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ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

НЕМАЄ, напевно, в
Україні теми більш міфологізованої, ніж тема
НАТО. Роками ідеї, які несе
світу Північноатлантичний
Альянс, спотворювала спочатку радянська, а згодом і
російська пропаганда. Цілі
покоління зросли, отримуючи замість об’єктивної
інформації придумані в
Кремлі страшні історії, які
не мають жодного дотику
до реальності.
Мушу визнати, що ця
робота, на превеликий
жаль, мала свій ефект. Усі
намагання прозахідних політиків у дев’яностих чи нульових сприяти інтеграції
України в НАТО не змогли
переламати ситуацію. Росія надто
стор.
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ІНТЕРВ’Ю

НАШ ПРІОРИТЕТ –
КОНКРЕТНІ СПРАВИ,
А НЕ ІМІТАЦІЯ
Тридцятитрьохрічна Юлія Світлична керує Харківською обласною державною
адміністрацією. При цьому залишається депутатом обласної ради, де до призначення
на посаду голови ОДА очолювала фракцію БПП. Пані Юлія відповіла на запитання
газети «Солідарність»

< Юліє Олександрівно, Хар-

ківщина межує з регіоном, де
тривають воєнні дії. Чи позначається це якось на житті
області?
Безумовно, про це ніколи не
можна забувати – особливо
тим, хто відповідає за розвиток та безпеку регіону.
Наша область справді межує із зоною АТО й має 300 км
кордону з Російською Федерацією. Але негативного впливу на соціально-економічну
ситуацію від такого сусідства

нам вдалося позбутися. Більш
того, за рейтингом соціально-економічного
розвитку,
який складає Кабмін, ми вже
другий рік поспіль тримаємо
перше місце серед областей
України. Це є прецедентом у
світовій економіці, адже традиційно регіони, що межують
із зоною конфлікту, розвиваються гірше за інші. Ми ж маємо вищий від середнього по
Україні показник зростання
промислового виробництва:
цього року він становить май-

ДОПОМОГТИ КАЛИНІВЦІ
26 вересня Україну сколихнуло повідомлення про вибухи на
складах боєприпасів у Калинівському районі на Вінниччині.
Почалася евакуація мешканців Калинівки та прилеглих сіл –
Павлівки й Сальника. На щастя, обійшлося без жертв.
На сьогодні більшість людей повернулися до своїх домівок.
Відразу після початку пожежі в навколишніх селах було
розгорнуто кілька оперативних штабів з допомоги
евакуйованим.Партійці БПП «Солідарність» відреагували
негайно. Подаємо хроніку дій окремих партійних
осередків з надання допомоги
Київ
Першу партію допомоги
отримали з Києва, із секретаріату партії. Продукти харчування, миючі та гігієнічні засоби
доправили в дитяче відділення
Вінницької центральної район-

ПАРТІЙЦІ З ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВЩИНИ ГОТУЮТЬ
ГУМАНІТАРНИЙ
ВАНТАЖ

ної лікарні. Туди евакуювали 29
дітей із батьками – мешканців
Вінницького району, які потрапили в зону надзвичайної ситуації.
За словами заввідділення Алли
Драчук, дітей швидко забезпечили необхідними речами. Попереду в них – психологічна
реабілітація.

Вінниччина
Вінницька організація просто вночі
організувала штаб
допомоги в обласному центрі на площі
Гагаріна, 4. Туди доправляли гуманітарні вантажі,
які почали
стор.
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же 8 %, у 2016 році
інвестиції в економіку регіону збільшились у 10 разів.
Харківщина – та
область, у якій чи
не найактивніше в
Україні йде будівництво – як житла, так
і об’єктів інфраструктури. Тільки у вересні
ми ввели в експлуатацію першу за останні 12
років школу, побудовану
з нуля, та найпотужніший

стор.

Позицію Києва
почули в ООН

3

СВІТ

УКРАЇНА
ОБОВ’ЯЗКОВО
БУДЕ В НАТО

Петро Порошенко взяв участь у роботі 72-ї Генеральної
Асамблеї ООН. Президент повною мірою використав чи
не найважливішу світову трибуну для озвучування ключових для України міжнародних месиджів, виступивши в
Радбезі ООН і на Генасамблеї
Створити міжнародну групу
друзів українського Криму
«Окупований Кримський
півострів, відповідно до
правозахисників, уже перетворився на територію репресій. Хто наважиться не
погодитися з Кремлем, ризикує своєю свободою і навіть життям», – акцентував
Петро Порошенко у виступі
на Генасамблеї ООН.

Президент запропонував
створити міжнародну групу
друзів українського Криму для координації зусиль
щодо звільнення півострова
від російської окупації. Він
нагадав, що Генасамблея
ООН визнала Росію окупаційною державою, і наголосив на тому, що необхідно посилити міжнародний
режим деокупації
стор.
Криму.
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РАЗОМ
ДОПОМОГТИ
КАЛИНІВЦІ

Як партійці
відгукнулися
на біду

ДОПОМОГА З ХАРКІВЩИНИ

закінчення. початок на стор. 1

надходити з усієї України. Партійці Вінницької області приймали та передавали допомогу
постраждалим у режимі нон-стоп
– із Вінниці, Піщанки, Крижополя, Жмеринки, Літина.
«Ми одразу згуртувалися,
тільки-но почули про пожежу на
складах, уночі був створений
оперативний штаб. Сюди почали
звозити продукти та предмети
першої необхідності», – сказав голова Вінницької міської
організації БПП «Солідарність»
Віталій Гончарук.
«Як тільки почули, що колеги
у Вінниці створили оперативний
штаб, одразу почали збирати
допомогу. Першим відгукнувся
депутат Северинівської сільської
ради Анатолій Білоус, – розповіла голова Жмеринської районної
організації партії Ірина Осадча.
– Передали ковбасу, сир, рибні
та м’ясні консерви, паштет,
масло, хлібобулочні вироби,
печиво, згущене молоко, чай та
каву».
Понад 9 тонн провіанту доправили для постраждалих працівники Вінницької та Теплицької районних організацій партії.
«Ми поїхали по селах, які постраждали найбільше, – сказала
член БПП Людмила Марцин.
– Заїхали в Павлівку й почали
розносити гуманітарну допомогу по будинках, які найбільше
постраждали. Потім зупинилися
біля сільської ради і там роздавали допомогу».

Харківщина
Харківська область наступного
дня зібрала 20 тонн гуманітарного вантажу, насамперед продукти
харчування та предмети першої
необхідності.
Гуманітарний вантаж на Він
ниччину надіслали, зокрема,
куп’янські активісти. Збір провіанту для постраждалих організував голова фракції БПП у
Куп’янській райраді Харківської
області Микола Ситник. Активну участь у формуванні гуманітарної допомоги взяли ТОВ
«М’ясокомбінат «Куп’янський»,
СП «Українська східна рибна компанія», підприємець
О.В.Закопайло.

Черкащина
Представники Христинівської
районної організації партії на
Черкащині теж зібрали та надіслали допомогу. Долучилися до
ініціативи й підприємці району.

Долучилися до гуманітарної
операції також осередки партії на
Полтавщині. Чергову партію допомоги надіслали з Лубенського
району.
«Переважно це теплий одяг та
ковдри. Багато дитячих речей», –
розповіла керівник громадської
приймальні Лубенської райорганізації партії Тетяна Сергієнко.

Дніпро
29 вересня допомогу надіслали
партійці Дніпровської міської
«Солідарності». Передусім – продукти тривалого зберігання.
«Коли в країні біда, то вона
стосується всіх нас, – сказав
заступник голови міського

Передали продукти тривалого
зберігання: печиво, цукерки, чай,
каву, консерви, дитяче харчування. Про це розповів голова
Христинівської «Солідарності»
Валентин Ісаков.

Найважливіша зброя
у боротьбі за Україну
Народний депутат України від
БПП Олексій Порошенко на своїй
сторінці у Фейсбуці висловив подяку небайдужим українцям, котрі

прийшли на допомогу постраждалим. «Глибоко вражений тією
щирою підтримкою, яку з перших
годин надзвичайної ситуації отримала Вінниччина від тисяч українців. Дякую всім, хто відгукнувся на
заклик і надіслав продукти, одяг,
предмети першої необхідності для
тих, кому довелося поночі втікати
від смертоносних вибухів. Наші
вороги сподівалися, що людей
здолає страх і паніка. Натомість
ми відчуваємо взаємну підтримку,
довіру і дружнє плече. І це – наша
найбільша сила, найголовніша
зброя у боротьбі за Україну», – написав Олексій Порошенко.

ВІННИЦЬКІ ПАРТІЙЦІ
НАДАЛИ ДОПОМОГУ
88-РІЧНІЙ НАДІЇ
КОМАРНИЦЬКІЙ

Полтавщина
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осередку БПП Геннадій Бутенко. – Народний депутат, голова
Дніпровської міської організації
партії Тетяна Ричкова поставила
завдання в найкоротший термін
зібрати необхідну допомогу. І ми
це зробили за один день».

У ВІННИЦЬКІЙ ЦЕНТРАЛЬНІЙ
РАЙОННІЙ ЛІКАРНІ РОЗМІСТИЛИ
ЕВАКУЙОВАНИХ ДІТЕЙ

ПОСИЛКИ ВІД ПАРТІЙНОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ ДНІПРА

«Устигла захопити тільки документи»
МАРИНА ЛЮСІНА
напередодні подій
у Калинівці народила сина. Волонтери
доправили жінку з немовлям до Вінницького пологового будинку
№ 2. Пані Марина
розповідає, що з дому
встигла взяти тільки
документи. Продукти та одяг принесли
волонтери, партійці
«Солідарності».
«Моєму Артемчикові

ще й тижня немає. Як
трапилася ця біда, ми
були в підвалі, нас
волонтери привезли
сюди. Небайдужі люди
приносять їсти, а ось
для дитини потрібні
підгузки та суміші –
вони ж дорогі, – поділилася Марина.
– Я безмежно вдячна
представникам БПП
«Солідарність» за допомогу».
Також матеріальну

та продуктову допомогу надали жителькам
с. Медвідки Тамарі
Рибаченко та Надії
Комарницькій.
88-річна Надія
Комарницька нині
перебуває у Вінницькій районній лікарні.
У жінки пошкоджена
нога, під час евакуації
травма ускладнилася.
«Операцію потрібно робити, і будинок
сильно постраждав:

дах та вікна побиті. На все потрібні
гроші, – бідкається
жінка. – Щиро вдячна
за допомогу. Знаю, що
активісти вчора приходили в дитяче відділення, допомагали
тим сім’ям, де є дітки,
а сьогодні ось до мене
завітали».
А в Тамари Рибаченко з Медвідки осколок
від снаряду розтрощив дах, потріскалася
стеля й просіли стіни.
Будинок у аварійному
стані. Жінці нікуди повертатися.
«Вибратися з будинку нам допомогли волонтери, – розповідає
пані Тамара. – Чоловік
сьогодні поїхав додому. Каже, будинок
дуже пошкоджений.
Ми безмежно вдячні
«Солідарності» за матеріальну та моральну допомогу. Щиро
вдячна за продукти та
гроші».

ЮЛІЯ СВІТЛИЧНА
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НАШ ПРІОРИТЕТ – КОНКРЕТНІ
СПРАВИ, А НЕ ІМІТАЦІЯ
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в Україні регіональний центр
надання адміністративних послуг. Будується метро, активізувався ремонт доріг.
Про позитивні зміни у плані безпеки свідчить, зокрема,
повернення до регіону масових заходів міжнародного
масштабу. Це і спортивні події – футбольні матчі світової
першості та Ліги чемпіонів на
стадіоні «Металіст», чемпіонат
Європи з боксу, Кубок федерації з тенісу… І заходи за участю дипломатичного корпусу,
як, наприклад, Міжнародний
економічний форум, на який
до Харкова приїхали делегації 30 країн, половина з них
– на чолі з послами. Так само
велике міжнародне представництво зібрав І Харківський
міжнародний юридичний форум, який ми приймали нещодавно.
Тож можу з певністю констатувати, що відчуття статусу
регіону за останній час трансформувалося.
Ми прийняли виклик, навчилися жити в таких умовах і
стали сильнішими.
А пріоритетом особисто для
мене та для Харківської ОДА
є результативна робота. Саме
результат у конкретних справах, а не імітація процесу.
< 29 жовтня у багатьох
регіонах у новостворених
об’єднаних територіальних громадах, зокрема й у Харківській
області, відбудуться вибори
голів ОТГ та рад. Але порівняно з іншими областями процес
децентралізації на Харківщині
проходить не надто активно.
Чому?
До процесу об’єднання територіальних громад ми під-

ПРЕЗИДЕНТ ЛИТОВСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ДАЛЯ ГРІБАУСКАЙТЕ
ТА ЮЛІЯ СВІТЛИЧНА ПІД ЧАС «ДНІВ ЛИТВИ» У ХАРКОВІ

ходимо ґрунтовно та відповідально. Ми не женемося за
кількістю ОТГ й не змагаємося з іншими регіонами в
цьому питанні, а приділяємо
увагу якості тих громад, що
створюються.
Ми сповідуємо такі принципи. По-перше, ОТГ мають
бути справді спроможними
– фінансово, інфраструктурно, організаційно. По-друге –
об’єднання може відбуватися
лише добровільно. Жодного
тиску на жителів Харківщини задля досягнення якихось
«планових показників» бути
не може. Громада має розуміти переваги об’єднання й
мати чіткий план подальших
дій. Над цим і працюємо.
Саме тому багато часу ми
приділили
роз’яснювальній
роботі, спілкуванню з людьми
на місцях, обміну досвідом.
Переконана, що такий підхід дасть нам результат не на
папері, а в житті. Уже зараз
ми відзначаємо пожвавлення
процесу об’єднання громад
у регіоні, а головне – суттєве

зростання його підтримки жителями Харківщини.
< Чи змінилися підходи в
посиленні охорони складів з
боєприпасами після Балаклії, а
тепер і Калинівки?
Питанням охорони військових складів опікуються передусім військові. З нашого боку
є повне сприяння.
Також можу відзначити, що
регулярно проходять навчання
з цивільного захисту, і швидка
організована евакуація людей
під час надзвичайної події у
Балаклії доводить ефективність цієї роботи.
< Чи допомагали якось у калинівській трагедії?
Звичайно, ми не могли лишитися осторонь. Одразу,
коли з’явилася інформація
про події в Калинівці, ми вийшли на зв’язок із колегами
з Вінницької облдержадміністрації та запропонували допомогу – як гуманітарну, так і
організаційну, адже після ліквідації наслідків пожежі в Балаклії маємо відповідний досвід та підготовлених фахівців.

ПІДСУМКИ. ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ВЕРЕСЕНЬ
ЄВГЕН
МАГДА
ПОЛІТОЛОГ

В УКРАЇНІ стартував новий
політичний сезон. Петро Порошенко виголосив у парламенті
щорічне послання. Він віддав
належне Збройним Силам, запевнив у незворотності курсу
європейської та євроатлантичної
інтеграції (нагадаємо, що Угода
про Асоціацію з ЄС 1 вересня
набула повної сили), нагадав
про необхідність підтримувати
середній клас та не пірнати просто зараз у вир передвиборної
боротьби. Пріоритетом Пре-

зидента є продовження перетворень в інтересах України та її
громадян.
Вересень виявився насиченим
знаковими президентськими
виступами. Він узяв участь у
зустрічі YES, виступив на сесії
Генеральної Асамблеї ООН,
Президент докладно зупинився
на ситуації в Криму та на Донбасі, наголосивши на необхідності миротворчої місії на сході
України.
«Блакитні шоломи» мають
працювати на всій території
конфлікту, і до їх складу не повинні увійти росіяни, адже Росія
з 2014 року порушує суверенітет
України. Про це, до речі, з трибуни Об’єднаних Націй згадали й
інші президенти. Тим часом тема

миротворчої місії на Донбасі поступово стає предметом обговорення у світових столицях.
Зустрічі Порошенка з Дональдом Трампом передувало
рішення Сенату США про виділення наступного року 500
мільйонів доларів на підвищення обороноздатності України.
Хоча поки що не йдеться про
летальну зброю, сума вагома
для вітчизняних Збройних Сил.
Український та американський
президенти зауважили позитивну
динаміку розвитку двосторонніх
відносин після їхньої зустрічі у
червні, очевидно, що Вашингтон
та Київ намагатимуться утримати
цю динаміку й надалі. Теплим
був для Петра Порошенка прийом у Канаді, де він провів

У першу ж добу з Харківщини
до Вінницької області ми відправили два гуманітарних вантажі з продуктами харчування,
предметами першої необхідності та будматеріалами. Підтримуємо зв’язок і зараз та
готові за першим зверненням
надати будь-яку допомогу.
< Народ у нас традиційно
незадоволений владою, про
це говорив і Президент
Порошенко у щорічному
посланні… Чи відчуваєте це на собі?
Я багато спілкуюся
з людьми – і під час
прийомів громадян,
і під час робочих поїздок до районів області. І можу сказати,
що абсолютного незадоволення та негативу немає. Є конкретні
ситуації і конкретні питання... Більш того, під
час спілкування, як правило, ми знаходимо точки порозуміння та шляхи
розв’язання проблеми.
Якщо ж говорити про
плідні переговори з прем’єрміністром Джастіном Трюдо.
Верховна Рада одразу після
повернення з парламентських
канікул ухвалила новий закон
«Про освіту», стаття 7 якого викликала обурення в Угорщині та
Румунії. Шкода, що наші сусіди,
які не так давно щедрою рукою
роздавали свої національні паспорти на Закарпатті та Буковині,
взяли на озброєння політичну
доцільність.
Зі свого боку, українські МЗС
та Міносвіти готові вести предметний діалог з європейськими партнерами, при цьому не
реагуючи на звинувачення з боку
Росії.
Міхеїл Саакашвілі повернувся
в Україну у дивний спосіб як для
людини, що присягалася у повазі
до українського законодавства.
Незаконний перетин кордону

глобальний настрій суспільства, то, мабуть, це природно
– завжди бажати більшого.
Таке прагнення до кращого
й становить фундамент прогресу.
< Наскільки проявляються
проросійські сили в Харкові і як
ви їм протистоїте?
Деякі прихильники «російського світу» ще залишились.
Проте приємно відзначити,
що останнім часом вони проявляються здебільшого у зведеннях СБУ та поліції. Це є й
відповіддю на другу частину
вашого запитання.
< А як у вас вирішується проблема зі сміттям, яка останнім
часом стала особливо актуальною в Україні ?
Ми докладаємо зусиль для
того, щоб у Харківській області проблеми зі сміттям не було.
Для цього в районах будуються та вводяться в експлуатацію
сучасні сміттєпереробні комплекси.
Також улітку уряд затвердив
поданий Харківською
облдержадміністрацією проект будівництва
Комплексу переробки твердих побутових
відходів у Дергачах.
Він прийматиме відходи з Харкова та сусідніх районів області.
Це буде потужний найсучасніший комплекс,
який не тільки сприятиме поліпшенню екологічного стану та перероблятиме сміття, а й
вироблятиме електроенергію при утилізації
полігонного газу. Маємо
завершити
реалізацію
проекту у 2019 році. Це
якраз і є приклад конкретних справ, а не політики, лозунгів та піару.
РОЗМОВЛЯЛА
ОКСАНА КЛИМОНЧУК
за допомогою групи людей, за
що Саакашвілі оштрафовано на
3400 гривень, – поганий аргумент у боротьбі за українське
громадянство.
Цікаво, що свій український
паспорт опозиційний політик
енергійно демонстрував виключно за кордоном, а в Україні
цього не робить.
Вибухи на артилерійських
складах у Калинівці (Вінницька
область) стали нагадуванням для
кожного з нас, що гібридна війна
не має лінії фронту.
Проте необхідно зауважити
не лише масштаб техногенної
катастрофи, а й наголосити на
злагоджених діях органів влади
та пересічних громадян, які забезпечили евакуацію 30 тисяч
чоловік у короткі терміни та
мінімізували негативні наслідки
вибухів.
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10 особливостей проекту державного кошторису
на наступний рік
1. Принципово нова філософія
Уперше бюджет незалежної
України не обмежено часовими
рамками одного року. Уряд створив проект держбюджету-2018
на середньострокову перспективу й максимально наблизив до
економічних та господарських
реалій. Головний фінансовий
документ базується на бюджетній
резолюції 2018–2020 років, яку
було затверджено ще в червні.
Це трирічний план формування
бюджету, який теж має новаторський характер. Кошти в ньому
розподіляються не між галузями
й не за якимись абстрактними
пропорціями, а орієнтуються на
фінансування реальних програм
і проектів.
Такий бюджет дає змогу запланувати кошти на будівництво
об’єкта від початку і до кінця, а
також рятує проекти від заморожування, поки депутати не
проголосують за новий бюджет
і не передбачать знову на нього
гроші.
Паралельно із середньостроковим планом бюджету НБУ також
сформував грошово-кредитну
політику на 2018–2020 роки. Це
має додати передбачуваності в
поводженні держави й пожвавити
економічне зростання, вважає
екс-міністр економіки Богдан
Данилишин.
Зростання економіки наступного року заплановано на рівні
3 %, але може бути і більше.
Інфляція цього року становитиме близько 11 % і скоротиться
у 2018-му до 7 %. Дефіцит
бюджету зменшиться з 2,7 % до
2,4 %.
А на цій основі буде здійснено
підвищення соціальних стандартів для громадян.

2. Безпрецедентний розмір
У 2018 році сума всіх бюджетів країни перевищить позначку в 1 трильйон – і це буде
рекордна сума з 1996 року,
відколи запроваджено гривню.
Якщо точніше, надходження до
зведеного бюджету на 2018 рік
мають сягнути 1 трильйона 118
мільярдів гривень, що на 14,9 %
більше, ніж очікується за підсумками 2017-го. «Це не за рахунок
підвищення податків, але за
рахунок зростання національної
економіки», – наголосив прем’єрміністр Володимир Гройсман.

3. Рекордні витрати
на «оборонку»
Фінансування силового блоку
збільшать до 163 млрд грн, і це
на 22 млрд більше, ніж нинішнього року. Зокрема, армія
отримає 60 млрд (+11 млрд), на
закупівлю озброєння – 16,4 млрд
(+6,5 млрд), МВС, Держприкордонслужба і ДержНС – 63,9 млрд
(+10,8 млрд).
За словами Президента, нині на
першій лінії оборони український
військовослужбовець отримує доплату в 10 тис. грн на місяць.

4. Бюджетна децентралізація
Цього разу місцеві бюджети
отримають 521 мільярд гривень,
що на 10 % більше, ніж у 2017
році. Загалом доходи місцевих
бюджетів зростають на 21%. А
це – нові місцеві проекти, нові
програми регіонального та місцевого розвитку.
До кінця поточного року доходи місцевих бюджетів можуть
зрости до 185 млрд грн. А на
наступний рік у проекті держбюджету закладено понад 250 млрд
гривень.

РІВЕНЬ ІНФЛЯЦІЇ

ГРАНИЧНИЙ ОБСЯГ
ДЕФІЦИТУ БЮДЖЕТУ

ГРАНИЧНИЙ ОБСЯГ
ДЕРЖАВНОГО БОРГУ

ГРАНИЧНИЙ ОБСЯГ
ГАРАНТОВАНОГО
ДЕРЖАВОЮ БОРГУ

КУРС ДОЛЛАРА США

МІНІМАЛЬНА ЗАРПЛАТА

ПРОЖИТКОВИЙ
МІНІМУМ

ЗРОСТАННЯ ВВП

Буде виділено 4 млрд грн на
ремонт доріг Львів – Тернопіль –
Хмельницький – Вінниця – Умань
– Одеса – Миколаїв – Херсон.
Ще 2 млрд передбачено в
загальному фонді бюджету на
ремонт дороги Київ – Харків –
Довжанський.

6. Підвищення соцстандартів
У проекті передбачено підвищення прожиткового мінімуму
на одну особу в розрахунку на
місяць: з 1 січня 2018 року –
1700 грн, з 1 липня – 1777 грн,
з 1 грудня – 1853 грн. За рік
мінімальну зарплату планують
підняти на 523 грн – з 3200 до
3723.
На фінансування Пенсійного
фонду передбачається 141 млрд
гривень.
На державну допомогу населенню планується виділити
112,7 млрд грн (+5,1 млрд),
у тому числі на субсидії –
55,1 млрд грн (+4 млрд).

7. Освіта – учителям прибавка
За словами прем’єр-міністра,
витрати на освіту у 2018 році

з 01.01.2018
з 01.07.2018
з 01.12.2018

року. З цих коштів, зокрема на
фінансування первинної ланки
медичної допомоги, буде спрямовано 13,2 млрд грн, на фінансування вторинної і третинної
медичної допомоги – близько 52
мільярдів.
Крім того, на програму
відшкодування вартості ліків
(«Доступні ліки») уряд має намір
виділити 1 млрд грн. «Ця програма нам по кишені. Ми здатні
це робити, і далі програма буде
працювати, і її фінансування буде збільшено», – заявив
Гройсман. Уряд також збереже
витрати на закупівлю лікарських
засобів за кошти держбюджету
на рівні 6 млрд грн.
На підтримку сільської медицини планується спрямувати
1 млрд грн.

9. Культура невіддільна
від історичної пам’яті
«Витрати на культуру зростуть
на 900 млн гривень», – повідомив Гройсман.
Так, на вшанування пам’яті
учасників Революції гідності заплановано 51,3 млн, на
будівництво Пантеону героїв, на
Національний музей «Меморіал
жертв Голодомору» –
200 млн, на розвиток вітчизняного кінематографа – 500 млн,
на збереження національного
культурного надбання – 202,9
мільйона гривень.

10. Сільське господарство:
плюс 1 млрд держпідтримки

НАСТУПНОГО РОКУ НА РЕМОНТ ДОРІГ ВИДІЛЕНО 44 МЛРД ГРН

5. На дороги – на чверть більше
Наступного року видатки
на дорожню інфраструктуру
становитимуть 44 млрд грн, що
на 11,8 млрд більше, ніж цього
року.
Зокрема, проектом передбачено, що надходження до Дорожнього фонду мають становити
32,6 млрд грн з можливістю
збільшення при перевиконанні
надходжень від митних платежів.
5,4 млрд грн в уряді розраховують отримати від міжнародних
донорів.

будуть збільшені на 18,3 % –
до 217,5 млрд грн (порівняно
зі 183,8 млрд, запланованих
на 2017 рік), заробітна плата
вчителям зросте на 25 %, тобто в
середньому на 1500 грн. Наприклад, учитель першої категорії
отримуватиме понад 8000 грн
(+1600).

8. Медицина –
один з пріоритетів уряду
На охорону здоров’я Кабмін
виділить 112,5 млрд грн, що на
11 млрд більше, ніж поточного

Проектом передбачається виділення 7,3 млрд грн державної
допомоги сільгоспвиробникам
порівняно з 6,3 млрд у 2017
році.
Гройсман уточнив, що зростання на 1 млрд грн зумовлене запуском нової програми
підтримки малих фермерських
господарств. Контроль розподілу
цих коштів здійснюватиме Асоціація фермерів України.
За словами прем’єра, 2 мільярди гривень дотацій підуть
на підтримку рослинництва і
тваринництва; 1 млрд – на програму 20-відсоткової компенсації
аграріям вартості української
сільгосптехніки.
Уряд також запропонував нову
програму держпідтримки на 2,3
мільярда гривень для підтримки
розвитку тваринництва.

САНКЦІЯ означає покарання.
Санкції – букет покарань. Саме
такий букет нещодавно вручив
Москві Вашингтон. Причому
вручив назавжди. Це особливо підкреслюють перші особи
США. Тобто вони не вірять, що
Росія бодай колись візьметься
за розум і перестане становити
загрозу для людства і для себе
самої. Ідеться, зрозуміло, про
Росію в тому вигляді, у якому
вона перебуває зараз.
Що ж є в цьому букеті, від
запаху якого росіянам стало б
зле, якби Москва не приховувала
його від них?
Закон про санкції забороняє
американській державі та бізнесу
мати з Росією справу: торгувати,
позичати гроші банкам, підприємствам і приватним особам, ознайомлювати росіян із важливою
інформацією з провідних галузей
знань, техніки й технології. Заборонено не все, але багато й найважливіше: наприклад, постачати
в Росію новітнє обладнання для
видобутку нафти й газу. Лише це
– удар під дих. Важливо, що закон
дозволяє владі поступово затягувати цей зашморг дедалі тугіше. Не
встигнуть росіяни пристосуватися
до однієї санкції, як піде інша.
З букету вистромлюється
одна колючка, від вигляду якої
сьогодні впадають у безсоння
Путін і приблизно дві сотні його
сподвижників з їхніми чадами й
домочадцями. Усі американські
розвідувальні служби зобов’язані
постійно збирати якнайдокладніші відомості про їхні статки на
території США. Перша доповідь про це має бути в Конгресі
наприкінці лютого – на початку
березня. Таємниці з нього не
робитимуть.
Поки що вважається, що
перша путінська сотня тримає за
межами Росії близько трильйона
доларів. Точнішу цифру, імена,
адреси і явки, як любить висловлюватися Путін в інших ситуаціях, світ скоро дізнається. Заодно
стане відомо й те, як цей удар
сприйме верхівка злодійського
прошарку Росії і сама Росія,
якщо все-таки не поставиться до
цієї події зі звичною байдужістю.
Так, американці припускають,
що якщо не весь трильйон, то
помітну його частину доведеться
конфіскувати. Це, зауважимо,
тільки за підсумками першої доповіді розвідки.
Чи треба нагадувати (треба!),
що все це на Росію обрушується за її гібридну війну проти
України, у тому числі – за відторгнення Криму? Не вставши
на коліна, Україна виявилася
причетною до найважливішої
всесвітньо-історичної події.
Суть цієї події в тому, що Росії
закрито шлях у сім’ю вільних
народів. Вона прирекла себе на
становище ізгоя. Заміна двохсот
нинішніх злодіїв навіть двомастами янголів їй тепер уже нічим
не зарадить.
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ДЕШЕВІ РЕСУРСИ ДОРОГОЮ ЦІНОЮ
У суспільстві поширена думка про те, що ціни на газ та інші
комунальні послуги в нас дуже завищені. Чи є можливість їх
знизити у найближчій перспективі?

БОРИС
КУШНІРУК
ЕКОНОМІСТ

Внутрішні тягнуться
до зовнішніх
Насправді тарифи на газ для
населення в нас залишаються
найнижчими у Європі.
У відкритій економіці внутрішні ціни на всі сировинні
ресурси тяжіють до тих, що
склалися на зовнішніх ринках. Протидія цьому, до того
ж у адміністративний спосіб,
нічого, окрім корупції та зловживань, не породжуватиме.
Природно, що найважче
суспільству дається перехідний період, коли ціни на сировину вже стали дорогими, а
доходи населення залишаються на низькому рівні.
Такий
період
пережили країни Балтії на початку
дев’яностих. Тоді Росія підняла для них ціни на газ до рівня навіть вищого за європейський. Відповідно підвищити
доходи громадян ці держави
не могли. Але така ситуація
змусила їх активно зайнятися
енергозбереженням та сприяти розвиткові бізнесу, аби доходи населення зростали.

Консервація бідності
Загалом у економіці ціни на
сировинні товари, насамперед
енергетичні, корелюються з
рівнем цін на інші матеріальні ресурси, зокрема й трудові.
Чим вищі перші, тим вищі й
усі решта.
Між усіма матеріальними
ресурсами існує вартісне співвідношення.

Якщо ціни на сировину, передусім енергетичну, перебувають на низькому рівні, то
й вартість робочої сили буде
низька.
Скажімо, у Радянському Союзі з його низькими цінами на
сировинні ресурси були такі ж
мізерні зарплати. Це створювало ілюзію певної стабільності, але негативи в таких випадках завжди переважають.
По-перше, низька вартість
сировинних ресурсів зумовлює їх неефективне використання. Не ведеться облік, немає потреби в економному їх
використанні.
По-друге, дешевизна ресурсів не стимулює до науковотехнічних розробок щодо їх
ефективного
використання
або повної відмови від них. А
це призводить до технологічної відсталості.
По-третє, сировинні ресурси відносно інших товарів зі
значно більшим рівнем доданої вартості, особливо наукомістких, чим далі, тим більше
втрачають свою цінність.
По-четверте, низькі ціни на
ресурси та відповідно низькі
зарплати призводять до того,
що товари з більшим рівнем
доданої вартості стають недоступними для громадян.
В СРСР треба було тривалий
час збирати гроші на холодильник, телевізор, меблі, не
кажучи вже про автомобіль.
Отже, низькі ціни на сировинні ресурси призводять не
до зростання добробуту, а до
консервації бідності.

Сумний досвід
Україна має кепський власний досвід утримання низьких
цін на ресурси.
На рубежі тисячоліть наш

ДИСКУСІЯ

УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ ПІНОПЛАСТОМ

аграрний сектор перебував
у жахливому стані. Держава,
щоб не допустити подорожчання зернових, обмежувала
їх експорт і регулювала закупівельні ціни. Натомість продавала аграріям за заниженими
цінами пальне, міндобрива,
брала за кодоном товарні кредити на сотні мільйонів доларів у вигляді комбікормів та
інших матеріальних ресурсів.
Проте ситуація в аграрному
секторі лише погіршувалась.
З трибуни Верховної Ради
лунали заяви про те, що «держава повинна прогодувати
своє село».
Політику обмеження цін
на аграрну продукцію справедливо критикували аграрії,
оскільки їм доводилося купувати необхідні ресурси й техніку за цінами, які визначалися
ринком та мали стійку тенденцію до зростання. У результаті
це призводило до збитковості
агропідприємств.
Крім того, постачання аграріям дешевого пального та
інших ресурсів породжувало зловживання, корупцію та
розкрадання.
Урешті політика утримання дешевих цін зазнала краху.
Було ухвалено рішення про
те, що держава припиняє обмежувати ціни на аграрну продукцію та їх експорт, а також

постачати аграріям за регульованими цінами пальне й інші
ресурси.
Пригадую, який тоді здійнявся ґвалт з цього приводу
– мовляв, село остаточно вимре, бо ціна на пальне буде непідйомна.
Однак усе сталося з точністю до навпаки. За останні
п’ятнадцять років карколомно
зросло виробництво аграрної
продукції та її експорт, збільшилися доходи аграрних підприємств і їхніх працівників.
Зараз ніхто не може змусити
селян продавати свою продукцію на внутрішньому ринку за
цінами нижчими, ніж за якими вони можуть її експортувати. Аграрії повністю перейшли
на формування цін на власну
продукцію у прив’язці до зовнішніх ринків.

Багато посередників
хороших і різних
Окремо слід згадати «поганих» посередників, які заробляють на продажу газу.
Насправді посередник – це
оптовий покупець. Нічого поганого в їхньому існуванні немає – за умови що їх багато. У
такому разі в них не буде можливості для отримання надприбутків.
Але оптовиків може бути

справді багато лише тоді,
коли ціни на сировину визначатимуться відповідно до зовнішніх ринків. У такому разі
шантажувати споживачів і завищувати ціни значно важче.
Адже завжди з’являтимуться
ті, хто постачатиме товари з-за
кордону.
До речі, виходячи з цієї логіки, вважаю правильним рішення щодо встановлення так
званої формули «Роттердам+»,
за якою розраховується вартість вугілля для українських
ТЕС (середня ринкова ціна імпортного вугілля в портах Амстердам – Роттердам – Антверпен за попередні 12 місяців
плюс вартість його доставки).
Цю формулу зараз модно критикувати. Але встановлення
цін на вугілля на основі імпортного паритету виключило
можливість шантажу України
з боку одного з олігархів, який
прямо чи опосередковано
контролював значну частину
вугільних підприємств, зокрема, на окупованих територіях.

Що робити уряду
Насамперед уряд має перейматися не пошуком можливостей зниження тарифів на
енергоресурси, а спонукати
суспільство до їх максимально ощадного використання.
Саме ощадність є запорукою
підвищення добробуту громадян.
Державні кошти слід спрямовувати на реалізацію заходів
енергозбереження, а не на погано контрольоване субсидіювання населення.
У нас не зависокі тарифи
на послуги житлово-комунального господарства, у нас
– низькі зарплати. Тому головне завдання уряду – сприяти
розвиткові переробних підприємств і компаній з якомога
більшим рівнем доданої вартості й відповідно вищим рівнем зарплат.

ПРЕЗИДЕНТ ЗНАЙШОВ ШЛЯХ – ЯК СКАСУВАТИ ДЕПУТАТСЬКУ НЕДОТОРКАННІСТЬ
Петро Порошенко запропонував парламентаріям компромісне рішення з наболілого питання
«ЗАКЛИКАЮ внести й
узгодити нарешті зміни до
Конституції, які скасовують
депутатську недоторканність, – звернувся Петро
Порошенко до народних
обранців у посланні до
Верховної Ради. – 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 введенням його
в дію 1 січня 2020 року
для депутатів вже нової
Верховної Ради».
Скасування депутатської

недоторканності вимагають чи не з самого її
запровадження вже понад
два десятки років усі без
винятку політичні сили.
Особливо ці обіцянки активізуються перед виборами.
Проте коли справа доходить до виконання обіцянок, то в нардепів завжди
змінюється риторика й
знаходяться тисяча й одна
причина їх не виконувати.
У президентському законопроекті пропонується
вилучити ту норму, яка
перетворила нардепів на
небожителів, – про згоду
Верховної Ради на притягнення депутатів до кримі-

нальної відповідальності.
Норма ж, яка забороняє
переслідувати народного
обранця за політичні погляди чи висловлювання,
залишиться. Тобто пропонується зробити, як у Європі: коли депутата підозрюють у якомусь криміналі,
приміром ухилянні від
сплати податків чи корупції, правоохоронці порушують справу, викликають
його на допити, можуть
затримувати, але парламентарій недоторканний за
свої політичні погляди.
На цій темі наші політики спекулюють постійно
– уже почали висувати по-

дібні гасла так звані «єврооптимісти», тимошенківці,
прихильники Саакашвілі та
інші. Оболонський район
Києва заставлений бігбордами, із яких колишній
депутат, причому аж п’яти
скликань, і колишній урядовець вимагає скасувати
недоторканність. То чому
ж він цього не робив, коли
сам мав мандат?
Насправді Президент дає
шанс цій Верховній Раді
раз і назавжди припинити
спекуляції навколо скасування депутатського імунітету. Для цього потрібно
виключити зі статті 80 Конституції України пункт про

те, що народні депутати
не можуть бути без згоди
Верховної Ради притягнені
до кримінальної відповідальності, затримані чи
заарештовані. За процедурою, зміни до Конституції
потребують трьох голосувань парламенту, причому
останнє – не менш як 300
голосів, тобто конституційної більшості. Зрозуміло, що без консенсусу в
парламенті цього досягти
неможливо.
Тому Петро Порошенко, реалізуючи відомий
принцип «політика – мистецтво можливого», закликав
депутатів підтримати зміни

до Основного Закону, але
ця норма запрацює з 1
січня 2020 року, тобто для
наступного парламенту,
обраного восени 2019-го.
Депутатів ВР цього скликання зміни не торкнуться,
але при цьому, ідучи на
вибори, вони зможуть прозвітуватися перед виборцями, що виконали свою
обіцянку й відмовилися від
статусу небожителів.
Тепер українці отримали нагоду переконатися,
чи здатні вони натиснути
кнопку «за», аби депутатська недоторканність у нинішньому вигляді назавжди
пішла в небуття.
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Проблема звільнення
заручників зайшла в глухий кут
«Питання звільнення заручників у рамках Мінського процесу зайшло в глухий кут. Список українських заручників
на Донбасі постійно зростає.
Людей викрадають навмисно.
Єдиною їхньою провиною є
проукраїнська позиція».
Глава держави нагадав, що
Росія все ще тримає 16 українських політв’язнів на своїй
території, найбільш відомими
з яких є режисер Олег Сенцов і
журналіст Роман Сущенко.

Росія є найбільшою загрозою
міжнародній безпеці
«Просто замисліться. Крадіжка землі іншого народу…
викрадення людей… ведення
прихованої війни… збиття цивільного літака... поширення
брехні по всьому світу – чи ця
поведінка личить постійному
членові Ради Безпеки? Росія
є не учасником підтримання
міжнародної безпеки, а її найбільшою загрозою», – констатував Петро Порошенко.

ПОЗИЦІЮ КИЄВА
ПОЧУЛИ В ООН
керівні принципи миротворчої діяльності ООН, одним з
яких є неупередженість миротворців. «У такій місії немає
місця для представників агресора. Вони не можуть бути її
частиною за визначенням», –
сказав Президент.

Загибель пасажирів рейсу МН17
на совісті Росії
ЗАСІДАННЯ РАБИ БЕЗПЕКИ ООН. ПЕТРО ПОРОШЕНКО СПІЛКУЄТЬСЯ
З ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРОМ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТЕРЕЗОЮ МЕЙ

Україна має незаперечні факти
участі РФ у воєнних діях
Україна має незаперечні факти того, що Росія створює, керує, контролює та фінансує терористів, які діють на Донбасі,
заявив Президент Порошенко в Радбезі ООН. «Російська
мантра, що «нас там немає» не
витримує жодної критики». На
підтвердження своїх слів Глава
держави показав посвідчення
російських офіцерів і солдатів,
дехто з яких уже перебуває в
українських тюрмах за їхні незаконні дії з окупації української території.

Ми не міняємо мир на свободу
«Росія прагне обміняти мир
в Україні на свободу України. Україна ніколи не прийме
таку домовленість. Не прийме
її і міжнародна спільнота. Нещодавні гібридні «миротворчі
пропозиції» від Москви є ще
одним прикладом справжніх

амбіцій Росії, яка прагне легалізувати своїх маріонеток
та заморозити конфлікт назавжди», – сказав Президент,
виступаючи на Генеральній
Асамблеї ООН.

Миротворці мають покривати
всю окуповану територію
Петро Порошенко заявив,
що повноцінна миротворча
операція ООН є єдиним ефективним рішенням для деескалації, захисту народу України
та для наближення України до
політичного врегулювання.
Тому мандат миротворців має
покривати всю окуповану територію, включаючи українськоросійський державний кордон.
«Це обов’язкова умова», – наголосив Глава держави.

У миротворчій місії немає місця
для представників агресора
В основі миротворчої місії
ООН на Донбасі мають бути

Президент України нагадав,
що три роки тому над Донбасом було збито літак з 298 чоловік на борту.
«Ті, хто стояв за цим жахливим злочином, прибули з Росії.
Ракета була доставлена з Росії.
Жертви рейсу МН17 на совісті
Росії. П’ять країн, що створили спільну слідчу групу, вирішили притягнути до відповідальності винних за збиття
МН17 у рамках нідерландської
правової системи», – зазначив
Президент України.

Є всі підстави заявити
про економічне відновлення
Незважаючи на серйозні
витрати на оборону, які сягають більш як 5 відсотків
ВВП, Україна продовжує
здійснювати фундаментальну
трансформацію – боротися з
корупцією, просувати судову
та правоохоронну реформи,
впроваджувати
децентралізацію, поліпшувати бізнесможливості.
«Півтора року тому економічна ситуація в Україні була
настільки складна, що ми могли лише мріяти про макро

ПЕТРО ПОРОШЕНКО
З КУРСАНТАМИ
ВІЙСЬКОВОЇ АКАДЕМІЇ
ВЕСТ-ПОЙНТ У США

економічну стабілізацію. Тепер у нас є всі підстави заявити
про економічне відновлення»,
– сказав Порошенко.

Визнати Голодомор
актом геноциду
Держави – члени Організації Об’єднаних Націй повинні
визнати Голодомор в Україні в
1932–1933 роках актом геноциду.
«ООН завжди відігравала
провідну роль у забезпеченні
того, щоб злочини минулого ніколи не могли повтори-

тися. 72-а сесія Генеральної
Асамблеї збігається з 85-ю
річницею одного з найбільш
смертоносних злочинів ХХ
століття – Голодомору. Це
був штучний голод в Україні
в 1932–1933 роках, організований тоталітарним режимом
Сталіна, який призвів до загибелі від 7 до 10 мільйонів
українців», – зазначив Петро
Порошенко.
Президент
нагадав,
що
доктор Рафал Лемкін, автор
Конвенції про запобігання та
покарання злочину геноциду, прийнятої Генеральною
Асамблеєю ООН у 1948 році,
назвав знищення української
нації «класичним прикладом
геноциду».
«Я закликаю держави – члени ООН прийняти власне історичне рішення про визнання
Голодомору актом геноциду»,
– наголосив лідер України.

ЕКСПЕРТНА ДУМКА

Україна здобула другу проміжну
перемогу
ОЛЕСЯ ЯХНО, ПОЛІТИЧНИЙ ЕКСПЕРТ, «УКРАЇНСЬКА ПРАВДА»

Перша значуща проміжна перемога України, якщо
говорити про міжнародну підтримку, це не тільки
продовження санкцій, а й перелом на якомусь етапі в
розумінні Заходу того, що ніякі політичні зміни неможливі без реальної демілітаризації окупованих територій.
Цей перелом стався у 2016 році. Це пов’язано в тому числі із
втручанням РФ у виборчі кампанії на Заході.
Друга істотна проміжна перемога України відбулася й відбувається зараз, коли стало зрозуміло, що ніхто не торгуватиметься з Росією, міняючи поступки в одному конфлікті на
переваги в іншому. А також, коли логіка на «збереження обличчя» і логіка «не дратувати агресора» змінилася більш жорсткими заходами реагування на агресивну політику російської
влади. До яких можна віднести такий найважливіший проміжний результат, як початок реального обговорення миротворчої
місії на Донбасі згідно з українським баченням (миротворці на
всій окупованій території, включаючи українсько-російський
кордон, а також неприйнятність російських представників у
складі місії).

УКРАЇНА ОБОВ’ЯЗКОВО БУДЕ В НАТО
закінчення. початок на стор. 1

міцно тримала Україну у
своїх інформаційних лещатах, використовуючи медіа
та продажних і керованих
нею політиків. Унаслідок
цього ми втратили історичний шанс, який міг би
змінити хід історії. Адже
якби Україна була членом
НАТО чи бодай мала чіткий
план дій щодо членства у
блоці й активно розвивала
співпрацю, Росія ніколи б
не наважилася напасти.
Символ НАТО – чотирикутна зірка в колі, яка
символізує компас, що є дороговказом для країн – членів організації на спільному
шляху до миру. Коло ж – це

єдність та солідарність усіх
держав, котрі входять до
НАТО й поділяють демократичні цінності. Один
із засадничих принципів
Альянсу проголошує: напад
на одного з членів НАТО
означає напад на всіх. І
саме тому за всю багаторічну історію блоку ще ніхто не
наважився напасти на члена
організації й відчути на собі
нищівну силу найкращих
збройних сил у світі.
Після Другої світової війни НАТО фактично стало
територією миру й стабільності, що спонукало інші
країни прагнути до набуття
членства в Альянсі. І нехай
навіть із запізненням, і
лише після прямої агресії

Росії проти нашої держави,
але сьогодні кількість прихильників євроатлантичної
інтеграції в нашій країні
неухильно зростає.
Для України НАТО – це
гарантія миру і безпеки.
Найнадійніша військова
парасолька на земній кулі.
Це нові критерії та стандарти, розвиток економіки
й зростання інвестицій,
збільшення освітніх і гуманітарних програм. Переконана, що Україна буде
членом НАТО. І сьогодні
потрібно докласти багато
зусиль, аби створити умови
для реалізації євроатлантичного курсу України.
Це не лише технічні процеси переходу на стан-

дарти Альянсу, політичні
декларації чи зміна законодавства, яка потрібна для
інтеграції. Украй важливою
сьогодні є роз’яснювальна
робота, руйнування міфів
щодо НАТО й протидія
ворожій пропаганді.
Саме тому в лютому цього
року нами було ініційовано
партійний проект «Україна
– Солідарність – НАТО». До
нього долучилися десятки народних депутатів,
громадських діячів, аналітиків, експертів, які чітко
розуміють геополітичні
пріоритети України й готові
працювати на євроатлантичну перспективу.
Результат нашої діяльності вже можна від-
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чути й побачити. Це не
лише створення фахових
майданчиків для дискусій
на актуальні теми щодо
різних аспектів реформ в
Україні в рамках євроатлантичної інтеграції. Це
також і аналітичні доповіді,
які містять ексклюзивну
інформацію про воєнні
й «гібридні» дії та плани
Росії – як в Україні, так і
на Близькому Сході чи в
Кавказькому регіоні. Наша
інформація лягає на стіл
усім високопосадовцям
організації, у тому числі й
Генеральному секретареві
Єнсу Столтенбергу.
Цієї осені ми започатковуємо новий проект – зустрічі
з небайдужими людьми в

різних регіонах України.
Ми хочемо розвіяти міфи
щодо НАТО, надати повну,
правдиву й неупереджену
інформацію щодо діяльності організації. Спеціально
для цього за підтримки
БПП «Солідарність» було
створено унікальний фільм
про історію та сьогодення
Альянсу. Перші міста, які
приймуть нашу команду, –
Вінниця, Дніпро, Тернопіль,
Харків, Херсон.
Ми й надалі продовжимо
«лупати скалу» радянських
міфів та російської пропаганди щодо НАТО в усіх регіонах України, а надто там,
де її вплив найбільший.
ІРИНА ФРІЗ, БПП

КАТАЛОНСЬКЕ ПИТАННЯ.
ПІДХІД ЄВРОСОЮЗУ БЛИЗЬКИЙ І НАМ

ОЛЕКСАНДР
ПАЛІЙ,
ІСТОРИК

ПЕРЕГОВОРИ З ТРАМПОМ:
МИ ВІДЧУЛИ ПЛЕЧЕ ПІДТРИМКИ
СПІЛКУВАННЯ Петра Порошенка й Дональда Трампа
у США тривало близько години. «Ми відчули справжнє
плече нашого друга і партнера,
і можу сказати, що я як Президент надзвичайно задоволений поточним рівнем співпраці, який є безпрецедентним»,
– наголосив Порошенко.
«Була дуже жива детальна дискусія щодо майбутніх
аспектів співпраці України і
Сполучених Штатів Америки», – сказав він.
Тим часом Трамп відзначив
значний прогрес у співробітництві з Україною протягом
останнього часу. «Дуже чудово, що Президент Порошенко
зараз із нами. Ми зустрічалися нещодавно в Білому домі,
відтоді досягли значного прогресу», – зауважив американський лідер.
Він також наголосив, що
Україна – «не найпростіше
місце, де можна жити, але вона
день у день стає кращою». При
цьому Трамп закликав продовжувати працювати над усуненням корупції та поліпшенням бізнес-клімату.
За словами Петра Порошенка, США повністю підтримали пропозиції України щодо
введення миротворчої місії
ООН на окуповану частину
Донбасу.
«Надзвичайно важливо, що
є спільне бачення нової якості
співпраці в питанні безпеки.

Ми детально обговорили всі
напрямки розширення співробітництва, починаючи від
співпраці з військовою академією Вест-Пойнт і закінчуючи співпрацею з Міноборони
США та іншими інститутами»,
– заявив Петро Порошенко.
«Для мене було дуже важливо почути повну, дуже потужну підтримку реформ, які проходять в Україні, і позитивну
оцінку результатів, яких ми
цими реформами досягли. Це
надзвичайно важливо для нас.
І ми домовилися, що наша
співпраця з підтримки реформ
ефективно триватиме», – сказав Порошенко.
Під час зустрічі сторони
детально обговорили економічну співпрацю двох країн.
«Особливо приємно відзначити великий успіх щодо першого розміщення українських
суверенних бондів на світових
ринках», – наголосив Петро
Порошенко.
«Інвестори доларом голосують за успіх і довіру до українських реформ», – наголосив
він, зазначивши, що «значна
кількість із числа цих інвесторів були американські компанії», у тому числі й Goldman
Sachs, JPMorgan.
«Це також форма довіри
й упевненості в успішності
українських реформ не тільки
з боку американської влади, а
й збоку американського бізнесу», – сказав Порошенко.

Каталонія оголосила, що
провела референдум за
незалежність від Іспанії,
на якому більшість нібито
проголосувала «за»
ВІДРАЗУ поясню: ця ситуація не має нічого спільного з
тим, що відбулося в Криму й у
частині Донбасу. Каталонці є
окремим давнім етносом, який
має свою мову й культуру.
Каталонська незалежна держава існувала до ХІV століття,
а досить сильну автономію
каталонці мали аж до початку
ХVІІІ століття. Назва «Каталонія», імовірно, походить від
готаланів – спільноти двох
народів (готів та аланів), що
заселили Каталонію в V–VI
століттях нашої ери. Цікаво,

що і готи, і алани прийшли на
Піренеї з території України,
утікаючи від гунів. Протягом
трьохсот останніх років каталонська ідентичність зазнавала
потужного тиску з боку Іспанії,
нагромадилося чимало образ і
конфліктів. Усе це кардинально відрізняється від ситуації на
Донбасі, де до 2014 року через
національні питання ніхто нікому й носа не розбив, не те щоб
почати стріляти. Ніякої спільної
етнічної ідентичності там не
було й бути не могло.
Та найголовніше, в Іспанії
спостерігається виключно
внутрішній конфлікт. Його
логіка визначається століттями розвитку каталонського
етносу. Більше того, каталонський сепаратизм нині відчуває
серйозний тиск з боку міжнародної спільноти, зокрема
Євросоюзу і США. Як ідеться в
заяві Єврокомісії, оприлюдненій уже після застосування сили
іспанською поліцією, «події в
Каталонії – це внутрішнє іспанське питання, яке має розглядатися згідно з конституційним

У КАНАДІ ВІДБУЛИСЯ «ІГРИ НЕСКОРЕНИХ». УЧАСНИКИ
ЗМАГАНЬ – ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІ Й ВЕТЕРАНИ БОЙОВИХ
ДІЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ, НАБУТОЮ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ
СЛУЖБОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ. УКРАЇНСЬКА ЗБІРНА ВПЕРШЕ
ВЗЯЛА УЧАСТЬ У ЦИХ ЗМАГАННЯХ І ВИБОРОЛА 14
МЕДАЛЕЙ: 8 ЗОЛОТИХ, 3 СРІБНІ І 3 БРОНЗОВІ. НА ФОТО:
ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР КАНАДИ ДЖАСТІН ТРЮДО І ПРЕЗИДЕНТ
ПЕТРО ПОРОШЕНКО З УЧАСНИКАМИ «ІГОР»

порядком Іспанії… Настав час
для єдності і стабільності, а не
для розколу і фрагментації…
Єврокомісія закликає всіх відповідних гравців дуже швидко
перейти від конфронтації до
діалогу».
Водночас події на Донбасі та
в Криму були тотально інспіровані ззовні Росією. Без російських диверсійних груп ніякої
сепарації не було б і близько.
Як Україні слід реагувати
на події в Іспанії? Напевне,
найрозумніший шлях – підтримати ЄС. Україна має заявити
про підтримку територіальної
цілісності Іспанії, а з другого
боку – про підтримку всіх національних прав каталонського
народу.
Не можна допустити тиску
на каталонську ідентичність,
хоча ситуація має залишатися
в межах іспанської держави,
принаймні в найближчій і середньостроковій перспективі.
В умовах існування Євросоюзу
така позиція може виявитися
прийнятною і для іспанців, і
для більшості каталонців.

НАША АРМІЯ З’ЯВИЛАСЯ
З ЛЮБОВІ ДО УКРАЇНИ
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ПОВЕРНЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ ІЗ ЗОНИ
АТО. ВАСИЛЬКІВ, ЧЕРВЕНЬ 2015 РОКУ

14 ЖОВТНЯ – найбільш символічний день
у святковому календарі
України. Президент Петро Порошенко не просто ввів новий вихідний
– він обрав для цього
день, давно визнаний
українцями як свято,
але попередні президен-

ПОКРОВА

ти його просто не помічали.
Покрова – особливе християнське свято, день традиційного
вшановування козаків,
день, коли була створена Українська повстанська армія, – два роки
тому здобула офіційне

визнання. Цього дня ми
відзначаємо День захисника України. Це стало
дуже важливим моментом розриву емоційного
зв’язку з радянським минулим, символом декомунізації.
Зрештою, в Україні
на зміну підфарбова-

ОСОБЛИВОСТІ
ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ

СЕРГІЙ ФУРСА, ЕКОНОМІСТ

На початку жовтня парламент ухвалив закон про пенсійну
реформу, який передбачає підвищення пенсій для різних
категорій пенсіонерів, а також низку новацій
НАВІЩО Україні пенсійна
реформа? Найпростіша відповідь – тому що в Україні маленькі пенсії. Але це не відповідь. Це результат. А чому ж
в Україні такі маленькі пенсії?
Це на тлі того, що Україна витрачає значно більшу частину
бюджету на пенсії, ніж розвинені країни.
Уся справа в тім, що в Україні на одного пенсіонера припадає один працівник, який
платить податки. Це один з
найгірших показників у світі.
Так система функціонувати не
може.
Основний елемент реформи
– це збільшення страхового
стажу. З 15 років до 25 й надалі – до 35 років. Самі собою
цифри не лякають. Будь-яка
людина стільки працює. Проте
не будь-яка людина платить
податки.
Уся справа в тіньовій
економіці. В Україні її частка
шалено висока. У результаті
люди, котрі отримують вигоду
від тіньової економіки, живуть
добре. Також добре живеться
частині «білих комірців», які
платять податки.
Але їхніх податків не вистачає на всіх. Якби тіньова
економіка була світліша, вистачало б. А так не вистачає. І
самими пряниками ситуацію
не виправиш. Тож збільшується страховий стаж, що спо-

нукатиме людей працювати
легально. А отже, платити податки. І, звичайно, стимулюватиме не виходити на пенсію
надто рано, чим збільшується
кількість платників. Точно так,
як збільшує кількість працюючих скорочення різного роду
пільг, коли люди виходили на
пенсію відразу після 40 років.
Плюс реформа усуває
зрівнялівку. Тобто тепер ваша
пенсія реально залежатиме від
того, скільки ви працювали і
скільки заробляли. І, відповідно, скільки платили при цьому
податків. Що теж стимулює
людей виходити з тіні.
Таким чином, реформа в
довгостроковій перспективі
збільшить надходження до
Пенсійного фонду, що дасть
змогу скоротити його дефіцит.
Розв’язавши цю проблему,
можна буде перейти до накопичувальної пенсійної системи. Коли відбудеться її запуск
– невідомо. Начебто реформою передбачено старт уже
2019 року, але за останні 15
років ця дата змінювалася не
раз. Та рано чи пізно її запуск
неминучий. І тоді кожен дістане можливість накопичувати
на своєму рахунку пенсійні
кошти. Щоб у майбутньому не
розраховувати на солідарну
систему – це коли пенсії виплачуються з одного загального котла, як зараз.

ній пострадянській армії, що продовжувала
жити за принципами
23 лютого, виникли посправжньому українські
Збройні Сили.
Я не вживаю слова
«створені», я не випадково використав слово
«виникли».
Вони справді виникли, з’явились як диво
з людської сили, любові
до України й ненависті
до ворога, коли кожен
– від рядового запасу до
Верховного Головнокомандувача – злилися в
єдиний кулак, що зупинив ворога, котрий був
упевнений, що пройде
Україною не розчохлюючи зброї, адже небезпідставно вважав, що в
України армії немає.
Покрова покрила своєю благодаттю Україну, подарувала нам усім
нове розуміння того, що
кожен із нас має робити,
коли країна в небезпеці.
Сотні тисяч українських воїнів пройшли

ОЛЕКСАНДР
БРИГИНЕЦЬ
НАРОДНИЙ
ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

через війну зі споконвічним українським ворогом – Росією.
Конотоп чи Крути, які
були колись поодинокими символами боротьби з
поневолювачами, поповнилися безліччю блискучих операцій і рейдів
ЗСУ, у календарі наших

важливих свят тепер є й
такі, як день звільнення
Маріуполя, Слов’янська,
Краматорська, Бахмута,
Лисичанська, Сіверодонецька й інших українських міст.
Вірю, що й Донецьк,
Луганськ, Севастополь і
Сімферополь теж будуть
українськими не лише
завдяки дипломатичним
зусиллям, не лише через економічний тиск на
Кремль з боку світового
співтовариства, а й завдяки нашій силі й Покрові,
яка береже Україну.

НАВЧАННЯ СПЕЦНАЗУ НА ДОНБАСІ

ПРАВО НА ДЕРЖАВНУ
МОВУ? НОНСЕНС!

ПОГЛЯД

ЯРОСЛАВ
ЛЕСЮК

ВОЛОДИМИР
ШАПОВАЛ

НАРОДНИЙ

ДОКТОР

ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

ЮРИДИЧНИХ НАУК,
ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТ
НАН УКРАЇНИ

ТЕМА української мови та її
функціонування порушується
постійно і, що прикро, набуває
ознак вічної. А причина в тому,
що підхід до мовного питання в
незалежній Україні залишився на
рівні колоніальної УРСР – застарілим та шкідливим.
Саме за часів окупації ми боролися за право вживати українську
мову, яка зазнавала утисків. І ця
боротьба на той момент була
актуальною. Після здобуття незалежності українська мова, як
єдина державна, є мовою всього
народу України.
Юридично вона вже не може
розглядатися в аспекті права на її
використання. Державна мова –
надбання всіх українців, незалежно від етнічного походження,
це – один з базових інструментів
функціонування держави. При
цьому представники корінних
народів та національних меншин,
поза сумнівом, мають право
на збереження і розвиток своєї
мови, чому і має всіляко сприяти
Українська держава. Таке розуміння статусів державної та мов
національних меншин – ключ до
справедливого розв’язання мовної проблеми в Україні.
Проте ми досі намагаємося

вирішити мовні питання сучасної
України з позиції колонії. Остаточне утвердження державної мови є
надважливим для України процесом, який підміняється безглуздим
захистом права окремого громадянина на вживання української
мови. Ніби наше завдання – зберегти національну мову в колонії,
а не забезпечити функціонування
державної мови у своїй державі.
З року в рік у мовному законодавстві України, як перекотиполе
– від законопроекту до законопроекту – мігрує ідея про право
на використання державної мови.
Це ж стосується нового закону
про освіту.
Нібито правильно, і зовні навіть красиво, адже в такий спосіб
«захищається» українська мова!
Але право – це не обов’язок, і
громадянин може відмовитися
від його реалізації (читай – відмовитися здобувати освіту саме
державною мовою).
Але не може бути «права здобути освіту державною мовою»!
Це те саме, що надати людині
право стояти на ногах. Або уявіть
собі, якби в Податковому кодексі
стверджувалося, що держава
гарантує кожному громадянину
право сплачувати податки…

Виходить, що відтворений тут
припис закону про освіту обмежує конституційно визначені
можливості функціонування
української мови у такій сфері
суспільного життя, як освіта. Але
ж неприпустимо, мотивуючись
різними політичними, дипломатичними чи іншими хитромудрими «доцільностями», правом
окремого громадянина підміняти
беззаперечне правило для всіх.
Саме поняття «права окремого
громадянина на вживання державної мови» є неадекватним.
Сьогодні українську треба послідовно й наполегливо
утверджувати саме як державну,
як мову суспільного єднання,
як один із головних маркерів
Української держави, не йдучи на
безглузді політичні компроміси,
які все одно нічого не дають,
крім консервації абсурду.
Громадяни України не потребують жодного права на використання державної мови. Конституційний Суд сформулював це
однозначно: «Під державною
(офіційною) мовою розуміється
мова, якій державою надано правовий статус обов’язкового засобу
спілкування у публічних сферах
суспільного життя» (рішення КС №
10-рп/99 від 14.12.99).
Час припинити культивування
комплексу мовної меншовартості, недолугі загравання та
намагання задовольнити всіх і
вся. Час навести лад у власному
менталітеті й почати діяти з позиції повноцінної Держави.

