь в
АТО.
Від центру Харкова до зони
бойових дій 180 кілометрів.
Область має найбільшу протяжність кордону з Росією –
понад двісті кілометрів. Тобто
ми прифронтова зона. І, звісно, усе позначається на житті
в регіоні, на настроях людей.
Загалом ці настрої мають позитивну динаміку. Сформувалася певна громадська думка.
Люди займають чітку громадянську, патріотичну позицію.
У партійній роботі ми беремо участь у всеукраїнських
проектах, зокрема щодо взаємодії з учасниками бойових
дій і патріотичного виховання.
Цей проект у нас один з пріоритетних.
Велику увагу ми приділяємо роботі з переселенцями.
У Харкові є кілька потужних
громадських організацій, які
з перших днів займаються
цими питаннями. Наша партія активно взаємодіє з ними
вже не перший рік. Адже ми
партія влади, у нас є депутатський корпус. Працюємо з адміністраціями на місцях, з органами самоуправління. Вони
йдуть нам назустріч.
Питання переселенців і воїнів АТО курирую безпосередньо я сам. І можу сказати, що
є питання, які громадські організації вирішити не можуть,
наприклад, щодо житла. Ми
шукаємо, яке місто чи село
могли б їх прийняти, знаходимо закинуті будинки. ремонтуємо їх. І таким чином розміщуємо людей.
Часто виникає потреба у від-

новленні документів. Це ми
теж допомагаємо вирішити.
Загалом допомагаємо переселеним особам соціалізуватися. А це великий пласт роботи.
Щодо воїнів АТО… У Харкові діє потужна громадська
організація «Обласна спілка
ветеранів АТО», яка налічує
близько шести тисяч воїнів.
Очолює її «кіборг». З цією
організацією ми дуже тісно
співпрацюємо. Вона навіть
користується залом у партійному офісі, де проводить свої
збори.
Допомагаємо
вирішувати
питання щодо виділення учасникам АТО земельних ділянок. Вони навіть жеребкування проводять у нас в офісі.

Ми наголошуємо, що представляємо партійну силу Порошенка
< Люди люблять критикувати

владу, відповідно, і партії влади
теж часом дістається... Як
люди реагують на президентську політичну силу в регіоні?
Наша позиція проста і публічна, ми завжди наголошуємо, що представляємо президентську партійну силу на
місцях, проводимо політику
Президента Порошенка.
Наприклад, у тій же Балаклії ми не приховували, що
надавали допомогу від президентської партії – усе було
брендовано логотипом «Солідарності». Звісно, були люди,
які емоційно реагували... Та
що зробити? Це людський
фактор.
Якщо проводиться конкретна робота і людям надходить
конкретна допомога, то це
найкраща агітація. Тому ми
стараємося більше робити і
менше говорити.
Хочу наголосити, наша позиція публічна. І по кутках
ніхто ховатися не буде.
< А як ви реагуєте на людей,
які мають так звану «ватну»
позицію?
Таких людей тут дуже багато.
І нікуди вони не поділися.
Переконати людей, які мають сформовану позицію,
практично неможливо. Вони
можуть змінити свою думку
тільки за умови поліпшення
якості життя. Тому треба працювати і змінювати життя в
країні на краще.
ВІТАЛІЙ МАЛЯРЕНКО ПЕРЕДАЄ
ІНСТРУМЕНТИ БІЙЦЯМ АТО

< Як проходить реформа де-

централізації в області?
Ми приділяємо багато уваги
цій реформі, хоча Харківська
область далеко не є лідером в
об’єднанні громад. Цей процес у нас іде з дуже великим
скрипом.
Останні місцеві вибори ми
виграли. Пройшли більшість
наших депутатів. І надалі ставимо собі завдання в усіх виборах в об’єднаних громадах
отримувати абсолютну більшість і нашого голову населеного пункту.

Ми зобов’язані знаходити
порозуміння з органами влади
< Харківську територіальну

організацію відзначають як
одну з найпрацьовитіших і найуспішніших. Якби ваші колеги
з інших регіонів попросили вас
поділитися секретом вашого
успіху, то що б їм сказали?
Гадаю, тут є як суб’єктивні,
так і об’єктивні чинники.
Оскільки ми є партією влади, основою нашої роботи має
бути тісна взаємодія з владними органами. Ми просто
зобов’язані знаходити з ними
порозуміння. Без цього ми б
не змогли нічого реалізувати.
У нашої організації в усіх районах вибудувано систему взаємовідносин з органами влади
й самоуправління.
Ми маємо в області 820 депутатів усіх рівнів. Координуємо роботу так, аби депутат
став своєрідним містком між
владою та людьми.
Потрібно бути відкритими
для громадян. Працювати не
на папері, а реально. Якщо до
вас прийшли люди по допомогу, їх треба відповідно прийняти, вислухати й допомогти.
Необхідно тісно співпрацювати з громадськими організаціями, наприклад, допомагати
їм розповсюджувати їхню продукцію… Вони дуже позитивно реагують, якщо надавати
їм у користування свої приміщення.
Хочу відзначити нашу команду. Вона сформувалася ще
перед першим Майданом 2004
року. Усі ці роки ми перебували в контакті, кістяк нашої команди не мінявся.
Звісно, усе, що ми робимо,
– робимо публічно. Велику
увагу приділяємо інформаційному забезпеченню нашої
роботи.
РОЗМОВЛЯЛА КСЕНЯ ЛЕСІВ

