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РІК СУДОВОЇ
РЕФОРМИ
30 вересня – річниця від її
початку. Чи багато вдалось
зробити за цей час?
СЕРГІЙ АЛЕКСЄЄВ, БПП

ЧИМАЛО людей очікували, що відразу ми
матимемо
повністю
оновлену судову систему, з переатестованими
суддями та укомплектованими судами. Та якщо
врахувати, що розпочата
торік реформа є першою
комплексною реформою
системи правосуддя за
всі роки незалежності, то
очевидною стає примарність швидких очікувань.
26 років ми користувалися судовою системою,
яку отримали у спадок
від СРСР, провівши лише
косметичний рестор.
монт.
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ПРЕЗИДЕНТ ВІДКРИВАЄ ВИСТАВКУ
ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ НА ХРЕЩАТИКУ В КИЄВІ.
23 СЕРПНЯ 2017 РОКУ

НАШ СЦЕНАРІЙ
УСПІШНА ЄВРОПЕЙСЬКА УКРАЇНА
УСПІШНИХ УКРАЇНЦІВ

7 вересня Петро Порошенко виступив у Верховній Раді зі щорічним
посланням «Про внутрішнє та зовнішнє становище України у 2017 році»

З ВИСТУПУ

Про головний ризик

КАНАДСЬКІ ВІЙСЬКОВІ НА ХРЕЩАТИКУ

Ми з вами вибралися із глибокої і смертельно небезпечної
прірви – це є очевидне наше
досягнення. Та ми, на жаль, все
ще близько до урвища, можемо схибити і оступитися. Лише
один неправильний крок – і ми
знову внизу. На жаль, це є наш
головний ризик. Із-за перевалу
над нами нависає хижа орда –
це небезпечна і довготривала
загроза.

ПАРАД СОЮЗНИКІВ
День Незалежності цього
року Україна відзначала
по-особливому. Парад на
Хрещатику був, як ніколи,
велелюдний
НАШІ погляди спрямовані
на довгі – від Бессарабки аж до
Майдану – виструнчені колони
солдатів. Усім кортить ближче
роздивитися окрасу дійства –
4,5 тисячі орлів у кітелях, та

не тільки своїх, а й іноземних
– 231 військовий у складі підрозділів країн НАТО. На чолі з
головами оборонних відомств
прибули вони до України зі
США, Великої Британії, Грузії,
Естонії, Канади, Латвії, Литви,
Молдови, Польщі, Туреччини та
Чорногорії. Це вперше на головне державне свято запрошено
таких гостей. Міністр оборони
України робить вітальний об’їзд військ.
стор.

5

Про інтеграцію
до європейського ринку
Днями набрала чинності
Угода про Асоціацію. Ми вже
можемо тішитися такими попередніми її підсумками, як
зростання нашого експорту до
Євросоюзу. Зокрема, в першому півріччі 2017 року цей
експорт зріс на 23 %. Частка
ЄС у зовнішній торгівлі України
досягла 40 %. Хочу нагадати,
що у 2012 році – ця частка
складала 30 %, а у 2009 році –
25 %. Це свідчить про початок

процесу інтеграції української
економіки до ринку Євросоюзу. А разом з безвізом – про
кардинальну зміну наших геополітичних та цивілізаційних
координат.

Про незадоволення людей
і недовіру до влади
Факт залишається фактом:
суспільство незадоволене життям і владою.
В умовах зовнішньої агресії
та економічної кризи, гірких
втрат і чималих матеріальних
збитків відчуття справедливості
– зараз загострене як ніколи.
Люди неначе оголеним нервом
реагують на щонайменшу неправду.
Недовіра до державних
інститутів – нових і старих, до
політиків – владних і опозиційних, переростає в глибоку зневіру, апатію і депресію. Щоб
усунути цю небезпеку, ми повинні діяти негайно і швидко,
дати друге дихання і боротьбі
з корупцією, і економічним
перетворенням…

Про оптимістичний сценарій
та сучасні виклики
Наш сценарій – оптимістичний, і назва цьому сценарію:
«Успішна європейська Україна
успішних українців». Перемога
залежить, серед іншого, і від
того, чи зможемо ми правильно діагностувати головні
виклики і дати на них зараз
адекватні відповіді.
Які виклики я маю на увазі?
Приблизно за рік країна зануриться у виборчу кампанію.
Навесні 2019 – президентські
вибори, восени того ж року
– вибори парламентські. Це
означає, що у нас залишився
лише рік для того, щоб активно
попрацювати над реформами.
Чим далі країна рухається
дорогою змін, тим активніший
спротив з боку різних груп
впливу – ресурсно забезпеченої меншості у вигляді
корумпованої бюрократії… І
послабленої, але все ще доволі сильної олігархії – з дуже
великою кількістю
залежних від цієї
стор.

2

СОЛІДАРНІСТЬ
З ВИСТУПУ
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НАШ СЦЕНАРІЙ – УСПІШНА
ЄВРОПЕЙСЬКА УКРАЇНА
УСПІШНИХ УКРАЇНЦІВ
міфу про позаблоковість. Нас переконували, що ми у безпеці, аби
тільки не роздратувати Росію. І
яку за це заплачено ціну? Росія ж
напала на позаблокову Україну,
окупувала наші території і, головне, – убила понад десять тисяч
громадян України.
Разом з північноатлантичними
партнерами спільно розбудовуємо українську армію відповідно
до стандартів НАТО, яких вона
в основному має досягти вже на
кінець 2020 року.
Опитування громадської думки
показують, що більшість українців підтримують і вступ до Євросоюзу, і приєднання до НАТО.
Я не виключаю, що ініціюю в
належний час відповідний референдум, щоби продемонструвати
волю українського народу.

закінчення. початок на стор. 1

системи людей. Дедалі частіше з’являються реваншистські
ініціативи.
Одним із найбільш небезпечних став виклик популізму. Популісти неначе вправні
кухарі збивають вершки на хвилі
об’єктивного невдоволення людей. І в ролі захисників народу
вони виглядають доволі переконливо – поки не зазирнеш у їхні
електронні декларації.
Авторитарна Росія, ще з тих
часів, коли вона була відносно
невеликою Московією, навчилася
вправно використовувати у своїх
інтересах механізми демократії,
наявні в інших країнах. Інформаційна війна, поширення фейкових новин, сіяння паніки та
зневіри… Стимуляція і симуляція
рухів протесту та маніпуляція у
своїх інтересах деякими праворадикальними угрупованнями…
Засилання в Україну диверсійних
груп, підготовка терористичних
актів – ось далеко не повний
інструментарій Кремля.

Про підготовку Росії
до наступальної війни
Але головна загроза з боку
Росії – все ж таки військова.
Нема поки що жодних ознак,
аби Москва готова була відступити з Донбасу чи піти з Криму.
А от доказів її підготовки до
наступальної війни континентального масштабу – на жаль,
дедалі більше. Як от, наприклад,
– російсько-білоруські навчання
«Захід–2017»… Хоча доречніше
було би назвати їх «Антизахід».
Природно, що саме через це, а
не з якихось інших причин, ми й
посилили контроль на всіх ділянках державного кордону.

Про Збройні Сили України
Головна заслуга в тому, що лінія зіткнення проходить в районі
Сіверського Дінця, а не по Дніпру, належить Збройним Силам

України. Справжнім гарантам
нашої незалежності.
Основу нашого війська зараз
складають військовослужбовці,
які добровільно пішли в армію
за контрактом. Протягом 2016
року на службу в ЗСУ було прийнято 70 тис. осіб. Цього року,
станом на вчора, – ще додатково 25 тисяч. Наступного року
ми з вами будемо підвищувати
грошові виплати для них залежно
від ступеня ризику та складності
завдань.
Витрати на закупівлю озброєнь
порівняно з 2013 роком наростили у десять разів!

Про наближення
до Євросоюзу і НАТО
Яким чином ми збираємося
рухатися далі до кінцевої мети –
вступу до Європейського Союзу…
Перше, що ми зараз із вами
маємо зробити, – у повному обсязі виконати Угоду про Асоціацію. У липні на саміті Україна
– ЄС українська сторона внесла
на розгляд керівництва Євросоюзу нові ініціативи щодо нашого
бачення стратегічного довгострокового співробітництва.
Це – асоціація із Шенгенською
зоною, приєднання до Митного
союзу ЄС, Енергетичного союзу ЄС, вступ у дію Спільного
авіаційного простору та Єдиного
цифрового ринку. Реалізація цих
ініціатив фактично перетворить
східні кордони України на східні
кордони Євросоюзу ще до того,
як ми де-юре приєднаємося до
Союзу.
Внаслідок такої стратегії ми
максимально наблизимося до
критеріїв членства в Євросоюзі.
Україна буде секторально інтегрована з ЄС, майже як будь-яка
країна Євросоюзу. І тоді питання
про членство стане лише формальним питанням часу.
Не менш важливим, ніж членство в Євросоюзі, є для нас і
участь в НАТО. Російська агресія
продемонструвала банкрутство

Про енергетичну незалежність
У листопаді виповнюється два
роки, як ми не купуємо газ у
Росії! Це свідчить лише про одне
– епоха газового шантажу безповоротно залишилась у минулому!
І не просто не купуємо, а це дало
нам можливість виграти Стокгольмський арбітраж!
Ми очікуємо на рішення цього
арбітражу за позовом Нафтогазу
до Газпрому і з питань транзиту.
У зв’язку з тим, що контракт завершується у 2019 році, наше завдання за допомогою Євросоюзу
добитися революційної зміни
в організації транзиту. Якої? А
саме – щоби російський газ європейці купували не на західному,
а східному кордоні України. А
Україна якісні транзитні послуги
надавала не Росії, а Євросоюзу.
І в атомній енергетиці ми теж
поступово скорочуємо частку
Росії. Натомість, до 40 % зростає
вже частка компанії «Вестінгауз», і ця компанія вже забезпечує паливом шість реакторів з
п’ятнадцяти.

Про боротьбу з корупцією
Найболючіше і найскладніше
питання – це боротьба з корупцією. Ми маємо продемонструвати
рішучі подальші дії. Зараз на
конкурсній основі під пильним
контролем громадськості і за її
участю ми створили Національне
антикорупційне бюро, Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, Національне агентство
з питань запобігання корупції.
Кардинальні зміни відбуваються
в Генеральній прокуратурі, Службі безпеки, Національній поліції.
Сьогодні жоден із високопосадовців не має гарантій безкарності, ніхто нікому ніколи не
може гарантувати політичний
дах чи прикриття… Так, відчуваю
питання у повітрі, – це повною
мірою, я на цьому наголошую,
стосується і так званих друзів
Президента. Ні в кого зі своєї
команди, у разі обґрунтованих
претензій з боку правоохорон-

ців, адвокатом працювати не
збираюся! І таким взагалі не
місце в моїй команді.

Про депутатську
недоторканність
Верховна Рада цього скликання вже встановила абсолютний
рекорд із результативних голосувань з позбавлення депутатської недоторканності. Уперше
подання надходять не лише на
опозиціонерів чи так званих
«нічиїх» позафракційних, а й на
депутатів, які є членами правлячих партій та владної коаліції.
Закликаю внести й узгодити,
нарешті, зміни до Конституції, які
скасовують депутатську недоторканність. Щоб полегшити для вас
прийняття цього рішення, щоб
у вас не було відчуття, що воно
якимось чином спрямоване проти вас, я маю дуже просту пропозицію – давайте ухвалимо це
рішення із уведенням його в дію
з 1 січня 2020 року, для депутатів уже нової Верховної Ради.

електронні сервіси для надання
державних послуг.
Я підтримую ідею – замовити
поважній міжнародній структурі
незалежний аудит української
антикорупційної політики за
останні три роки.

Про валютні резерви
Кожна копійка, яку Україна
отримала від МВФ, дбайливо
зберігається у золотовалютних
резервах держави.
Сьогодні ці резерви перевищують 18 мільярдів доларів, і це
при тому, що 0,5 мільярда цього
місяця ми виплатили як відсотки
за запозиченнями.

Про банківську систему
Практично завершено болісний
і масштабний процес очищення
системи від хворих і небезпечних для усієї банківської системи
України банків. НБУ поступово
знімає тимчасові адміністративні
обмеження.

Про реформу судової
і правоохоронної системи

Про початок
економічного зростання

У правильної в принципі
боротьби за очищення суддівських рядів виявився серйозний
побічний ефект – кілька тисяч
суддів з різних причин просто
звільнилися. І кадровий дефіцит
у судах став новою загрозою
праву громадян на справедливе
судочинство.
Улітку завершився безпрецедентний конкурс із формування
нового Верховного Суду.
Невідкладним є питання створення спеціального антикорупційного судового органу.
Уже кілька разів переносився
запуск Державного бюро розслідувань. Ми знову постали перед
необхідністю вносити зміни до
закону й посувати дедлайн – 20
листопада.
Питання назріле й перезріле
– питання Служби фінансових
розслідувань.

Жорсткі антикризові кроки, макрофінансова стабілізація, зниження податкового навантаження
на бізнес, дерегуляція, відкриття
нових зовнішніх ринків та інші
заходи, – усе це відкрило шлях
до економічного пожвавлення.
ВВП зростає вже шість кварталів
поспіль після чотирнадцяти кварталів падіння. Ми і цього року
прогнозуємо зростання на рівні
1,8 %. Ми очікуємо прискорення
зростання економіки до 4 % у
2020 році.
Уже на початку цього року
було ухвалено рішення про
збільшення мінімальної заробітної платні до 3200 гривень.
Воно себе повністю виправдало
зростанням показників легальної
зарплати і збільшенням надходжень до Пенсійного фонду на
додаткових 11 мільярдів.
Уряд зробив перші кроки з
підняття зарплат учителям та
лікарям.
Я сподіваюся, що Верховна
Рада прийме наш спільний проект пенсійної реформи, який був
затверджений урядом, затверджений і доопрацьований Національною радою реформ при
Президентові України. Я дуже
сподіваюся, що це дасть можливість восени для значної частини
пенсіонерів збільшити пенсії. Це
головна і принципова позиція,
яка дасть можливість і оздоровити ситуацію з виплатами пенсій, і
підтримати підвищення пенсій.
Уряд також має знайти можливості сьогоднішнє мляве пожвавлення ВВП трансформувати в
його прискорений і впевнений
підйом – у те, що зветься сталим
розвитком.
Зменшення безробіття, створення нових робочих місць,

Про дерегуляцію та податки
При підготовці бюджету 2018
року пропонував би утриматися
від чергових пропозицій скасувати або вихолостити єдиний
податок. Треба дати хоч трохи
людям, які називаються середнім
класом, попрацювати в режимі
кількарічного планування.
Середній клас, – це той, на
плечі якого лягло найбільше навантаження за ці три роки. Чим
потужнішим він є, тим заможнішим є суспільство, тим більше
успішних та ініціативних людей.
Тим стійкіша демократія, тим
сильніша країна.
Скасовано сотні нормативних
актів, які ускладнювали роботу
бізнесу, створювали можливості
для зловживань з боку чиновників. Регулярно створюються нові

зростання доходів людей – це те,
що люди очікують від уряду і від
влади в цілому, не надто вдаючись в нюанси конституційного
розподілу повноважень.

Про ІТ-сферу
ІТ-сфера – одна з ключових
для економіки України. 13 українських ІТ-компаній увійшли до
ТОП-100 найкращих аутсорсингових компаній світу. Уявіть собі
це! Експорт ІТ-послуг у 2016 році
склав 3 % нашого українського
ВВП. В Україні налічується понад
100 тисяч ІТ-фахівців.
Хотів би звернути увагу парламенту на прискорення прийняття
законів про електронні комунікації, що стосується перспектив
впровадження зв’язку четвертого
та п’ятого поколінь; про надання
електронних послуг, про удосконалення захисту інтелектуального права, про хмарні технології.
Слід перетворити інноваційний
потенціал країни на переваги
держави у конкурентній боротьбі
на світовому ринку.
У цьому контексті особливо
важливою є освітня реформа.

Про децентралізацію
Зміни на місцях навряд чи би
стали можливими без однієї з
ключових наших реформ, важливою частиною моєї ще передвиборчої кампанії, – децентралізації. Місцеві бюджети зростають
у два з половиною рази: із 69
мільярдів гривень у 2014 році
до 170 мільярдів, запланованих
на поточний рік, які вже перевиконуються. Частка місцевих
бюджетів у зведеному бюджеті
країни стрімко наближається до
50 %, і, швидше за все, подолає
цей рубіж.

Про історичну пам’ять
За три роки ми провели декомунізацію, нарешті, на 26-му
році незалежності. Було перейменовано 32 міста, 25 районів,
загалом – майже тисяча населених пунктів. Лише пам’ятників
Леніну було прибрано понад
тисячу триста.
Ще одна важлива позиція:
держава офіційно визнала і
вшанувала український національно-визвольний рух, включно
з Українською повстанською
армією.

Про російські соцмережі
та книжки
Російські мережі, на жаль,
були й залишаються інструментами спецоперацій російських
спецслужб у неоголошеній війні
проти України. Тому будемо й
надалі пильно стежити і скорочувати їхню присутність.
Упорядкували ввезення книжок
із Російської Федерації, бо разом
із, безумовно, достойними взірцями художньої та наукової
літератури, на жаль, в Україну
вливався потужний потік українофобської писанини та пропагандистського мотлоху.

Про розвиток української мови
Послідовно наповнюємо
конкретним змістом державний
статус української мови. Перші

результати квотування української мови на радіо ми вже
чуємо. Як це спрацює на телебаченні – також невдовзі побачимо.
На черзі – проект, який гарантує
українській мові повноправну
присутність у сфері послуг.
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ДЕПУТАТИ ІНСПЕКТУВАЛИ
СХІДНІ РЕГІОНИ

Про помісну церкву
Верховна Рада ухвалила історичне звернення до Вселенського
Патріарха із проханням надати
автокефалію Православній церкві
в Україні. Я, у свою чергу, теж написав відповідного листа до Варфоломея Першого. Хочу ще раз
звернути увагу Його Всесвятості
на серйозність наших намірів.

Про Мінські домовленості
Так, вони не ідеальні. Вони
ухвалювалися у дуже складних
для України військово-політичних умовах. Вони не принесли
сталого миру. Але залишається
беззаперечним факт, що саме завдяки Мінським домовленостям
нам удалося суттєво знизити рівень бойових дій та, відповідно,
людських втрат на Донбасі. Завдяки Мінським домовленостям
нам удалося сформувати міцну
міжнародну коаліцію на підтримку України. Завдяки Мінським
домовленостям нам удалося зберегти дієвий механізм міжнародних санкцій проти російського
агресора. Нарешті, Росію почали
називати агресором.
Неефективність Мінських домовленостей – це відсутність волі
Кремля їх виконувати.
Росія продовжує здійснювати провокації, перешкоджати
ефективній діяльності спостерігачів моніторингової місії ОБСЄ,
постачати зброю на українську
територію і найманців. За таких
умов розміщення на всій окупованій території Донбасу «блакитних шоломів» ООН стало би
реальним проривом у процесі
мирного врегулювання та потужним фактором деескалації.
Чи можемо ми відбити Крим у
Росії силою? Реалістично – ні. Чи
піде вона звідти сама? На жаль,
ні. Але ми можемо створити
умови, коли Крим стане для Москви непідйомним тягарем. Так
злодій іноді викидає вкрадене,
коли воно починає йому пекти.
Ми маємо створити всі умови,
щоб йому запекло. Притягнення
Російської Федерації до міжнародної правової відповідальності, на жаль, є довготривалим, але,
вірю, ефективним процесом.

Про парламент
Український парламент цього
скликання довів, що в ньому є
реформаторська більшість. Її
контури не завжди збігаються з
межею між владою та опозицією,
але це не «мінус», а «плюс», коли
реформи здатні об'єднувати полюси.

Про громадянське суспільство
Особливістю української політичної системи, яка вигідно нас
відрізняє від сусідів по пострадянському простору, є наявність сильного громадянського
суспільства. Воно – активний та
ініціативний союзник влади в
проведенні реформ.

НАРОДНІ ДЕПУТАТИ СЕРГІЙ РУДИК ТА КОСТЯНТИН ІЩЕЙКІН
ОГЛЯДАЮТЬ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНІ КОНСТРУКЦІЇ НА СХОДІ КРАЇНИ

Народні депутати та
представники громадських
організацій здійснили
інспекційну поїздку по
східних областях України
ФРАКЦІЮ БПП представляли Сергій Рудик,
Дмитро Лубінець, Костянтин Іщейкін. Як повідомив
на прес-конференції Сергій
Рудик, депутати об’їхали
чотири регіональних управління Державної прикор-

донної служби: Північне,
Східне, Азово-Чорноморське і Південне. Також відвідали контрольні пункти
в’їзду і виїзду Новотроїцьке,
Гнутове, Мар’їнка, Станиця Луганська, Майорськ,
Чонгар, Каланчак – і на завершення – прикордонну
заставу на острові Зміїному,
що на Одещині.
За словами Рудика, великою проблемою на сьогодні
залишається облаштування
українських кордонів, а та-

кож відсутність демаркації
кордону з боку РФ.
«У бюджеті потрібні додаткові ресурси для прикордонників, – сказав Рудик. – Після консультацій ми можемо
додатково розраховувати на
600 мільйонів гривень».
Депутат розповів, що після
зустрічі з Президентом, урядом було розроблено відповідні законопроекти.
«Станицю Луганську має
відвідати кожний, – написав
на своїй сторінці у Фейсбуці політолог Сергій Таран,
який також входив до групи,
що відвідала прикордонні
області сходу. – Тут одразу
видно справжнє. Мужність
і ницість, відданість і байдужість, і навіть сірість тут стає
вдесятеро яскравішою, ніж у
мирних містах.
Удень, коли не стріляють,
сотні громадян тягнуться
вервечками через лінію розмежування. «Звідти» йдуть
отримувати українську пенсію, назад везуть продукти – кажуть «тут» дешевше
і смачніше. «Туди» ідуть, бо
там житло й родичі…
А ще, дякуючи луганчанці
Sveta Svetikova (Наталії Павлівні Журбенко), тут найбільше українських прапорів
серед усіх міст зони війни.
Бо патріотизм, якщо є, тут
теж найсправжніший».

ПІДСУМКИ. СЕРПНЕВІ КЛОПОТИ
ЄВГЕН
МАГДА
ПОЛІТОЛОГ

СЕРПЕНЬ в Україні – місяць
святковий. Хоча День Незалежності цього разу святкували більш стримано, аніж
торік, приємних сюрпризів не
забракло. Серед них – участь
у військовому параді воїнів
з країн НАТО і присутність
серед почесних гостей міністра оборони США Джеймса Меттіса. Хоча «Скажений
Пес», як називали Меттіса під
час служби у морській піхоті,
не привіз до Києва летальної
зброї, його присутність видається показовою.
Петро Порошенко наголосив на тенденціях економічного зростання та готовності
будувати успішну державу, яка
буде спроможною ефективно
долати труднощі.
Глава держави наприкінці
серпня побував у різних куточках країни, відкриваючи нові
або відремонтовані школи. Невипадково Порошенко запропонував «шкільне» припинення
вогню, яке хоч і виявилося
нетривким, проте припинило на
певний час обстріли на Донбасі.
Ще один важливий факт
– відновлення мовлення
українських телеканалів на
Луганщині завдяки спорудженій у Бахмутівці телевежі. В
умовах гібридної війни боротьба за інформаційний простір

набуває першочергового значення, а телевізійне мовлення є
одним із головних інструментів
у боротьбі за суспільні настрої.
Якщо говорити про ситуацію
всередині суспільства, то поступово зростає усвідомлення
того, що осінь 2017 року буде
визначальною у справі проведення перетворень у важливих
сферах суспільного життя. Без
змін ситуація у медичній,
пенсійній галузях не поліпшуватиметься.
Пожвавлення американської позиції спостерігається
завдяки активній діяльності
спецпредставника Державного департаменту по
Україні Курта Волкера. Той у
кращих традиціях дипломатії
кілька разів побував в Україні,
включаючи Донбас, поспілкувався з європейськими партнерами, провів переговори з
емісаром Путіна Владиславом
Сурковим. Висновки Волкера
промовисті – на Донбасі триває
гарячий конфлікт, російська
військова присутність не дає
змоги врегулювати ситуацію,
вибори можна проводити лише
після відновлення Україною
контролю над кордоном та
виведення російських військ,
ситуація в Криму та на Донбасі
не має для США принципової
різниці. Нагадаю, що Конгрес США ухвалив, а Дональд
Трамп змушений був підписати
санкційний закон, який відносить Росію до новітньої осі зла
з Іраном та КНДР.
Саме з Північною Коре-

єю була пов’язана спроба
дискредитації України на
світовій арені. «Нью-Йорк
Таймз» у кращих традиціях
«кольчужного скандалу» припустила, очевидно, з подачі
Кремля, що наша держава була
причетна до поставок ракетних
двигунів до КНДР. При цьому
конкретних звинувачень не
прозвучало.
Задля усвідомлення небезпеки таких випадів нагадаю, що
північнокорейський диктатор
Кім Чен Ин раз по раз кидає
виклик цивілізованому світу.
Утім, спроба Росії навісити
Україні ярлик пособника диктатора провалилася.
Керівник «Укрзалізниці»
Войцех Балчун після 14 місяців роботи пішов з посади.
Реформування української
залізниці залишилося часто
непомітним для тисяч пасажирів, а дії команди польських
управлінців викликали чимало
нарікань. Очевидно, відставка
Балчуна символізує завершення епохи «варягів» у виконавчій владі та перехід до орієнтації на власне українські кадрові
резерви.
З 1 вересня запрацювала
в повному обсязі Угода про
Асоціацію між Україною
та Європейським Союзом.
Як відзначають політики та
експерти, це важливий символічний крок, факт набуття
чинності цього документа
дасть підстави європейському
бізнесу ширше виходити на
український ринок.
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Найміцніше залізо в нашій армії – це те,
з якого зроблені наші воїни
ПРЕЗИДЕНТ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

США ВКЛЮЧИЛИ РОСІЮ
В СУЧАСНУ «ВІСЬ ЗЛА»
2 СЕРПНЯ, коли Дональд Трамп підписав
Акт про протидію супротивникам Америки через санкції, він
відкрив, у певному
сенсі, новий етап у глобальному геополітичному пасьянсі.
Підписаний Трампом закон публічно проголошує:
у США є офіційні вороги.
Ідеться про своєрідну «вісь
зла», на боротьбу з якою тепер і мають бути спрямовані
зусилля США. Іран, Росія
й Північна Корея – новий
колективний супротивник
вільного світу, деструктивні дії якого слід стримувати й ретельно відстежувати. Вбудовування ж Росії в
один ряд з авторитарними
Іраном і Північною Кореєю
дає чітке розуміння, якою її
бачить нині американський
законодавець.
Попри браваду російського керівництва, нові американські санкції для Росії
досить серйозні й вести-

муть до поступового
системного колапсу
поточної російської
економічної моделі.
Насамперед
тому, що завдано
удару по російському енергетичному сектору.
Чи будуть ефективними
такі дії? Топ-10 найбільших російських платників податків виглядає так:
«Роснефть»,
«Газпром»,
«Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Сбербанк России»,
«Татнефть», «Российские
железные дороги», «Рос
атом», «Башнефть», «Славнефть». Сюди ж можна
віднести подальше обмеження Росії щодо отримання «довгих кредитів», без
яких неможливий розвиток
великого бізнесу. А також
обмеження на будівництво
«Північного потоку-2».
ВОЛОДИМИР ГОРБУЛІН,
директор Національного
інституту стратегічних досліджень,
за матеріалами «ДТ» від 18.08.2017

МІНІСТРИ ОБОРОНИ СТЕПАН
ПОЛТОРАК ТА ДЖЕЙМС МЕТТІС

ПРЕЗИДЕНТ ЗАДОВОЛЕНИЙ
ВІЙСЬКОВОЮ СПІВПРАЦЕЮ
З АМЕРИКАНЦЯМИ
«МИ ОБГОВОРЮВАЛИ
зі США усі сторони нашої співпраці, у тому числі розширення Україною
оборонної спроможності,
співпрацю у військовотехнічній сфері. Ми домовилися, що в нас буде
дуже активний діалог щодо
забезпечення оборонних
можливостей
України»,
– заявив Президент України Петро Порошенко 24
серпня на спільній пресконференції з главою Пентагону США Джеймсом
Меттісом.
Він зазначив, що йдеться не лише про постачання

летального озброєння, а й
про обладнання для радіоелектронної боротьби, засоби, які збільшують ефективність дій Збройних Сил
в оборонній сфері.
«Обговорення цих питань
до ухвалення остаточного
рішення потребує «тиші». Я
не хотів би коментувати ці
питання, але обговоренням
нашої дискусії я задоволений», – додав Глава держави.
«Ми бачимо чітку позицію нашого партнера –
США – і прогрес у цьому
напрямку мене задовольняє», – зазначив він.

УКРАЇНА ГОТОВА
ДАТИ ЖОРСТКУ
ВІДСІЧ АГРЕСОРУ
Сьогодні Збройні Сили
України увійшли в десятку
найсильніших армій
на континенті

ки «Оплот», БТР-3 та БТР-4,
бойові машини «Дозор-Б» та
інша військова техніка українського виробництва. «У поточному році на озброєння
української армії прийнято 22
В УМОВАХ розв’язаної РФ одиниці сучасного озброєння
гібридної війни боєздатність та військової техніки», – скаукраїнських Збройних Сил є зав Порошенко. Ця виставка
життєво важливою для існу- техніки на День Незалежносвання незалежної України.
ті, за словами Президента, «це
«Україна готова дати жор- звіт влади та армії перед наростку військову відсіч агресору дом. Це можливість показати
при його спробі піти в наступ. своєму народові та всьому свіАле все ж таки ми виходи- тові, що нам вдалось зробити
мо з пріоритетності мирного, і, головне, що є чим захищати
дипломатичного,
політико- святу українську землю».
правового шляху повернення
«Перші танки «Оплот» виДонбасу і Криму», – сказав робництва Харківського заПетро Порошенко у своєму воду надійдуть до ЗС України
виступі на параді з нагоди Дня цього року. Це наша відповідь
незалежності.
на побажання українських
У липні, під час візиту на танкістів», – зазначив ПрезиЛьвівський бронетанковий за- дент.
вод, що входить до складу ДК
Нові зразки озброєння не«Укроборонпром», Президент забаром запустять у серійне
констатував: сьогодні Збройні виробництво. Це, зокрема,
Сили України увійшли в де- протитанкові ракети калібру
сятку найсильніших армій на 100 міліметрів з дальністю
континенті.
влучання 5 кілометрів та
«Наші ЗСУ, наші
модифікована модель
герої, зупинили роБТР-3ДА.
Нині
сійську
агресію
до півсотні таких
та звільнили дві
БТРів
уже
третини окупомають на
ваного Донбасу.
озброєнУкраїнська армія
ні Нацгта
«Укроборон
вардія та арпром» уже інші, намія.
багато кращі, аніж три
Самохідна артилеБОЙОВА МАШИНА
роки тому», – скарійська установ«ДОЗОР–Б»
зав Глава держави.
ка «Акація» може
Петро
Поровразити позиції
шенко зауважив, що сьогодні ворога за 20 кілометрів, а ще
український воїн має найголо- машина мобільна та швидка,
вніше – він добре озброєний.
незважаючи на вагу в 30 тонн.
23 серпня Петро Порошенко
2017 року на фінансування
відкрив на столичному Хре- армії з державного бюджету
щатику виставку озброєння виділено 64 мільярди гривень.
та військової техніки. На ви- «Більше того, у липні, за раставці були представлені тан- хунок повернених коштів, які

вкрала влада Януковича, ми
додали 1 мільярд 600 мільйонів
гривень, які підуть на закупівлю та модернізацію новітніх
зразків озброєння та військової техніки. Ще 1 мільярд 400
мільйонів гривень спрямують
на будівництво заводу з виробництва боєприпасів на основі
новітніх технологій», – додав
Глава держави.
Раніше, 5 серпня, Порошенко перевірив готовність Повітряних сил ЗС України й привітав військових льотчиків із
професійним святом. Президент здійснив переліт на бойовому винищувачі МіГ-29 40-ї
бригади тактичної авіації на
місці другого пілота з аеродрому у Василькові Київської області на військовий аеродром
у селі Гавришівці Вінницької
області.
Главі держави також було
продемонстровано
показові
прольоти військових літаків
(АН-26, Л-39, СУ-24М, МіГ29, Іл-76МД та Су-27) і навчально-тренувальні
вправи
парашутистів. Петро Порошенко заявив, що понад 1 мільярд гривень виділено для потреб Повітряних сил України.
А 21 серпня Петро Порошенко під час візиту на Кіровоградщину відвідав героїчний
3-й полк спецпризначення ЗС
України. Він нагородив спец
призначенців, які відзначили-
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ВІЙСЬКОВИЙ ПАРАД 24 СЕРПНЯ 2017 РОКУ

ВИСТАВКА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ
НА ХРЕЩАТИКУ

УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА З ПИТАНЬ РЕАБІЛІТАЦІЇ УЧАСНИКІВ
АТО ВАДИМ СВИРИДЕНКО ТА НАЧАЛЬНИК КИЇВСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО
ЛІЦЕЮ ІМЕНІ ІВАНА БОГУНА, ГЕРОЙ УКРАЇНИ ІГОР ГОРДІЙЧУК

ся в боях у зоні АТО, і оглянув
спецтехніку українського виробництва.
Президент анонсував збільшення грошового утримання
військовослужбовців у зоні
АТО на першій лінії оборони
– до 10 тис. грн, на другій лінії
– до 4,5 тис. грн.
«Це
виконання
наших
зобов’язань щодо пріоритетності фінансування ЗС України й забезпечення захисту
суверенітету, територіальної цілісності й незалежності нашої
держави», – наголосив Верховний Головнокомандувач.
ЛЕЙТЕНАНТ ВАСИЛЬ ТАРАСЮК
І СИН ЗАГИБЛОГО КАПІТАНА
ЄВГЕНА ЛОСКОТА
ТАРАС ІЗ ЗІРКАМИ
ГЕРОЯ УКРАЇНИ,
ЩО ЇХ ВРУЧИВ
ПЕТРО ПОРОШЕНКО.
КИЇВ,
24 СЕРПНЯ
2017 РОКУ

ПАРАД

СОЮЗНИКІВ
закінчення. початок на стор. 1

Піднесеним вигуком на його
слова по черзі озиваються піхотинці, зв’язківці, розвідники,
нацгвардійці, прикордонники…
І замикають колону непримітні зовні – тьмяні камуфляжі
поряд з парадними кітелями
– ветерани АТО. Вони вітаються з міністром – і по всьому
Хрещатику здіймається бурхлива хвиля оплесків. Завдяки
цим людям Україна перетнула
чверть століття незалежності, і
зараз дихається вільно в кожнім
її домі, майже в кожнім…
Так, виправляюсь, бо прямо
посеред натовпу звертаю увагу
на невеличкий намет з написом
«Зорі надії», а в ньому – мила
дівчина у вишиванці, усміхається. Волонтерка Аліна
Косовська приїхала з
Авдіївки. На такому
параді вона вперше,
через виставку-ярмарок
збирає кошти на
підтримку іноземних добровольців
АТО…
Тим часом з волі

поважного диктора «слово
має Президент України Петро
Порошенко». З-поміж традиційно-офіційного чую раптом:
«Собаки брешуть, вітер віє,
а караван, наш український
караван, іде!»
Народ довкола радіє… Ось
пані (звуть Світланою), усмішка до вух, не стоїть – підстрибує
з прапором, радісно перемовляється про щось із
друзями і, випереджаючи моє запитання, емоційно
ділиться думкамивраженнями:
– Ви знаєте, я дуже
чекала того моменту, коли наші
союзники йтимуть по Хрещатику. Це показує значимість
нашої країни в очах світу!
– Судячи з вашого настрою,
усе в нас добре, чи не так?
– Та звісно! Прогрес країни
просто разючий. Ми підтримуємо нашого Президента. Колесо
історії не зупинити, назад дороги немає. Ми дуже довго до
цього йшли, і я сподіваюся, усе
буде супер, бо це Україна!
Солдати вже крокують Хрещатиком, обабіч збурена юрма

– тротуарами у тому самому
напрямку. У тисняві вчуваю
жваву розмову двох жінок:
щось про ракети, агресора
тощо. Однією з балакух виявляється медсестра Ніна. Спершу
соромиться уваги до себе, але
вже за хвильку провадить далі:
– На парад мене спонукала
прийти гордість за Україну і наших воїнів, вони заслуговують
на таку шану.
Пані Ніна висловлює оптимістичні прогнози на майбутнє:
– Ви не уявляєте, у якій ви
країні невдовзі житимете.
Обов’язково напишіть: «Усе
буде дуже-дуже добре, Україна
процвітатиме!»
Прощаємося вже на Майдані,
а там – якась масова фотосесія: хто з прапором, хто на тлі
величезного тризуба, а он купа
людей біля двох кремезних
чолов’яг у парадних кітелях –
це українці фотографуються
зі шведськими військовими.
Під час такого позування у мій
об’єктив потрапляє студентка
Юлія Петровська.
– Це має для мене особливе
значення, – пояснює Юля, – бо
шведські військові нас підтримують, а ще в них форма така

гарна, біла… І взагалі гарний
парад, і він, як ніколи, важливий у цей час, бо підтримує
бойовий дух.
Не меншою, ніж солдати, популярністю користується у фотокамер літня пані, усміхнена й
дуже колоритно вбрана. Анна
Іванівна постійна гостя столиці
з Івано-Франківська:
– Їжджу тут ще з 1990 року.
Була тут, як прапор
уперше вішали
на Верховну Раду
– люди цілували
землю, і під тією ж

Радою бита була, всяке довелося пережити…
– То, мабуть, пам’ятаєте і
перші річниці незалежності,
перші паради?
– Так, тоді був більший захват, як тепер. Люди вже ніби
призвичаїлися, хоча воно хвилями якось іде. От за Ющенка
парад був, то ніде було стати.
Як до влади прийшов (стишено)
зек – не було геть людей. Тепер
ось знову багато…
Нашу розмову перебиває
якийсь чоловік (дуже вже йому
треба фото з бабцею зробити), а потім на кілька хвилин
забирає в мене співрозмовницю. Моє обурення вихлюпує
назовні, і ось ми вже бесідуємо
втрьох. Юрій Редьков, білоруський політик, спеціально
приїхав з Мінська до нас на
свято:
– Моє перебування тут – особиста
ініціатива. Я роблю
прямі ефіри для Білорусі, щоб показати,
що у вас тут все гаразд.
Про іноземних представників
каже:
– Це моральна підтримка для
українського народу. Вони тут,
щоб засвідчити солідарність
світу з Україною. Зараз ми чуємо барабани війни, і важливо,
щоб якомога швидше залунали
інші – барабани миру.
На тім і прощаємося. Після
параду військових вулицею
проходить сумне зібрання.
Друзі та родичі зниклих безвісти в російсько-українській
війні теж хочуть бути почутими
і знати, що зло не залишиться
безкарним.
Свято триває цілий день у різних куточках столиці, а ввечері
знову збирає людей на Майдані Незалежності. День довершується вишуканою музикою
у виконанні українсько-американського оркестру військових.
Велетенський вогняний тризуб
контрастує з погідною синявою нічного неба, оперна діва
натхненно затягує: «Слався,
Вкраїно!» Гордо стримить до
безмежжя Монумент Незалежності – їй (незалежності) 26,
життя попереду…
ЮЛІЯ КОЛІСНИК
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СОЛІДАРНІСТЬ

Конституційний Суд
та його нові завдання

СОЦІУМ
РІК СУДОВОЇ РЕФОРМИ
закінчення. початок на стор. 1

Основний вектор судової реформи було закладено у змінах
до Конституції в частині правосуддя та новій редакції закону «Про судоустрій та статус
суддів».
Це і запровадження суддівського врядування у вигляді
Вищої ради правосуддя, до
компетенції якої відтепер належать рішення про призначення, звільнення й надання
згоди на затримання та арешт
суддів, і скасування всеосяжного суддівського імунітету,
який звузили виключно до
професійного, і навіть декларування суддями й членами
їхніх родин доходів і видатків.

Переатестація усіх без винятку
А ще реформа передбачає
переатестацію всіх суддів.
Надалі кожен «рух» судді по
суддівський вертикалі чи навіть горизонталі супроводжуватиметься підтвердженням
можливості вчиняти правосуддя.
Стимулом для більш як 6 тисяч суддів має стати підвищена суддівська винагорода, яку
вони зможуть отримати тільки
після проходження переатестації.
Багато суддів ще задовго до
оголошення про початок переатестації вирішили скласти
повноваження. Що ж, це їхнє
законне право, що відразу дало
змогу очистити судову систему від тих, хто був неготовий
до ретельних перевірок знань,
усіх попередніх рішень, а головне – статків тещ і свекрів.

Оновлення Верховного Суду
Наскільки ретельна буде перевірка кожного судді, можуть
розповісти переможці конкурсу на посади суддів оновленого Верховного Суду, що є
важливою частиною реформи.
На 120 суддівських крісел претендували понад 800 кандидатів. Це був нечуваний за масштабами й прозорістю конкурс
не тільки для України, а й Європи, що тривав майже 9 місяців. Усі етапи транслювались он-лайн й інколи навіть
нагадували реаліті-шоу, коли
місяцями можна було спостерігати за долею того чи іншого кандидата. Склавши низку
тестів на знання українського
законодавства й практики Європейського суду з прав людини, пройшовши психологічну
перевірку, до етапу співбесід
дійшов тільки 381 кандидат.
І саме на цьому етапі до обрання найбільш гідних долучилася громадськість у
вигляді Громадської ради доброчесності.
Кожен громадянин міг надати щодо кандидатів інформацію, яка також вивчалася та
аналізувалася. Результатом такої копіткої роботи стало 140
негативних висновків ГРД.
Це означало, що, голосуючи за кандидата з негативним
висновком,
Кваліфікаційна
комісія суддів мала дати 11 з
16 голосів, щоб продовжити
його участь у конкурсі. У підсумку – 40 % таких кандидатів
не змогли підтвердити можливість вчиняти правосуддя.
На даний час уже є рейтинг
найкращих 120 кандидатів, і

він на вивченні у Вищій раді
правосуддя, яка й має підготувати Президентові подання
щодо їх призначення.
Важливо, що доступ до професії в результаті судової реформи отримали науковці та
адвокати, чий стаж сягає не
менш як 10 років.
Отже, майбутній склад Верховного Суду виглядатиме таким чином: 91 суддя, у тому
числі й судді місцевих судів, 16
науковців, 9 адвокатів та 4 переможці зі змішаним стажем
роботи. Це і є оновлення, бо
тільки 5 діючих суддів Верховного Суду увійшли до цього
переліку.

600 вакансій: реєстрація
намірів почалася
Подальшим кроком буде
майже аналогічний конкурс
на вакантні посади 600 суддів
місцевих судів. Його оголосили ще під час конкурсу до Верховного Суду.
Паралельно розпочато реєстрацію намірів на проходження суддями місцевих та
апеляційних судів переатестації.
Так, це не буде швидко,
однак процес запущено, і такий варіант є
набагато кращий за
пропозиції звільнити всіх суддів і
за конкурсом набрати нових. Це
паралізувало б судову систему й позбавило громадян
доступу до правосуддя на досить тривалий термін.

Як знайти мільйон господарів
Якщо ми говоримо, чого не вдалося досягти за роки української
незалежності, то насамперед це стосується відсутності мільйонів
господарів. Не власників, а саме господарів – відповідальних,
раціональних та які мають відчуття власної гідності

БОРИС
КУШНІРУК
ЕКОНОМІСТ

Що легко далося,
то й легко збулося
Людям роздали безкоштовно
земельні паї, житло, приватизаційні сертифікати. Але те, що
дістається безкоштовно, так само
легко втрачається.

Приватизаційні сертифікати
самі по собі нічого не були варті.
І їх з легкістю спродали спритним ділкам. Які, концентруючи
велику кількість цих паперів у
одних руках, змогли скупити
підприємства за ціною в сотні
й навіть тисячі разів дешевше
від їхньої реальної вартості.
Проте скупивши підприємства,
ділки довели більшість із них
до банкрутства. Бо не мали ані
знань, ані професійного досвіду
управління ними.
Що легко далося, то й легко
збулося.

Квартири без ОСББ
Городянам надали право
безкоштовно приватизувати
житло. Проте не забезпечивши
створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків,
можновладці під шумок украли у
громадян право на спільну власність у цих будинках – приватизували через потрібних людей
горища, підвали, прибудинкові
території.
Через брак господаря в цих
будинках зібрані кошти на їх
утримання просто розкрадалися. Без належного підтримання
будинки поступово занепадали.
Чи можна запроваджувати
енергоощадні технології в багатоквартирних будинках, якщо
там від імені власників помеш-

З третьої спроби Верховна
Рада таки ухвалила нову редакцію закону «Про Конституційний Суд України». Цей
документ не тільки передбачає
прозору й публічну процедуру
обрання нових суддів КС та
створює умови для незалежного функціонування органу
конституційного контролю, –
він також затвердив його нову
організаційну структуру, що
забезпечить якісне виконання
КС повноважень.
Таким чином, створено реальні умови для реалізації гарантованого
Конституцією
права кожного громадянина –
права на конституційну скаргу. Тепер кожен може звернутися до КС зі скаргою, якщо
застосований при ухваленні
остаточного судового рішення
закон суперечить Конституції.
Якщо Конституційний Суд
визнає такий закон неконституційним, то це буде підставою для перегляду справи.
У КС зібралося вже понад
100 таких скарг.
Тепер у КС є кілька місяців,
щоб ухвалити новий Регламент і створити Сенати, щоб
узятися до оновлених повноважень.
До речі, завдяки судовій реформі КС було відокремлено
від судової системи, аби він
мав можливість займатися виключно питаннями конституційного контролю. Тому з його
компетенції прибрали тлумачення законів, тепер цим
займатиметься
судова
практика.

Антикорупційна
судова інстанція,
адвокатура та ін.
Це лише основні
зміни, що відбулися за рік судової
реформи. Багато
треба зробити як
у практичній площині, так і на законодавчому рівні,
бо ухвалені зміни
до Конституції та

ПОГЛЯД
кань ніхто не здійснює контроль
за показниками приладів обліку
тепла?
Ніхто так не може бути зацікавлений у збереженні тепла, як
самі мешканці будинку. У країні
лише внаслідок такого недбальства щороку в повітря викидається багато мільярдів гривень.
Та й політика житлових субсидій жодним чином не спонукає
громадян ані до створення ОСББ,
ані до енергозбереження.
Одне слово, якщо в будинку
немає господаря, то всі заклики
до енергозбереження будуть
марними.
Поява таких господарів у
вигляді ОСББ має стати передумовою для будь-яких реальних
кроків з контролю за ефективністю витрат на утримання будин-

нова редакція закону «Про судоустрій та статус суддів» є лише
фундаментом, на якому слід
проводити подальшу розбудову.
Так, щоб запрацював оновлений Верховний Суд, треба
ухвалити зміни до процесуальних кодексів, інакше він не
«впишеться» в нинішню судову систему. Відповідний законопроект уже ухвалено в першому читанні і, сподіваюся,
під час осінньої сесії він буде
підтриманий у цілому.
Потрібно також створити
антикорупційну судову інституцію, що передбачено
судовою реформою. У цьому
питанні досі немає єдиного
бачення щодо форми цієї інституції. Чи це має бути спеціалізована палата у Верховному
Суді, а також антикорупційна
спеціалізація в апеляційному
суді першої інстанції, чи це
буде окремий суд, – питання
дискусії. Нині обидва законопроекти, котрі передбачають
різні підходи, надіслано до Венеціанської комісії.
Окремо готується реформа адвокатури, бо судова реформа істотно змінила статус
і роль адвоката, який раніше
був лише формальним учасником процесу. Тепер захисники беруть не тільки активну
участь у судовому процесі, а й
можуть навіть розвалити справу, якщо бракує достатньої доказової бази чи порушено процесуальні норми.
Тому на законодавчому рівні
треба ретельніше прописати
права та обов’язки адвокатів,
вимоги до них і навіть відповідальність за різного роду порушення. Цей законопроект
перебуває на стадії експертного обговорення.
***
Отже, відповідь на запитання, чи багато було зроблено за
рік судової реформи, для мене
очевидна: багато, проте через
політичний популізм і спротив
змінам на різних рівнях зробили менше, аніж могли.
Та важливо те, що зміни розпочалися, і вони незворотні.
СЕРГІЙ АЛЕКСЄЄВ, НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ
ків та заходів енергозбереження.
Формування ОСББ відверто
саботувалося можновладцями всі
роки незалежності.
На жаль, досі ситуація принципово не змінилася. Ще в середи
ні 2016 року в усіх багатоквартирних будинках мали з’явитись
ОСББ. Але під приводом неготовності нормативних документів,
які регулюють діяльність компаній з послуг для ОСББ, справу
знову поклали під сукно.
Для значної частини політиків
та чиновників таке блокування –
це не лише можливість красти (з
грошей, які надходять як плата
за ЖКП, та бюджетних коштів,
що виділяються на капітальний
та поточні ремонти). Є тут ще й
інше підґрунтя.
Обов’язковість створення ОСББ
змушує власників помешкань
активно спілкуватися між собою.
Вони мають ухвалювати спільні рішення й відчувати власну

ЕКОНОМІКА
ДЕМОНСТРУЄ
ПОЗИТИВНІ
ЗРУШЕННЯ

Макроекономіка:
повільно, але впевнено
Основою зростання української
економіки у 2017 році є відновлення внутрішнього попиту.
Активно зростають обидва великі
складники внутрішнього попиту –
і інвестиції, і споживання, повідомляє Міністерство економічного
розвитку і торгівлі, а також економічний експерт Олексій Блінов.
Міністерство зберігає прог
ноз зростання реального ВВП
України у 2017 році на рівні 2 %,
але фактичний показник може
виявитися трохи вищим. Якщо у
2015-му обсяг українського ВВП
становив 2 трлн гривень, то у
2018-му він суттєво перевищить
3 трлн. Щоправда, ВВП збільшиться на 60 % лише у гривнях,
але й реальне його зростання
з урахуванням інфляції може
становити до 8 % – і це цілком
пристойна цифра.
Тим часом збереження стабільності на валютному ринку сприяє
відновленню валютних обсягів
української економіки. Цього
року ВВП України сягне 105 млрд
доларів, що значно більше за
минулорічні 93 млрд.
За січень – липень 2017 року
великі платники податків забезпечили надходження до загального фонду державного бюджету
майже 142,5 млрд грн, що на
20 % більше, ніж за відповідний
період минулого року, повідом
ляє прес-служба Державної
фіскальної служби.
А додаткові кошти в бюджеті
дали змогу підняти «мінімалку»
до 3200 грн, з 2018 року підвищити зарплату вчителів на
25 %, виділити на наступний рік
на будівництво доріг, як заявив
Президент, 30 млрд грн.
«Після досягнутої два роки
тому макроекономічної стабілізації економіка нашої країни
відштовхнулася від дна й уже
шостий квартал поспіль перебуває на тренді зростання», –
пише в «Дзеркалі тижня» експерт
Михайло Кухар. Торік, за його
словами, завдяки посиленому
зростанню цілої низки галузей,
таких як будівництво, IT, сільське
господарство й торгівля, нам
удалося вийти на позитивні темпи зростання реального ВВП.

відповідальність за стан своїх
будинків. ОСББ є тими первинними громадами, які гуртують її
членів навколо спільної діяльності з облаштування будинків,
а також – вулиці, мікрорайону,
міста, держави загалом. Інакше
ці громадяни роз’єднані, вони не
можуть себе захистити від свавілля монополістів житлово-комунальної сфери. І значно гірше
захищені від брехні можновладців, які розповідають, що нібито
хочуть піклуватися про них, а
насправді – цинічно обкрадають.
Формування ОСББ – це перед
умова створення первинних
громад та відповідальних господарів, які діятимуть куди більш
раціонально й відповідально.
Зрозуміло, що для створення
в масовому порядку ОСББ уряд
має впровадити інститут радників, які б за бюджетний кошт на
конкурсній основі отримали право надавати послуги власникам

ЗБИРАННЯ УРОЖАЮ
СОНЯШНИКУ
В ПЕРВОМАЙСЬКОМУ
РАЙОНІ ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ

7
го експорту за цей період сягнула
42,1 %. У структурі експорту
сільськогосподарські товари посідають перше місце – 32,8 %. І
продажі за кордон в аграрному
секторі зростають краще, ніж
у решті галузей – на 28,1 % у
першому півріччі, пише «Голос
України».
«Завдяки сприятливим кліматичним умовам та родючим
чорноземам, які становлять
третину світового фонду, Україна
могла б стати величезною експортною базою фруктів та овочів
(як свіжих, так і перероблених)»,
– зазначає Міністерство торгівлі
США у звіті про плодоовочеву галузь України, повідомляє «Голос
Америки».

Рейтинг України: від «стабільного»
до «позитивного»
Успіх децентралізації

Поліпшилися споживчі настрої

За два роки після проведення реформи децентралізації
місцеві бюджети зросли на 100
млрд гривень. Про це повідомив прем’єр-міністр Володимир
Гройсман на своїй сторінці у
Фейсбуці.
«Ми розпочали реформу
децентралізації 1 квітня 2014
року. Три роки – час, коли маємо
підбивати підсумки. Назву тільки
одну цифру: порівняно з 2014
роком у 2016-му місцеві бюджети зросли на 100 млрд гривень.
Це – ресурси, які потребують
розумного інвестування, щоб
змінювати життя людей на місцях», – зазначив глава уряду.
Лише протягом першого
півріччя 2017-го порівняно з
аналогічним періодом минулого
року місцеві бюджети зросли
в середньому на 33 %. Глава
уряду повідомив також, що за
час проведення децентралізації
«зросло» 413 територіальних
громад – і це чудовий показник
місцевого самоврядування.
Володимир Гройсман вважає
запровадження децентралізації
найуспішнішим реформаторським кроком української політики.

Споживчі настрої українців
у червні стали найвищими за
останні два роки й досягли показника 59,4 (максимум – 200),
що на 1,4 пункту вище порівняно
з травнем. «Цьому сприяло істотне зниження девальваційних
очікувань», – ідеться у звіті авторитетної компанії GFK Ukraine.
Опитані «Лігою» ритейлери зазначають, що в першому півріччі
цього року магазини з продажу
одягу, взуття та косметики наростили продажі в середньому на
10–15 % порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Як зазначає Нацбанк, за
оцінками банкірів, у другому
кварталі істотно зріс попит на
споживчі та іпотечні кредити. «На
думку банків, основні чинники
– зниження вартості кредитів,
зростання споживчої впевненості
та пожвавлення на ринку нерухомості», – ідеться в аналітичному
звіті НБУ.
За даними керівника відділу
консалтингу компанії UTG Ростислава Симонова, у травні – червні
попит на консалтингові послуги
у сфері будівництва торгових і
житлових об’єктів виріс на 81 %.
«Це свідчить про пожвавлення

помешкань багатоквартирних
будинків зі створення ОСББ, їх
реєстрації в органах влади, відкриття банківських рахунків, розробки заходів енергозбереження.
Очевидно також, що й фінансування таких заходів та капітального ремонту має відбуватися
в інший спосіб, ніж це передбачено державними програмами
сприяння енергоефективності.
Для цього необхідне дешеве,
довгострокове (на 15–20 років)
кредитування ОСББ, платежі з
повернення якого мають бути
складником комунальних платежів з обслуговування будинків.
При цьому для малозабезпечених верств житлово-комунальні
субсидії мають покривати й витрати на погашення цих кредитів.
Економія внаслідок здійснення
заходів енергозбереження у більшості випадків перекриватиме
витрати на погашення кредитів.
Прикро, що уряд, виділяючи

десятки мільярдів гривень на
житлові субсидії, досі не спромігся розробити єдиного реєстру
отримувачів соціальних трансфертів. У державі ніхто реально
не знає, кому, скільки й на якій
підставі надається державна
соціальна допомога. Хоча її
загальна сума перевищує сто
мільярдів гривень на рік!
Мабуть, важко знайти кращу
можливість для розкрадання
мільярдів бюджетних коштів?

Без права розпоряджатися
власністю
Селянам видали земельні паї,
але розпоряджатися ними заборонили, тому господаря на землі
за роки незалежності так і не
з’явилося. Фермер, який орендує
землю, завжди ставитиметься
до неї як до чужої. Фермерів у
цьому звинувачувати не можна.
Винити слід політичних демаго-

ринку нерухомості, особливо в
регіонах. Передусім ідеться про
міста Дніпро й Одесу. Близько
70 % площі проектів, які ми зараз розробляємо, займає житло».
Сьогодні Україна експортує до
країн ЄС майже 40 % усіх своїх
товарів. Отже, ринок Євросоюзу
для нас є ринком № 1.

Аграрії заробляють валюту
За підсумками I півріччя 2017
року аграрний експорт становив
$8,7 млрд, що на $1,9 млрд більше, ніж за аналогічний період
2016 року, повідомляє пресслужба Мінагропроду.
Зростання експорту відбулося
за всіма категоріями сільгосппродукції. Зокрема, було поставлено
на зовнішні ринки: живих тварин
та продуктів тваринного походження – на $492,5 млн; продуктів рослинного походження – на
$4,3 млрд, у тому числі зернових
культур – на $3,3 млрд; жирів та
олій – на $2,5 млрд; готових харчових продуктів – на $1,4 млрд.
Загалом за шість місяців 2017
року сформовано позитивне
зовнішньоторговельне сальдо
аграрної продукції в $6,7 млрд, а
частка експорту сільгосппродукції в структурі всього українсько-

гів, котрі у власних інтересах та
на догоду аграрним олігархам
позбавили селян права сформувати власні земельні наділи
в розмірах, які б давали змогу
вести ефективну сільськогосподарську діяльність. Для того
щоб склався потужний прошарок
фермерських господарств, їх
має бути не сорок чи п’ятдесят
тисяч, як зараз, а щонайменше
у п’ятнадцять-двадцять разів
більше. А для цього ті, хто
справді хоче займатись фермерською діяльністю, мають отримати можливість придбати до
200 га на одного члена родини
з розстрочкою погашення боргу
протягом не менш як 15–20 років. До речі, у межах земельної
реформи уряд пропонує давати
розстрочку на 30 років.
При цьому слід не тільки дати
право купувати сільгоспземлю.
Необхідна система доступу
до дешевого довгострокового

У серпні найавторитетніше
у світі рейтингове агентство
Moody’s Investors Service, яке
оцінює кредитні можливості компаній та державних структур, підвищило рейтинги уряду України
на одну сходинку (з Caa3 до Caa2)
і змінило прогноз зі «стабільного» на «позитивний». Головними
чинниками підвищення рейтингу
стали загальний вплив структурних реформ в Україні, які можуть
допомогти урядові впоратися
з борговим навантаженням, а
також поліпшення позиції країни
на зовнішніх ринках. А позитивний прогноз, ідеться в прес-релізі
агентства, відображає імпульс реформ – якщо він збережеться, це
може привести до дальшого поліпшення надійності внутрішнього
і зовнішнього боргу України.
«Такий імпульс реформ також
підтримає відновлення доступу України до світових ринків
капіталу, що полегшить шлях до
рефінансування значних виплат
за зовнішнім боргом, які настануть, починаючи з 2019 року», –
коментує агентство Moody’s.
Інші два провідні рейтингові агентства світу – Fitch і
Standard&Poor’s – зберігають
оголошену навесні цього року
рейтингову оцінку України на
рівні B–, зі «стабільним» прогнозом.

кредитування для придбання
сільгосптехніки та обладнання.

Часу майже не залишилось
Формування раціональних,
відповідальних, сповнених почуття власної гідності господарів
є основою економічних перетворень. На жаль, це погано
усвідомлюють не лише урядовці,
а й більшість народних депутатів
та громадських активістів.
2018 року Україна ввійде у
фазу підготовки до виборів. За
таких умов реформи проходять
тяжко. Тому у влади залишилося
не так багато часу, щоб провести належні зміни. Аби в країні
нарешті з’являлися господарі.
Не декілька сотень багатіїв, що
контролюють левову частку всіх
активів в Україні, а мільйони
громадян, котрі будуть відповідальними за свою власність,
свою родину та свою державу.

АНАТОЛІЙ
СТРІЛЯНИЙ
ПУБЛІЦИСТ

РОСІЙСЬКА ЗАПОВІДЬ
З сильним не борися, з багатим
не сперечайся, учить російська
заповідь. Здавалося б, її самої
мало б вистачити для Росії, щоб
не намагатися повернути «втрачені» землі, пам’ятаючи, що за
них заступиться Захід.
Чому ж полізли? Від браку
розуму? Так, звичайно, але й від
браку знань. Країною керують
чекісти з убогою радянською
освітою, поповнити яку їм було
не до снаги.
Там є люди, котрі думають
тільки про свою вигоду, але в
даному разі вони проявили невігластво й довірливість. Вирішили,
що раз Росія погрожує показати
американцям «кузькіну мать», то
так і зробить.
Є ще одна, може, найцікавіша,
порода кримнашистів, і не тільки
в Росії, а й в Україні. Це люди,
яким начебто важливо знати, за
ким правда. Вони вирішили, що,
хай Захід і набагато сильніший,
зате правда за Росією.
Вони не зрозуміли, що Захід
тому й сильніший за всі інші
частини світу разом узяті, що він,
за великим рахунком, завжди
правий. І не тому правий, що від
усіх сильніший, а сильніший від
усіх саме тому, що правий!
Якщо не можеш відразу вирішити, до кого примкнути, обирай
без коливань Захід – і опинишся
в таборі добра. Правота Заходу
– це правота Цивілізації. Можна
сказати: більш високої, ніж російська, але це не буде правильно.
Росія не якась особлива цивілізація, а просто суспільство, що
відстає від цивілізації.
Такі кримнашисти – жертви
одного з напрямків російської
культури – тільки одного, але
найпотужнішого. Там працювали
генії, які не бажали, щоб Росія
стала частиною Заходу. Росія їм
уявлялася підвалиною справжнього, тобто православного,
християнства, і на нього, мовляв,
і повинен буде навернутися Захід, якщо його наставить Господь,
а ми наберемося російського терпіння і будемо за це молитися.
Достоєвський, Тютчев, інші
корифеї були не просто проти
Заходу, а проти Цивілізації, і про
це публічно заявляли. У їхніх
очах Захід був порочний тому,
що порвав із християнством, залишивши тільки формальності.
Вони заперечували Цивілізацію
релігійно, а що за душею у їхніх
нинішніх шанувальників?
Ось придивіться-прислухайтеся
до російського антизахідникакримнашиста наших днів. Що він
би мав сказати, якби раптом усвідомив цей факт – найзалізніший
з російських фактів? «Я проти Заходу, – мав би він сказати, – тому
що він безбожний. Я за Росію,
тому що вона з Христом. Я за те,
щоб повернути їй не тільки Крим,
а й усю Україну, тому що це буде
повернення її, України, до Бога».
І що б у світі подумали про
таку людину?

СУСПІЛЬСТВО ЄДИНЕ
В ПЕРЕКОНАННІ:
КРАЇНА РУХАЄТЬСЯ
В ПРАВИЛЬНОМУ
НАПРЯМКУ

ІНТЕРВ’Ю

ПИСЬМЕННИК АНДРІЙ ЛЮБКА

29-річний український поет і прозаїк, публіцист, лауреат багатьох українських
та зарубіжних літературних конкурсів Андрій Любка живе і працює в Ужгороді.
Має у творчому доробку чимало поетичних збірок, три романи, численні оповідання
Менше моралі,
більше читання
< Пане Андрію, чи вважаєте
українців читаючою нацією?
Чи модно в нас читати?
У нас мода на читання приходить хвилями. І коли щось
читається, то одне й те саме. Це
було помітно, коли в Києві проходив Книжковий арсенал – усі
виставляли в соцмережах фото
з Арсеналу або свої портрети
з книжками, мовляв, я накупив
книжок…
На думку науковців, читаючі
люди більше схильні до наукових відкриттів, у них більше
внутрішньої свободи, і вони
здатні виходити за межі якогось
традиційного мислення.
Як на мене, школі не варто
занадто багато уваги приділяти
вихованню моралі чи історичної свідомості, тому що це
передовсім функція родини.
Школа має вчити читати й
показувати, як відкривати нові
цікаві тексти, доводити, що
читання – це радість і розвага,
що можна читати собі в задоволення, що читання – це один з
найкращих способів проводити
дозвілля.
Гадаю, уже давно пора
ухвалити якийсь закон, де б
книгарням віддавали комунальні приміщення за зменшеною
орендною ставкою, а не прирівнювали їх до бутиків, банків
чи ресторанів.
Книгарні не можуть конкурувати з такими комерційними
установами. Наприклад, у
Варшаві на центральній вулиці
Старий Світ 14 книгарень. Тому
що місто надало приміщення
під це за зниженою орендною
ставкою, оскільки хотіло, аби в
історичній частині було справді
щось високе, а не тільки забігайлівки.

Я купую і горілку, і книжки
< Як на мене, в Україні
книжки задорогі, якщо врахувати середні доходи наших
співгромадян…
Тут ви помиляєтеся. В Україні найдешевші книжки з усіх
країн, які я знаю.
Навіть у такій бідній країні,
як Боснія і Герцеговина, що
пережила в 90-ті роки страшну
війну, книжки все одно дорожчі, ніж у нас.

Пляшку горілки купити – це не
дорого, а книжку – дорого?!.. Як
на мене, книжки в Україні мали
б бути удвічі дорожчими, аби
книжкова галузь ожила.
< Ну, той, хто купує горілку,
не купує книжок…
Чому? Я ось купую і горілку, і
книжки. (Сміється.)
Люди на свята дозволяють
собі купляти дорогі наїдки й напої, але тільки не книжку. У нас
люди читають навіть не одну
книжку на рік, а нуль цілих три
сотих книжки.

Крім трагедії, війна спонукала
нас до модернізації
< Як особисто ви переживаєте війну, яку розв’язала
проти України Росія?
Є в ній один нюанс: зникає
межа між різними частинами
України. В Ужгороді ця війна
відчувається так само, скажімо,
як у Житомирі.
Завдяки цій війні ми стали
більш єдині, ближчі одне до
одного. І вже такого поділу, як
був до війни, між регіонами
України немає.
Про війну та її наслідки важко
говорити, поки вона триває.
Але крім того, що це велика трагедія, війна – це також
заклик до модернізації. І ми
бачимо, що державні органи,
які покликані займатися обороною країни, почали працювати
краще.
Якщо на початку війни в
нас не було чим нагодувати
солдатів, то нині в нас є сучасна
техніка, зброя… Маємо боєздатну армію, і всі міжнародні
звіти це визнають.
На жаль, цього ще не відбулося з іншими сферами життя.
Хотілося б, аби, наприклад,
фіскальна політика так само
швидко модернізувалася, як
армія.

Порозуміння з Росією
можливе після краху імперії
< Росія для вас ворог?
Розумієте, я не розглядаю
відносини між Україною та Ро
сією, починаючи з 2014 року. Я
завжди цікавився історією України… І зрозумів, чим є Росія
для України ще в класі, мабуть,
шостому, коли починаються
історії про козаків, про знищення козацтва Москвою. Усі
війни, вбивства, голодомори,

заборона української мови – це
все частини одного ланцюга. І
нічого тут не змінилося, бо Росія ніколи не приховувала свого
імперіалістичного ставлення
до України. Тому ця війна була
прогнозована.
Кажуть, якби не було Революції гідності, то не було б війни.
Це неправда. Війна була б у
будь-якому разі. Бо існування
України як незалежної держави
муляло Москві весь цей час.
< А чи можливе, на вашу
думку, порозуміння з Росією?
Не думаю, що Росію можуть
врятувати якісь демократичні
сили чи, скажімо, антипутінські
письменники.
Мені здається, Росію може
врятувати тільки її розпад. Так
само, як з Османської імперії залишилася Туреччина, з
Австро-Угорщини залишилася
Австрія… Розпад може врятувати Росію від її імперіалістичного
комплексу.
І діалог, у тому числі культурний, між Україною та Росією
можливий лише після того, як
від Росії залишиться європейська частина. Буде така собі
європейська країна Росія з
80-мільйонним населенням.

Ми рухаємося
в правильному напрямку
< Ви ось кажете, що хотіли
б швидших реформ у різних
галузях – таких, як у оборонному комплексі. Невже
відносите себе до тих, хто
вважає, що «все пропало»?
Я був таким у роки, коли
президентом був Янукович.
Україна тоді просто вмирала
на очах. Тоді я вважав себе
найбільшим песимістом. Мені
здавалося, що скоро ми просто
перетворимося на колонію
Росії. Після революції, на мій
погляд, усе йде в правильному напрямку. Мій головний
докір – це швидкість. Мені б
дуже хотілося, аби реформи
відбувалися швидко. Проте, на
жаль, вони надто повільні, хоча
розумію, що Україна – велика
країна, яку важко реформувати. Але Україна дуже змінилася
за останні три роки.

< Як письменникові яких
би вам хотілося кроків від
влади?
Знайти методи навчити суспільство вчитися, читати, бути
сучасними. А це означає – більше дбати про освіту і пов’язані
з цим сфери.
Я загалом підтримую заборону імпорту книжок із Росії.
Це вже оживляє наш книжковий
ринок.
Я за те, щоб увести жорстке
законодавство, такі правила,
які були б єдині для всіх. Наприклад, в Ужгороді кордон
проходить буквально через
місто. Тут Петро Порошенко
відкривав безвіз…
Я бачу, як водії, які тут їздять
без будь-яких правил, перетинаючи кордон, одразу поводяться смиренно, не перевищують швидкість, не викидають
сміття з вікон, тому що там
єдині правила для всіх. А не так
як Димінський (Петро Димінський – бізнесмен, автомобіль
якого призвів до смертельного
ДТП. – Авт.) – чи то був за кермом, чи не був.

Заклики до «нового Майдану»
походять із Кремля
< Подекуди говорять про
новий Майдан. Чи можливий
він зараз?
Так, є частина ідіотів, котрі
говорять про третій Майдан.
Ця ідея часто з’являється в
анонімних коментарях у соцмережах, на новинних сайтах. Це
така технологія, яка походить
із Кремля. Але ця технологія на
трухлявих ніжках, бо немає під
собою реального підґрунтя.
Я не бачу причин для нового
Майдану.
Нам може подобатися влада
чи не подобатися. Ми можемо
бути прихильниками різних
політичних сил, але, як на
мене, існує консенсус щодо
того, що Україна рухається в
правильному напрямку. І що
збережено можливість висловлення довіри чи недовіри владі
в законний демократичний
спосіб.
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