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Коротко про головне
«Український тиждень» у Європарламенті
З 29 лютого по 2 березня тривав «Український тиждень» у Європарламенті.

Українська делегація на чолі з Головою Верховної Ради В. Гройсманом
вирушила в Брюссель з метою участі у спільній триденній конференції
високого рівня з питань розвитку і зміцнення потенціалу українського
парламенту.
Під час «Українського тижня» депутати Європарламенту, парламентів
країн-членів ЄС, а також представники інших інституцій Євросоюзу та
міжнародних організацій мали змогу обмінятися досвідом з понад 40
народними обранцями з України, включаючи керівництво Верховної Ради,
щодо питань, пов’язаних з належними парламентськими практиками,
законотворчістю та представництвом.
Одним з результатів «Українського тижня» у Європарламенті стало
підписання в середу, 2 березня, у Брюсселі угоди про адміністративну
співпрацю між Європейським парламентом та Секретаріатом Верховної Ради
України.
Торік у липні Президент Європарламенту М. Шульц і Голова Верховної
Ради України В. Гройсман підписали Меморандум про розуміння. Його мета –
зміцнення конституційної ролі українського парламенту в законотворчості,
законодавчому контролі та представництві.
Відповідно до Меморандуму колишній Президент Європарламенту
П. Кокс підготував звіт та дорожню карту розвитку й зміцнення потенціалу, які
дадуть змогу покращити роботу ВР.
П. Кокс нагадав, що після підписання між ВР та ЄП Меморандуму про
порозуміння була започаткована робота місії з оцінки потреб Верховної Ради,
під час якої «ми переглянули моменти, де треба підсилити роботу ВР». За час
роботи місії в Києві відбулися більше 100 засідань, чисельні зустрічі з різними
представниками суспільства.
Як результат, сказав П. Кокс, у доповіді є «сім заголовків і 57
рекомендацій». Першою з них П. Кокс назвав законодавчу спроможність
Верховної Ради.
У зв’язку з цим П. Кокс рекомендує розпочати працювати разом над
повним законодавчим процесом. Через величезну кількість законодавчих актів
в українському парламенті він назвав це «законодавчим спамом» та
«законодавчим цунамі». Натомість «законопроекти мають проходити контроль
якості, відповідності до Конституції. Для цього треба застосовувати певні
правила», наголосив екс-голова ЄП.
Ще одним важливим питанням представник Європарламенту назвав
планування роботи Верховної Ради в сесійному режимі та режимі комітетів.
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П. Кокс звернув увагу, що коли засідання комітетів проводяться на тому ж
самому тижні, що і пленарне, на комітети приходить значна кількість депутатів.
У разі ж, коли на тижні проводяться тільки засідання комітетів, явка дуже
низька, іноді немає кворуму.
Також П. Кокс розкритикував режим роботи погоджувальної ради ВР
щодо формування порядку денного за присутності телевізійних камер. «Певні
питання в політиці треба спочатку переговорити за зачиненими дверима, а
потім вже публічно надавати інформацію. А коли присутні камери,
відбувається Голлівуд – кожний хоче бути кращим», – сказав представник
Брюсселя.
П. Кокс також висловився за внесення технічної поправки до Конституції
задля зміни необхідної кількості кворуму під час голосування Верховної Ради.
«Система голосування – дуже делікатне питання. Нас здивував ваш кворум
у 226 голосів. Це піаніно у вас таке – голосування по клавішах? Не так ці
справи робляться», – підкреслив екс-президент Європарламенту.
Своєю чергою Голова Верховної Ради України В. Гройсман, відкриваючи
дискусію високого рівня «Роль Парламенту і політичних партій: на шляху до
культури діалогу, компромісу та досягнення компромісу» в Брюсселі у
вівторок, 1 березня, заявив про те, що упровадження внутрішньої реформи
Верховної Ради України має забезпечити нову якість усіх процесів, які
відбуваються в парламенті.
«Дуже важливо, щоби на шляху до інституційної спроможності ми змогли
всередині українського парламенту побудувати якісний діалог взаємодії
міжпартійної, міжфракційної, між опозицією і коаліцією. Маємо вийти на нову
якість усіх процесів, які відбуваються у парламенті», – заявив він.
Голова ВР зазначив, що настав час інституційного відродження України.
В. Гройсман зауважив, що унікальний проект спільного Плану дій Верховної
Ради та Європейського парламенту щодо внутрішньої реформи українського
парламенту, презентований під час «Українського тижня» в Брюсселі, – «це
дуже амбітне завдання».
Разом з тим очільник Верховної Ради висловив сподівання, що парламент
спільно з колегами з Європарламенту, народними депутатами, представниками
експертного суспільства та громадського середовища зможе реалізувати Звіт
Місії Європарламенту з оцінки потреб П. Кокса. «Там немає простих рішень.
Але я вірю в те, що наше розуміння того, що зміни є необхідними, будуть
рушійною силою перетворень, для того, щоби ми швидко рухалися у цьому
напрямку», – наголосив він.
У цьому контексті В. Гройсман наголосив на важливості досвіду
парламентів та публічного управління інших країн для України.
Голова ВР також зазначив, що сьогодні країна переживає кризу, яка
сприймається більшістю фракцій Верховної Ради «не як кінцева зупинка, а як
можливість проаналізувати все те, що було зроблено, у тому числі помилки,
зробити висновки, перезавантажитися і рухатися далі».
«Україна потребує дуже динамічних, зрілих рішень. І ці рішення мають
прийматися в українському парламенті», – наголосив очільник Верховної Ради.
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В. Гройсман також зауважив на необхідності відновлення парламентського
контролю та створення належних умов для законотворчості. «Все це має бути
запорукою якісних рішень, які забезпечать більш швидкі, якісні реформи в
нашій країні», – підкреслив спікер (Офіційний веб-портал Верховної Ради України
(http://www.rada.gov.ua/news/ukr_week/126138.html). – 2016. – 1.03; Представництво
Європейського
Союзу
в
Україні
(http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2016/2016_02_23_uk.htm).
– 2016. – 23.02; Новинарня (http://novynarnia.com/2016/02/29/ukrayinskiy-tizhden-vyevroparlamenti-ugoda-z-sekretariatom-vr-ta-inshi-tsinni-poradi/). – 2016. – 29.02).

Аналітика
Політичні акценти
Н. Тарасенко, мол. наук. співроб. СІАЗ НБУВ

Мюнхен-2016: український контекст
12–14 лютого в Німеччині відбулася 52-га щорічна Мюнхенська
конференція з питань безпеки. Форум проводиться в Мюнхені з 1962 р. До 1993
р. він іменувався Конференцією з військових питань і проводився під егідою
партії «Християнсько-соціальний союз», з 1998 р. фінансується урядом
Німеччини.
Цьогоріч конференцію відвідали близько 600 високопоставлених
представників міжнародної політики: близько 30 голів держав і урядів, майже
70 міністрів оборони й закордонних справ, а також п’ять голів спецслужб.
Зокрема, США на форумі представляв глава зовнішньополітичного відомства
Д. Керрі, Німеччину – міністр закордонних справ Ф.-В. Штайнмайєр, міністр
оборони У. фон дер Ляйєн і глава відомства федерального канцлера Німеччини
П. Альтмаєр, Францію – прем’єр-міністр М. Вальс, міністр закордонних справ
Л. Фабіус та міністр оборони Ж.-І. Ле Дріан, Росію – прем’єр-міністр
Д. Медведєв і міністр закордонних справ С. Лавров. Україну на Мюнхенській
конференції представляли Президент П. Порошенко, міністр закордонних справ
П. Клімкін і чимало відомих політиків, серед яких мер Києва В. Кличко,
одеський губернатор М. Саакашвілі, міністр економіки А. Абромавичус та ін.
Мюнхенська конференція з питань безпеки відбулася у фешенебельному
готелі Bayerischer Hof, який має 340 кімнат і 40 залів для проведення заходів.
На конференцію було акредитовано 700 журналістів із 48 країн
(http://www.dw.com/uk/мюнхенська-конференція-з-безпеки-в-цифрах/a19042841).
На відміну від минулорічної конференції з питань безпеки, де тема
конфлікту в Україні й порушення Росією міжнародно визнаних кордонів
України через анексію Криму домінувала, нині на перший план у Мюнхені
вийшли інші теми. Серед них – криза в Сирії, нестабільність на Близькому
5

Сході, криза з біженцями і пошук Євросоюзом відповідей на неї. Також
обговорювали тему кібернетичної безпеки, наростаючої важливості Африки у
світі, а також потребу стабілізації цього континенту.
У тому, що тема України цьогоріч явно не серед пріоритетних для
обговорення, можна було переконатися, зазирнувши в газету The Security Times
– спеціальне видання конференції. У ній експерти й політики представляють
своє бачення актуальних проблем світової безпеки. Стаття про Україну була
надрукована на сьомій сторінці. Її автор, колишній посол США в Києві
С. Пайфер, запропонував продовжувати чинити тиск на учасників конфлікту
щодо виконання умов «Мінська-2», водночас визнаючи, що дотримання всіх
умов – малоймовірне. Упадає в око, що статтю про Україну написав
американський, а не український експерт. Водночас, наприклад, про роль Росії
на сторінках The Security Times розмірковує глава Московського центру
Карнегі Д. Тренін.
П’ятдесят друга мюнхенська конференція з безпеки відкрилася
12 лютого, рівно через рік після підписання Мінських угод, але ніхто з перших
виступаючих про це не згадав. Відкриваючи конференцію, її глава, німецький
дипломат В. Ішингер, зробив акцент на двох проблемах: війні в Сирії та
нескінченному потоці біженців і мігрантів із Близького Сходу й Африки, що
загрожує розхитати Європу. Він зазначив, що ситуація у світі – найгірша з часів
закінчення холодної війни, і закликав до діалогу.
До конференції була підготовлена спеціальна доповідь з оцінкою
нинішнього стану справ у сфері безпеки. У ній, зокрема, наголошено, що «у
2016 р., швидше за все, ми будемо спостерігати період зростання ризиків, у
тому числі військового протистояння, невизначеності і кардинальних
трансформацій; це початок більш нестабільної міжнародної ери». У доповіді
йдеться про розвиток двох протилежних тенденцій. З одного боку, конфлікти
перестають обмежуватися державними кордонами, а самі кордони втрачають
свій, без того обмежений, ефект, з іншого – повертаються розділові бар’єри між
країнами. З часів падіння Берлінської стіни понад 40 держав звели бар’єри з
метою відгородитися від більше ніж 60 своїх сусідів. Тільки у 2015 р. було
зведено 15 нових «прикордонних стін». Доводиться констатувати, що існуюча
система забезпечення безпеки не здатна ефективно відповісти на нові виклики
й загрози та потребує серйозної модернізації.
Ще до офіційного відкриття 52-ї безпекової конференції до Мюнхена
прибули учасники Міжнародної групи підтримки Сирії, які домовилися
протягом тижня забезпечити припинення вогню в межах всієї території країни.
Щоправда, через день за наполяганням делегації сирійської опозиції термін
«припинення вогню» був замінений на термін «припинення ворожих дій».
Учасники переговорів з інших країн вирішили не наполягати на первісному
формулюванні, справедливо вважаючи, що стрілянина один в одного – це теж
варіант ворожих дій. Ця домовленість дала певну надію на припинення війни в
Сирії.
У цьому контексті особливо очікуваним був виступ російського прем’єра
Д. Медведєва, який узяв участь у Мюнхенській конференції вперше. Президент
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Росії В. Путін відхилив запрошення на форум, хоча світові лідери, занепокоєні
дедалі активнішою участю збройних сил РФ у війні в Сирії на боці урядових
військ, очікували почути саме його позицію. Водночас Д. Медведєв в інтерв’ю
газеті ділових кіл Handelsblatt, опублікованому в день відкриття конференції,
дав зрозуміти, що Росія готова до діалогу із Заходом, але очікує від нього
першого кроку – скасування санкцій.
Д. Медведєв став одним з головних ньюсмейкерів конференції.
Виступаючи під час прем’єрських дебатів разом із главою французького уряду
М. Вальсом, російський прем’єр нагадав про історичну «мюнхенську промову»
президента В. Путіна у 2007 р., коли той у різкій формі попередив про
загострення взаємин Росії й Заходу. Тоді В. Путін звинуватив західні країни
(насамперед США) у систематичному порушенні демократичних і міжнародних
норм, а також у спробі захопити панування над світом. Ще попередив, що у
взаєминах з Росією їх чекають непрості часи.
«Росію, нас, постійно вчать демократії. Але ті, хто нас вчить, самі чомусь
вчитися не дуже хочуть», – переконував В. Путін. У 2007 р. російський лідер
попередив, що Кремль планує змінити правила гри в міжнародній політиці. І ще
– планує протистояти США на світовій арені.
«Система права однієї держави, Сполучених Штатів, переступила свої
національні кордони у всіх сферах: і в економіці, і в політиці, і в гуманітарній
сфері – і нав’язується іншим державам. Кому це сподобається? Переконаний:
ми підійшли до того рубіжного моменту, коли повинні серйозно замислитися
над усією архітектурою глобальної безпеки... Не треба підміняти Організацію
Об’єднаних Націй ані НАТО, ані Євросоюзом», – попередив тоді В. Путін.
«Ясно, що в цих умовах ми змушені замислитися про забезпечення своєї
власної безпеки», – додав він, допустивши вихід Росії з договорів про
нерозроблення крилатих ракет і про звичайні збройні сили у Європі.
Д. Медведєв, виступаючи в Мюнхені у 2016 р., фактично відзвітував про
створену реальність в стилі «обіцяли – зробили» і додав: Москва планує і далі
підвищувати градус у міжнародних взаєминах. При цьому прем’єр РФ щоразу
додавав: «Ми готові одуматися і зробити крок назад, якщо Захід пристане на
наші умови». Щоб ніхто не подумав, що слова Д. Медведєва – це суто його
власна думка, він одразу зазначив, що мюнхенська промова узгоджена з В.
Путіним. «Перед поїздкою я зустрічався з президентом Путіним. Ми
обговорювали його виступ у Мюнхені в 2007 р. ...Спитаймо себе: чи не занадто
ми тоді згущували фарби? Можливо, наші оцінки були надто песимістичні? На
жаль, ситуація навіть серйозніша», – почав свій виступ Д. Медведєв.
Перелічивши проблеми світової безпеки (включно з такими ідеологічними
штампами, як «відсутність єдиної великої Європи», «громадянська війна в
Україні» і «недружня політика НАТО щодо Росії»), прем’єр перейшов до
головного: «Ми скотилися, по суті, в часи нової холодної війни», – оголосив
він.
Спікер
виділив
«п’ять
тез
про
безпеку»
(http://www.
eurointegration.com.ua/articles/2016/02/14/7044835).
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Теза 1. Зняти санкції з РФ, бо інакше «всім буде гірше».
«Я завжди говорив, санкції завдають удару і проти тих, проти кого вони
запроваджуються, і проти тих, хто їх використовує. Скільки спільних ініціатив
підвисли через санкції! Чи прораховані втрати бізнесу? І чи справді наші
суперечності варті цього?.. Це – шлях в нікуди. Усім буде гірше, не
сумнівайтеся».
Теза 2. Мінську угоду має виконувати насамперед Україна. Інакше –
чекайте на нові регіональні конфлікти.
За словами Д. Медведєва, більшість збройних конфліктів у Європі й
навколо неї почалися через «кризу моделі світового економічного розвитку».
«Жодного іншого засобу мирного врегулювання, крім мінського пакета, не
існує. Безумовно, “Мінська” мають дотримуватися усі сторони, але насамперед
його виконання залежить від київської влади. Не тому, що ми намагаємося
перевести кудись стрілки, а тому, що такий період настав», –заявив
Д. Медведєв.
На його думку, Захід може та має вимагати від Києва завершення
конституційної реформи, проведення виборів, широкої амністії, відновлення
роботи української банківської системи на окупованій території. І навіть за
порушення перемир’я на лінії розмежування, як вважає Д. Медведєв, відповідає
Київ.
При цьому в РФ не мають наміру віддавати Києву контроль над кордоном.
Прем’єр, зокрема, пообіцяв і надалі надсилати до України «гуманітарні конвої».
В одному блоці з Україною, на думку Д. Медведєва, – сирійський
конфлікт. Заявивши про загрозу розпаду Сирії, прем’єр РФ висунув
несподівану умову. Москва наполягає, що рішенням сирійської проблеми
мають зайнятися РФ і США, як рівні за значенням гравці. «Втілити ці заходи в
життя треба під головуванням нашої країни та Сполучених Штатів Америки.
Підкреслю: ключове значення матиме регулярна робота російських і
американських військових. Саме регулярна! І не треба нікого лякати наземною
операцією!» – зазначив Д. Медведєв.
Теза 3. Якщо Москву не почують, буде хвиля терактів.
«Тероризм стане новим видом війни, яку буде вести весь світ, – попередив
він. – Я переглядав оцінки західних експертів. Навіть недоброзичливці
визнають, що при всіх розбіжностях “антитерористичне рівняння” без Росії не
вирішується. Щоправда, іноді цю думку висловлюють в іншому контексті,
кажучи, що гірше сильної Росії може бути лише слабка Росія».
Теза 4. Чекайте на нову міграційну кризу.
«З’явилася реальна загроза руйнування єдиного економічного простору, а
за ним – і культурного простору, навіть самої європейської ідентичності! Ми,
на жаль, бачимо підрив необхідних і для Росії механізмів. Я маю на увазі
розвал, по суті, Шенгенської зони».
Теза 5. Припиніть стримувати Росію.
«Доктрина стримування дуже активно застосовується Заходом щодо Росії
сьогодні. Небезпека в тому, що і за 10, і за 20 років ми з вами
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обговорюватимемо одні й ті самі теми. Якщо, звісно, взагалі буде що
обговорювати. У рамках всесвітнього халіфату дискусії недоречні».
На завершення свого виступу Д. Медведєв фактично попередив, що в разі
непоступливості Заходу цілком реальним сценарієм стає третя світова війна.
«Сучасна архітектура європейської безпеки була побудована на руїнах Другої
світової війни, і вона дозволила нам прожити 70 років без глобальних
конфліктів... Невже нам потрібне ще одне, третє світове потрясіння, щоб
зрозуміти, наскільки необхідною зараз є співпраця, а не конфронтація?» –
звернувся він до залу.
Промова Д. Медведєва була настільки довгою, що виступаючому слідом за
ним міністру закордонних справ С. Лаврову було нічого додати. Зал вислухав
обох надзвичайно уважно, ніяких інцидентів, як минулого року, коли під час
слів С. Лаврова про Україну в залі було чути сміх, на цей раз не було. Західні
політики явно намагалися не провокувати Росію й уникали жорстких публічних
заяв. Це сильно контрастувало з критикою дій Росії в Сирії, яка звучала в ці дні
в німецьких ЗМІ.
Реакція учасників конференції на виступи Д. Медведєва й С. Лаврова в
Мюнхені була неоднозначна. Східноєвропейські та скандинавські лідери
впевнені, що це – нова реальність. Більше того, вони припустили, що Росія
готова не зупинятися на фазі холодної війни. «Вже зараз можна говорити про
гарячу війну, адже ми бачимо вторгнення Росії в Україну, агресивні дії РФ у
Сирії. Це не холодна війна, а гаряча», – зауважила президент Литви
Д. Грибаускайте.
«Це не холодна війна – це звичайна війна. Подивіться на Алеппо, де
російські бомби падають на голови людей», – підтримала її прем’єр-міністр
Норвегії Е. Солберг.
Водночас жоден західний спікер не сприйняв погрози російського
прем’єра всерйоз. «Моя відповідь Медведєву: ми не повинні говорити про
холодну війну. Навпаки, ми повинні використовувати всі можливості, щоб
уникати конфронтації», – відреагував на заяву російського прем’єра президент
Європарламенту М. Шульц.
«На думку НАТО, ніякої холодної війни, звісно ж, немає», – підтримав
його верховний командувач силами НАТО у Європі Ф. Брідлав.
Глава МЗС Німеччини Ф.-В. Штайнмайєр навіть узявся «розшифрувати»
послання Д. Медведєва для учасників Мюнхенської зустрічі. «Давайте
дивитися на ситуацію реалістично. Ми не у стані холодної війни. Ті, хто слухав
Медведєва, вочевидь, і не подумали, що він мав це на увазі.
Я зрозумів його інакше. Думаю, він хотів сказати, що треба уникнути тієї
ситуації, яка приведе нас до холодної війни», – припустив глава німецького
МЗС.
Російський міністр закордонних справ С. Лавров, який виступав на одній
панелі зі Ф.-В. Штайнмайєром, не став коментувати його припущення,
зауваживши лише, що «прем’єр Медведєв чітко все сказав». При цьому
С. Лавров повернувся до тез «мюнхенської промови Путіна» і вимагав від
Заходу
переглянути
світовий
порядок.
«У
будь-якому
випадку
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треба домовлятися про реформи світового устрою. Тому що НАТОцентрична
зарозумілість, що відображає політичну короткозорість, дуже заважає пошуку
відповідей на загальні загрози», – зауважив він.
Показовим є коментар голови Комітету з міжнародних справ Ради
Федерації РФ К. Косачова, члена російської делегації в Мюнхені. Він
наголосив, що «не став би концентрувати увагу на формулюваннях у промові
Медведєва», та при цьому заявив, що «навряд чи хтось сьогодні може описати
відносини між Росією і Заходом інакше».
Досить спокійна реакція на заяви російського прем’єра з боку окремих
європейських політиків зробила очевидними певні тривожні тенденції у
ставленні європейських держав до Росії. Зрозуміло, що в багатьох країнах
ЄС є бажання повернутися до відновлення торговельних відносин з Росією.
Тому Україні треба буде докладати багато зусиль усередині ЄС, щоб утримати
ситуацію і зберегти санкційну політику щодо Росії.
Загалом ставлення до Росії в Мюнхені цього разу було особливо
неоднозначним. З одного боку, висловлювалося розуміня, що без Москви
розв’язати сирійську проблему й багато інших не вдасться. Але з іншого – у
світлі останніх російських бомбардувань і ситуації в сирійському місті Алеппо,
де урядові війська тіснять сили опозиції, ставлення в Німеччині до Росії різко
погіршилося. Найтиражніша газета Bild у незвично жорсткому коментарі
напередодні конференції закликала зайняти тверду позицію щодо Росії й
подумати про посилення санкцій – цього разу через Сирію.
У виступах представників провідних західних країн звучала різка критика
на адресу російської політики й конкретно бойових дій у Сирії. Міністр
оборони ФРН У. фон дер Ляйєн назвала дії Росії в сирійському конфлікті
«цинічними». У своєму виступі в Мюнхені міністр теж зробила випад у бік
Москви. «Той, хто дійсно хоче миру, не стане чекати кілька тижнів», – сказала
У. фон дер Ляйєн, натякаючи на початкову російську пропозицію про
припинення вогню в Сирії з 1 березня.
Багато політичних лідерів західних країн критикували Росію за те, що, на
їхню думку, російські авіаудари в Сирії спрямовані не проти терористичної
організації ІДІЛ, а проти сирійської опозиції, яка бореться з режимом Б. Асада.
Крім того, російські авіаудари призводять до великих жертв серед мирного
населення. Як заявив держсекретар США Д. Керрі, «підхід, який використовує
Росія при виборі цілей, повинен бути змінений», а Генсек НАТО
Є. Столтенберг висловив думку, що авіаудари російських літаків з різних
опозиційних груп у Сирії фактично підірвали зусилля з мирного врегулювання.
Д. Керрі також заявив, що в Росії є вибір: виконувати мінські домовленості
чи піддаватися санкціям. Крім того, Вашингтон підтвердив намір збільшити
вчетверо бюджет, що виділяється на посилення присутності НАТО у Східній
Європі. Американський держсекретар не надто оптимістично оцінив і ситуацію
в Сирії: він не бачить «позитивних ознак, що передвіщають кінець війни», і
шкодує про те, що російські авіаудари спрямовані проти угруповань опозиції.
Сенатор США та колишній кандидат у президенти від Республіканської
партії Д. Маккейн гостро розкритикував дії Росії в Сирії та реакцію Заходу на
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них. Він сказав, що не вірить в успіх мюнхенських домовленостей. Напередодні
відкриття форуму так звана контактна група із 17 країн домовилася про
«припинення бойових дій» у Сирії протягом тижня. Д. Маккейн пояснив свій
песимізм «природою наших супротивників та їхніми амбіціями», натякнувши
на сирійське керівництво та Росію, яка надає Дамаску військову підтримку
(http://www.dw.com/uk/підсумки-мюнхена-похмурі-прогнози-та-слабкі-надії/a19048322).
«Путін не зацікавлений у тому, щоб бути нашим партнером», – упевнений
Д. Маккейн. Мюнхенська конференція показала, що Захід поки не визначився,
чи вважати Росію в Сирії партнером, суперником чи противником. Д. Маккейн
визнав, що Росія фактично стала «ключовим гравцем» у сирійському конфлікті
та поклав відповідальність за це на пасивний, на його думку, Захід.
Американський сенатор закликав встановити на півночі Сирії безполітну зону і
створити коаліцію, яка б «зачистила» Ірак від терористичної організації
«Ісламська держава» (ІД).
Д. Маккейн і Д. Ліберман також назвали поведінку російської делегації на
Мюнхенській конференції з питань безпеки агресивною та зверхньою. «Як на
мене, поведінка росіян нагадує поведінку Путіна у 2007 р. Дуже агресивна,
дуже антагоністична. Утім, згадки про холодну війну є зовсім недоречними», –
сказав сенатор Д. Маккейн (http://www.radiosvoboda.org/content/article/
27552596.html).
«Д. Медведєв приїжджає сюди і попереджає нас, Захід, що ми не повинні
допустити початку нової холодної війни. Це при тому, що саме вони, росіяни,
власними руками загарбали Крим, досі мають війська в Україні, а тепер ще
знову надіслали війська на Близький Схід», – заявив колишній сенатор
Д. Ліберман.
Один з найрізкіших критиків дій Росії в Сирії – німецький політик
Н. Реттген, представник правлячої консервативної партії ХДС і голова Комітету
бундестагу із закордонних справ – вважає, що може йтися про «злочини проти
людяності». «Тому що Росія причетна до блокування, оточення міст з метою
морити людей голодом, – вважає депутат. – А це, крім іншого, заборонено
міжнародним правом».
Песимістично оцінив ситуацію в Сирії та в регіоні загалом і міністр
оборони Ізраїлю М. Яалон. На його думку, світові слід готуватися до тривалого
періоду нестабільності на Близькому Сході.
Активно обговорювала промову Д. Медведєва на Мюнхенській
конференції з питань безпеки європейська преса (http://www.dw.com/uk/
європейська-преса-про-медведєва-в-мюнхені-як-за-поганих-старих-часів/a19049116).
У коментарі «Москва знову в холодній війні» швейцарська
газета Neue Zьrcher Zeitung пише про високий градус недовіри у Східній Європі
до дій і заяв Росії. «Президент Польщі А. Дуда відповів на питання про
найбільшу загрозу коротко й лаконічно: “Росія”. Український Президент
П. Порошенко закинув Москві неприборкану агресію та звинуватив її у
постійному пропагандистському перекручуванні фактів. Не в останню чергу за
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допомогою провокації з потоками біженців із Сирії Росія прагне просунути
дестабілізацію Європи», – пише Neue Zьrcher Zeitung.
Продовжує тему польська Gazeta Wyborcza у своїй редакційній колонці
«Польща на роздоріжжі». «На організованих вже з півсторіччя мюнхенських
конференціях зустрічаються найважливіші політики та експерти Заходу. Як раз
тут про проблеми безпеки говорять відкритим текстом. Добре було чути, що
Польща у своїх поглядах не самотня. Що дуже критичне ставлення до Росії
мають і країни старої Європи. Що крокодилові сльози над новою холодною
війною, які лив прем’єр Д. Медведєв, російський “голуб”, ні на кого не
справили враження», – переконана Gazeta Wyborcza.
Щирості заяв російських очільників не вірить і ліберально-консервативна
данська газета Berlingske. Видання скептично ставиться до шансів на початок
припинення вогню в Сирії. «Немає причин передчасно радіти. Навпаки. Усе
вказує на те, що йдеться про відволікаючий маневр російської сторони, яка
явно прагне запобігти тому, щоби міжнародна коаліція в Сирії, очолювана
США, могла б надати військову допомогу підтримуваним Заходом сунітським
повстанцям», – переконана Berlingske.
Ліберальна британська The Guardian у своєму редакційному аналізі не
приховує низької оцінки зовнішньої політики США, що дає змогу Росії діяти
набагато впевненіше. Газета пише: «Те, що розгорнулося в Мюнхені, схоже,
наклало печатку на те, що останніми місяцями ставало дедалі очевиднішим.
Москва повернулася на Близький Схід як великий гравець, тоді як Вашингтон
виглядає приниженим, тінню великої сили, яка колись домінувала над подіями
в регіоні. Холодна війна повернулася, як сказав у суботу російський прем’єрміністр Д. Медведєв, і Росія, здається, на підйомі. Критики від дня оголошення
про припинення вогню попереджали, що Москва перехитрила Вашингтон і
просто використовує переговори й угоду для консолідації виграшів – тактика,
відточена російськими силами в Україні. США втратили, можливо, більше, ніж
політичний капітал. Перемир’я може коштувати їм довіри кількох
поміркованих опозиційних груп, що ще діють і які відчувають себе кинутими
країною, яка обіцяла підтримку, напризволяще», – застерігає The Guardian.
На відміну від Росії, що отримала в Мюнхені одразу дві можливості
детально донести до публіки свою точку зору, Україна була представлена лише
в одній дискусії. Президент П. Порошенко виступив під час президентських
дебатів разом з лідерами Польщі, Литви, Фінляндії і главою парламенту ЄС.
Ведучий надавав їм слово по черзі. П. Порошенко виявився останнім, однак
привернув до себе увагу емоційною промовою, яку пізніше показали чимало
світових ЗМІ. Президент України говорив про загрози, зрозумілі та близькі
європейським політикам – про повзучий розкол Євросоюзу, який провокує
Росія. «Головна загроза для всіх нас, європейців, – це альтернативна Європа з
альтернативними цінностями. Вони несуть ізоляціонізм, нетолерантність,
неповагу до прав людини, релігійний фанатизм, гомофобію. Ця альтернативна
Європа має свого лідера, його ім’я – Путін. Ця альтернативна Європа має своїх
рядових солдатів – їхнє ім’я проросійські та антиєвропейські партії всередині
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кожної європейської держави, які борються проти Європи», – сказав
П. Порошенко.
Серед головних заяв українського лідера стало, зокрема, пряме
звинувачення президента Росії В. Путіна в агресії щодо України та в
ігноруванні будь-яких – як європейських, так і людських – цінностей. «Це не
громадянська війна, пане Путін, це – ваша агресія. Це не громадянська війна в
Криму, це ваші солдати, які окупували мою країну. І це не громадянська війна у
Сирії – це ваше бомбардування мирного населення у Сирії», – напряму
звернувся до лідера РФ П. Порошенко, категорично заперечивши таким чином
попередню заяву прем’єр-міністра Росії Д. Медведєва.
Крім того, П. Порошенко висловив переконання, що санкції, які наклали на
РФ через війну в Україні, «не є покаранням, а способом повернути Росію за стіл
перемовин». Тому Президент виступив категорично проти послаблення
санкцій для початку діалогу з РФ. «Не згоден, що слід послабити санкції, щоб
розпочати діалог з РФ. Коли закрили очі на війну в Грузії, хіба це зупинило РФ
в Криму і Донбасі?» – пояснив П. Порошенко. Він заявив, що санкції проти
Росії діятимуть до повернення Україні контролю над держкордоном. Другою
умовою Президент назвав виведення всіх іноземних збройних сил з української
території.
«У нас є докази. І це – не тільки десятки російських паспортів, які я в
минулому році тут демонстрував, це – велика кількість доказів: фотографії із
супутників, безпілотних літальних апаратів, це розповіді свідків-українців, які
проживають на території, яка зараз є окупованою, і десятки російських
солдатів, яких ми затримали й показали всьому світу як доказ агресії», –
уточнив він.
П. Порошенко зауважив, що наразі Європа проходить свою найскладнішу
кризу, подолати яку можна лише спільними зусиллями. «Тому, коли ми
говоримо про підтримку і боротьбу за Україну, то це стосується не тільки
українського народу, це питання європейської та світової безпеки», –
наголосив Президент України.
Щодо внутрішньої ситуації в Україні, П. Порошенко повідомив іноземним
колегам про прогрес держави в боротьбі з політичними й економічними
проблемами. «Україна запускає судову конституційну реформу, щоб побороти
корупцію. Ми створюємо для цього незалежні органи. Україна має бути
успішною країною, яка бореться з корупцією, розбудовує економіку, і наша
єдність з Європою допоможе нам», – підсумував П. Порошенко (http://tsn.ua/
politika/agresiya-putina-reformi-v-ukrayini-ta-kriza-yevropi-pro-scho-govorivporoshenko-na-konferenciyi-u-myunheni-590375.html).
Політолог Т. Березовець на своїй сторінці у Facebook зауважив, що «багато
хто був здивований вкрай різкими заявами П. Порошенка на Мюнхенській
конференції на адресу російського прем’єра Д. Медведєва і Кремля в цілому.
Український президент в Баварії виявився, по суті, головним візаві Медведєва в
умовах відсутності В. Путіна, який послав віддуватися, замість себе, прем’єра.
Для спостерігачів сам факт агресивного стилю П. Порошенка виглядав дивним,
особливо на тлі складних мінських переговорів і того, що у Верховній Раді
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немає та не передбачається 300 голосів за конституційні зміни.
Здавалося, при такому розкладі турбувати звіра не слід. Однак
П. Порошенко вирішив інакше. І причина, чому він так зробив, адресуючи свій
яскравий спіч Д. Медведєву (у дійсності ж апелюючи до В. Путіна), лежить на
поверхні. П. Порошенко розуміє, що західні лідери потихеньку втомлюються
від проблем України на тлі напливу біженців і поступаючись тиску
європейського бізнесу відновити business as usual з російським. Тому
П. Порошенко розігрує партію з В. Путіним, провокуючи Кремль на нові
небезпечні заяви, які налякають млявих європейських лідерів, особливо
Ф. Олланда й А. Меркель, а також переконають старих і перевірених «друзів»
Росії британців, скандинавів і східноєвропейців ні за яких умов не знімати
санкції щодо Росії. П. Порошенко прекрасно усвідомлює, перебуваючи в
постійному контакті з лідерами ЄС, яким великим є тиск російського лобі в
Євросоюзі і що санкції кожного разу доводиться буквально вигризати. Мало
хто знає, чого варте було їх недавнє продовження і яка роль у цьому особистих
відносин П. Порошенка з А. Меркель.
Сьогодні П. Порошенко змушений підвищувати ставки. І мета його
меседжів була досягнута. Д. Медведєв “не підвів” покладених на нього надій і
знову налякав стару Європу відновленням холодної війни, а заразом
можливою ?? фазою гарячої війни в Сирії. Д. Медведєв відмінно виступив у
ролі пейджера, що передає повідомлення від абонента в Кремлі. Таким чином,
Мюнхенська конференція стала ще одним тривожним дзвіночком для Європи,
збільшуючи шанси на продовження санкцій і підвищуючи зацікавленість ЄС у
вирішенні ситуації на Донбасі».
Політолог В. Фесенко також підкреслює, що Президент України обрав
вдалу тактику для переконання європейців. Важливим, за словами політолога,
було те, що П. Порошенко знову заявив кримську тему, яку Росія весь час
прагне відсунути на задній план під час переговорів, намагаючись, аби Захід
урешті-решт змирився з окупацією півострова. Тому дуже правильно
нагадувати європейцям про Крим, який, на жаль, випав з мінських угод.
Політолог О. Палій, аналізуючи в ефірі Громадського радіо виступи
українського Президента та російського прем’єра на конференції в Мюнхені,
зазначив, що «виступ П. Порошенка був потужнішим просто через те, що він
говорив правду. Він вміє спілкуватися із західною аудиторією. А Медведєв
просто прикриває брехню. Він весь час посилався на свого президента, і всі
зрозуміли, що він маріонетка, яка приїхала відбілювати свого кривавого тирана.
Зараз нашою основною проблемою є посилення скепсису щодо наших реформ,
особливо в медіа. Для подолання цього скепсису потрібно прикласти не менші
зусилля, ніж для боротьби з Росією». У цьому сенсі, на його думку, Президент
України поставив потрібні наголоси (http://hromadskeradio.org/programs/
hromadska-hvylya/vystup-poroshenka-u-myunheni-buv-potuzhnishym-bo-vingovoryv-pravdu-paliy).
Незважаючи на скепсис деяких міжнародних експертів щодо невеликої
уваги до України на конференції з безпеки в Мюнхені, український дипломат,
колишній перший заступник міністра закордонних справ і діючий
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президент «Грант Торнтон Україна» О. Чалий вважає підсумки заходу
позитивними. Про це він заявив в одному зі своїх коментарів під час
Мюнхенської конференції.
«Говорили дуже мало і чимало наших представників думають, що це
погано. Це не так. Мюнхен – єдина конференція, де чим менше говорять про
країну, тим більше безпеки в ній. І чим менше говорять про країну, тим більше
інвесторів хочуть прийти в ту країну, про яку на цій конференції не говорять»,
– зазначив О. Чалий (HTTP://GLOBAL-UKRAINE-NEWS.ORG/2016/02/15/PIDSUMKYMYUNHENU-2016-POZYTYV-DLYA-UKRAYINY-ROZDRATOVANIST-ROSIYI-POGROZYVID-SSHA).
У Мюнхені Президент України П. Порошенко також провів двосторонні
зустрічі з президентами Литви, Польщі, Румунії, Фінляндії, президентом
Європарламенту М. Шульцом, главою дипломатії ЄС Ф. Моuеріні, віцепрезидентом Єврокомісії, відповідальним за створення Енергетичного союзу
М. Шефчовичем, держсекретарем США Д. Керрі, Генеральним секретарем
НАТО Є. Столтенбергом.
У розмові з українським президентом секретар Держдепу США Д. Керрі
закликав до єдності в українському керівництві. Він також зупинився на
питаннях боротьби з корупцією і поліпшення держуправління, особливо в тих
термінових кроків, які рекомендував МВФ.
На Мюнхенській конференції неодноразово порушували питання про
необхідність дотримання мінських угод, збереження санкцій проти Росії і
складної ситуації на Донбасі. Залишити санкції в силі закликала представник
ЄС із закордонних справ і політики безпеки Ф. Могеріні. Її точку зору
підтримав і держсекретар Д. Керрі.
Не залишилися без уваги на Мюнхенській конференції й такі важливі для
України теми, як безвізовий режим і боротьба з корупцією. Зокрема, президент
Європарламенту М. Шульц пообіцяв, що ЄП розгляне питання про безвізовий
режим для України без зволікань. «Ми зараз чекаємо пропозиції від Єврокомісії
щодо безвізового режиму. І ЄП негайно винесе його на розгляд, з тієї причини,
що безвізовий режим поліпшить економічну активність», – заявив М. Шульц.
Водночас Президент України П. Порошенко відзвітував перед західними
партнерами про боротьбу з корупцією. «За один місяць роботи Національне
антикорупційне бюро і антикорупційний прокурор вже почали провадження
проти трьох членів парламенту, серед них – один представник моєї партії, –
заявив він. – Це найкращий доказ того, що ми повністю відкриті для всіх
розслідувань і для будь-якої боротьби з корупцією».
Президент П. Порошенко і міністр закордонних справ П. Клімкін у
Мюнхені також говорили про Крим, зокрема засудили хвилю обшуків і арештів
кримських татар на півострові. «Я поінформував президента Шульца про
жахливі речі, які нині мають місце в Криму з кримськими татарами, і попросив
про його підтримку щодо створення (міжнародної) групи, яка б захищала цей
народ... Санкції мають тривати, якщо мінська угода не буде втілена, що, на
жаль, має місце зараз – ми маємо 70 обстрілів за день», – сказав П. Порошенко
в Мюнхені.
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На полях Мюнхенської конференції з питань безпеки відбулася зустріч у
«нормандському форматі» на рівні міністрів закордонних справ. Переговори
пройшли без глави МЗС Франції, оскільки після відставки Л. Фабіуса новий
очільник МЗС Франції ще не призначений. Офіційний Париж був
представлений на зустрічі на нижчому рівні й направив на переговори
політдиректора французького зовнішньополітичного відомства Н. де Рів’єра.
Глави МЗС Німеччини, Росії, України й дипломатичний представник
Франції говорили про те, як наповнити життям угоду «Мінськ-2», основні
положення якого не виконуються. За словами глави українського МЗС
П. Клімкіна, сторони домовилися працювати над модальністю проведення
виборів на непідконтрольних центральній владі територіях на Донбасі. «Ми
домовилися також працювати в рамках Мінська над відпрацюванням
модальності дій для наступних виборів», – сказав він.
За словами П. Клімкіна, серед конкретних речей, над якими домовилися
працювати сторони, питання безпеки й «реального доступу до Донбасу і до
кордону» для спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
Також міністр закордонних справ України повідомив про те, що Україна
офіційно поінформувала своїх європейських партнерів про активізацію дій РФ
на Донбасі і про підготовку нею подальшого збройного наступу на Україну. «Я
показав кілька фото того, як російська зброя поставляється через кордон.
Лавров на це ніяк не відреагував, не прокоментував це», – сказав він.
Загалом П. Клімкін зазначив, що під час зустрічі німецька, французька та
українська сторони з користю обмінялися інформацією і проговорили порядок
денний зустрічі в Парижі. «Тобто це була проміжна зустріч, але реальна зустріч
буде в березні», – підкреслив він.
На думку експертів, на конференції Захід чітко позначив свою підтримку
України. «Під час конференції було досить чітко позначено протистояння
позицій РФ і Заходу. І ми бачимо, що РФ вдається до шантажу, погрожуючи
холодною війною. Росія намагалася залякувати Захід і Україну, але цей шантаж
не пройшов. І ті заяви, які робив Медведєв, швидше спрацювали на Україну», –
вважає професор кафедри політології НаУКМА, науковий директор Фонду
«Демініціативи» О. Гарань (http://vsyapravda.com/2016/02/15/itogi-myunhenskoykonferencii-dlya-ukrainy.html).
Водночас, як вважає директор Інституту глобальних досліджень
В. Карасьов, на Мюнхенській конференції «панував настрій якоїсь
розгубленості: що робити далі в світі». «Було багато штампів зі старої епохи,
але відповідей на питання “що робити” було мало», – сказав експерт. При
цьому В. Карасьов зазначив, що хоча на конференції й було багато позитивних
сигналів для України і щодо санкцій, і в цілому по ситуації, але Києву потрібно
бути готовим до постійно змінюваних геополітичних обставин. «Сьогодні
контури майбутнього світопорядку визначаються на театрі військових дій у
Сирії. Нам доведеться враховувати нові тренди світової політики й нову
геополітичну динаміку. Ми повинні зрозуміти, що не вся світова політика
обертається навколо України», – зазначив В. Карасьов.
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Безумовно, Україна – не єдина важлива тема міжнародного порядку
денного, але ні Сирія, ні криза біженців не змусили Захід забути про Україну,
зазначає О. Гарань: «Ніхто про Україну не забув, вона не на перших шпальтах
газет, але з порядку денного світової політики нікуди не поділася». О. Гарань
також зазначив, що Мюнхенська конференція має для України і важливе
символічне значення. «Слово “Мюнхен” у міжнародних відносинах означає
політику умиротворення агресора. Ми пам’ятаємо мюнхенський договір 1938 р.
(про передачу фашистської Німеччини Судетської області), і зрозуміло, на
цьому тлі якраз у Мюнхені все, що говориться про незаконну анексію Криму
або порушення кордонів України, має особливе символічне звучання», – сказав
він.
Отже, головним підсумком 52-ї Мюнхенської конференції з питань
безпеки для України стали чіткі заяви західних лідерів про те, що вони не
мають намірів зменшувати тиск на РФ без реального мирного врегулювання на
Донбасі. Водночас Україна вкотре використала авторитетний міжнародний
майданчик для привернення уваги світового співтовариства до російської
агресії, яка стала загрозою не лише для України, а й для світової системи
безпеки. Незважаючи на зниження пріоритетності українського питання на тлі
війни в Сирії, тема України досить гучно прозвучала в Мюнхені, що дає привід
сподіватися на підтримку з боку західних партнерів, за умови, звичайно ж,
невпинного руху України на шляху реформ.

М. Закіров, ст. наук. співроб. СІАЗ НБУВ, канд. іст. наук, доцент

Українсько-китайські відносини: стан і перспективи
Згортання російсько-українських торговельно-економічних зв’язків
значною мірою актуалізувало проблему істотного розширення співробітництва
з іншими партнерами й пошуку нових ринків для збуту українських товарів.
Серед найбільш перспективних з точки зору економічного потенціалу й
можливостей зростання обсягів є ринок Китаю. Так, за словами відомого
російського фахівця фондового ринку, генерального директора «Управляющей
компании “Спутник – управление капиталом”» О. Лосєва, «Китай – друга
країна за обсягом ВВП після США, а головне, китайська економіка – це
значуща і невід’ємна частина світової економіки і глобальної системи торгівлі.
Китай забезпечує третину загальносвітового економічного зростання і є
найбільшим споживачем сировини і промислових металів» (http://www.rbc.ru).
Слід зауважити, що з огляду на структуру українського експорту, у якому
важливе місце посідає саме сировина і продукція металургії, така оцінка
структури китайського ринку відкриває перед Україною значні перспективи.
Досить важливим, з огляду на поточну ситуацію навколо України, є й той
факт, що відносини з КНР, звісно, наскільки це взагалі можливо, не залежать
від політичних чинників. Як зазначає співробітник Інституту світової
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економіки та міжнародних відносин РАН, колишній заступник міністра
закордонних справ Росії Г. Кунадзе, «не існує російсько-китайського союзу.
Китай узагалі не вступає в союзи, вважаючи їх тягарем» (http://obozrevatel.com).
Отже, суто прагматичні відносини, у яких немає нічого особистого, а лише
бізнес, дадуть можливість нашим країнам вибудовувати взаємовигідні
відносини, вільні від міркувань політичної доцільності.
До того ж Китай не є для України й українських товарів новим ринком з
невідомими правилами чи захмарними вимогами. Як повідомляється на сайті
Посольства України у КНР, торговельно-економічна співпраця між Україною
та КНР регулюється Угодою між урядом України та урядом Китайської
Народної Республіки про торговельно-економічне співробітництво (1992 р.),
згідно з якою встановлено режим найбільшого сприяння щодо стягнення мита
на експортні й імпортні товари двох країн, податків та інших внутрішніх зборів.
Причому аналіз статистичних даних товарообігу за 2014–2015 рр. вказує на
сприятливі для України тенденції. Зокрема, на тлі уповільнення темпів
скорочення загального обсягу товарообігу між нашими країнами відбулося
зростання українського експорту до Китаю, який уже перевищив імпорт. За
підсумками дев’яти місяців 2015 р. позитивне сальдо двосторонньої торгівлі на
користь України становило 499 млн дол. США. Це, звичайно, дуже мало, але,
враховуючи не найкращу ситуацію у світовій економіці в цілому й
уповільнення темпів економічного зростання в Китаї, це можна вважати певним
успіхом.
Зростання експорту української продукції в КНР відбулося за рахунок
збільшення поставок продукції рослинного походження, переважно зернових,
майже в 6,6 раза і жирів та олій тваринного або рослинного походження на
14 %. Проте найбільш позитивним фактом є зростання експорту механічного
обладнання, машин, устаткування й механізмів на 21 %. Високотехнологічна
продукція машинобудування має порівняно більшу додану вартість і
наукоємність, що дасть змогу зберегти унікальний кадровий і науковий
потенціал України. Зокрема, заступник генерального директора корпорації
CETC Іnternational Лю Цзя наголошує: «Китайська сторона зацікавлена
науково-технічним діалогом з Україною і сподівається на відповідні кроки з
боку Києва, ми відкриті для пропозицій» (http://www.theinsider.ua).
Тим більше що українській стороні є що запропонувати. Безумовно,
перспективними можуть бути відносини України і КНР у проведенні наукових
фундаментальних досліджень та науково-технічного співробітництва у сферах
космонавтики, сільського господарства і військово-промислового комплексу.
Вітчизняний ВПК може запропонувати розробки броньованої техніки (БТР і
танків), виробничі потужності в галузі ракетобудування: у першу чергу
ракетних двигунів, як для малих систем (ПТУРС), так і для ракетних
комплексів стратегічного призначення; вертолітні двигуни «Мотор-Січ» теж
цікаві КНР, повідомляє INSIDER (http://www.theinsider.ua).
Проте, крім проблеми збуту готової продукції, першочерговою
проблемою української економіки є катастрофічний брак інвестицій. Причому в
умовах наявної нестабільної ситуації очікувати на значні іноземні інвестиції не
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доводиться. Саме тут може стати в нагоді перспектива реалізації так званого
китайського «африканського» підходу. «Справа в тому, що основний посил
тонкої дипломатичної гри Пекіна – “ми не боїмося співпрацювати з
нестабільними економіками, корумпованими владою та країнами, зануреними в
жерло громадянської війни, якщо це задовольняє наші особисті економічні
інтереси”, – повідомляє INSIDER. – За останні 10 років близько 16 млрд дол.
китайських прямих іноземних інвестицій було інвестовано в транспортну
інфраструктуру, медицину, озброєння нігерійської армії, космічну програму та
інші галузі Нігерії. Китай прийшов в Африку, поки інші країни відступали
звідти,
і,
взявши
на
себе
підвищені
ризики,
не
прогадав»
(http://www.theinsider.ua).
Україна, на жаль, демонструє значно скромніші результати. Так, станом
на 1 жовтня 2015 р. обсяг інвестицій із КНР в економіку України становив
22,6 млн дол. США (з початку року цей показник скоротився на 1,6 млн дол.).
Причому слід зазначити, що це скорочення і в цілому порівняно незначні
обсяги китайських інвестицій в Україну ніяк не пов’язуються з періодом
фінансової нестабільності, у який увійшов Китай ще 2015 р. На думку
експертів, зазначені труднощі багато в чому є надуманими. Так, генеральний
директор «Управляющей компании “Спутник – управление капиталом”»
О. Лосєв зазначає: «Девальвація юаня почала приносити Китаю позитивний
ефект, про що говорить нещодавно опублікована статистика. Сальдо торгового
балансу країни збільшилася в грудні на рекордні 60 млрд дол., що виявилося
набагато вищим за очікування експертів. А за весь рік це сальдо становило
майже 595 млрд дол., що багато в чому дало змогу Китаю компенсувати відтік
капіталу. А головне, девальвація юаня повертає конкурентоспроможність
китайським виробникам товарів і забезпечує зростання експорту. Усе це знімає
ризики “жорсткої посадки” і не дає реальних причин для занепокоєння за
китайську економіку» (http://www.rbc.ru). Тобто Китай не лише зберігає свої
позиції, а й залишається потужним джерелом інвестицій і вигідним
торговельним партнером.
Поряд із цим Україна отримує шанс стати часткою надзвичайно
амбітного проекту, який позиціонується експертами як нова національна ідея
Китаю. Цей національний проект має назву «Економічний пояс “Шовкового
шляху” і морський “Шовковий шлях” XXI ст.». Втілення в життя цього проекту
планується розпочати навесні 2016 р. після затвердження програми розвитку
країни на період з 2016 по 2020 р. на черговому з’їзді Комуністичної партії
Китаю. О. Лосєв вказує: «Загальний обсяг передбачуваних інвестицій у цей
проект можна порівняти з розмірами ВВП Китаю, і це не тільки забезпечить
китайську економіку новими замовленнями, а й об’єднає споживчі ринки країн,
куди поставляються китайські товари, із загальною кількістю населення 4 млрд
осіб. Паралельно з цим економічна програма Китаю передбачає подвоєння
середньодушових доходів усіх категорій населення протягом п’яти років, що
обов’язково позначиться на збільшенні споживчого попиту і зростанні
економіки» (http://www.rbc.ru). Отже, з огляду на зазначену перспективу
збільшення обсягів китайського ринку перед Україною, зокрема перед її
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аграрним сектором, відкриваються непогані можливості нарощення експорту.
Але цим позитивні для України новації у планах Китаю не вичерпуються.
Політолог Р. Сирінський зазначає: «Українські порти та залізниці
розглядаються китайською стороною як важливі перспективні ланки
“Шовкового шляху”, особливо для нарощення товарообігу Піднебесної з
країнами Північної Європи» (http://glavcom.ua/articles/37476.html).
У свою чергу Надзвичайний і Повноважний Посол КНР в Україні
Ч. Сіюнь високо оцінив потенціал українсько-китайських відносин, у тому
числі й у реалізації амбітного плану створення економічного поясу «Шовкового
шляху». «Україна розташована в дуже важливому місці континенту Євразія.
Вона має багаті природні ресурси, потужне промислове і сільськогосподарське
виробництво, а також має сильний науково-технічний потенціал. Китай вітає
участь України в цій ініціативі, зміцнення дослідження і планування
співробітництва двох країн, створення необхідних умов для прагматичного
співробітництва, використання здобутків спільного будівництва “одного поясу
й одного шляху” на благо народів двох країн», – наголосив посол
(http://gazeta.dt.ua/international/odin-poyas-odin-shlyah-_.html).
Слід зазначити, що перспектива участі України у проекті поряд із суто
економічними міркуваннями має й серйозне політичне підґрунтя. Справа в
тому, що із суто економічної точки зору шлях до Балтійського регіону Європи,
ланкою якого претендує стати Україна, доцільніше прокладати територією
Росії. Проте зміст китайського проекту полягає не лише у площині економіки, а
переходить у сферу геополітики. Китай, що активно розробляє маршрути в
обхід території Російської Федерації, намагається вирішити одразу ряд завдань.
По-перше, реалізація проекту буде застрахована від можливих негативних
наслідків санкцій, що застосовуються проти Росії у зв’язку з подіями в Україні.
По-друге, китайським компаніям не доведеться вкладати мільярди в
модернізацію російського БАМу і Транссибу, посилюючи тим самим
потенційні можливості свого конкурента на Далекому Сході. По-третє,
залучення до проекту «Шовковий шлях» Казахстану й інших країн Центральної
Азії сприятиме ще більшому зміцненню впливу Китаю в цьому багатому на
природні ресурси регіоні та значно посилюватиме його позицію в переговорах
з Росією щодо постачання енергоносіїв. Крім того, політолог Р. Сирінський
звертає увагу, що «…однією з цілей масштабної китайської стратегії… є
стимулювання розвитку західнокитайських регіонів, які з Казахстаном мають
набагато ширший кордон ніж з Росією» (http://glavcom.ua/articles/37476.html).
Крім того, Китай захищає свої інвестиції від непрозорих і корупційних схем.
Зокрема, у засобах масової інформації також повідомляється, що росіяни
намагалися під час попередніх переговорів значно завищувати кошториси
інфраструктурних проектів за участі китайського капіталу, які мали стати
частиною
російської
ланки
нового
«Шовкового
шляху»
(http://arman71.livejournal.com/55875.html).
Проте досвід українсько-китайського співробітництва показує, що,
розвиваючи відносини з КНР, слід не лише враховувати наведені факти, а й
пам’ятати відомий вислів лорда Пальмерстона «…немає ані вічних союзників,
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ані постійних ворогів, але постійні і вічні наші інтереси». Аналіз позиції Китаю
щодо конфлікту в Україні говорить про те, що наші китайські партнери
керуються саме таким принципом. Як зазначають автори книги «Виправдання
євразійської інтеграції», конфлікт в Україні став досить серйозним викликом
для зовнішньополітичної лінії, яку Пекін ретельно вибудовував на
пострадянському просторі. Українська криза поставила перед керівництвом
КНР дилему: або беззастережно підтримати Росію, яка є стратегічним
партнером Пекіна, тим самим порушити традиційну політику невтручання в
конфлікти третіх країн, або приєднатися до світової спільноти, яка в цілому
досить негативно відреагувала на російську позицію щодо України. Вірний
своїй традиції знаходити нестандартні рішення, Пекін вибрав третій шлях. З
одного боку, проігнорувати саму наявність конфлікту і, відповідно,
максимально зберегти відносини з конфліктуючими країнами. З іншого ж –
використовувати суперечності, що виникли, для отримання максимально
можливих у такій ситуації економічних преференцій, тобто, уникнувши
підтримки однієї зі сторін, усе ж максимально зберегти їх у сфері свого впливу
(http://rian.com.ua).
Причому визнання України як украй важливого партнера не заважає
Пекіну сповна використовувати ситуативні переваги. Зокрема, аналіз
підписаних останнім часом українсько-китайських двосторонніх угод доводить,
що китайська сторона тепер виставляє більш жорсткі умови. Так, виділення
кредиту на модернізацію енергосистеми й будівництво заводу з газифікації
вугілля в Одесі передбачає проведення розрахунків через китайські банки та
їхні філії; передачу Китаю як забезпечення 29 % акцій Української
енергорозподільної системи; закупівлю не менше 40 % обладнання для
модернізації й будівництва заводу в китайських виробників. Схожим чином
Китай підійшов і до питання про заборгованість України в розмірі 3 млрд дол.,
які Пекін виділив Києву у 2013 р. як передплату за поставки зернових. Сьогодні
представники Експортно-імпортного банку КНР заявляють, що готові
відкликати позов до Лондонського міжнародного арбітражного суду в обмін на
частину акцій українських підприємств – за вибором китайської сторони. Отже,
ці приклади наочно демонструють, якими саме інструментами Китай розширює
свій економічний вплив на пострадянській території, користуючись
політичними чинниками, що виникають (http://rian.com.ua).
Проте поглиблення проникнення Китаю в українську економіку,
зміцнення взаємозв’язків і, відповідно, взаємозалежності невідворотно
призведе до втрати позиції стороннього спостерігача. Уже сьогодні, за словами
експерта з польсько-китайських відносин доктора Т. Камінського, можна
передбачати позитивні для України зміни. Експерт нагадує, що Євросоюз уже
намагався залучити Китай до розв’язання конфлікту на Донбасі, проте
безрезультатно. Але, на думку доктора Т. Камінського, це ще не означає, що
Пекін підтримує Москву. «Навпаки, у довгостроковій перспективі Китаю
важливо стабілізувати ситуацію в Україні з урахуванням побудови нового
“Шовкового шляху” до Європи. А через Україну проходить одна з його гілок.
Українській владі я б радив розвивати цей напрям, встановлювати більш тісні
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контакти з Пекіном. Адже поза Євросоюзу і Росії Україна може втягнути в гру
Китай», – вважає експерт (http://zn.ua/UKRAINE/kitayu-nuzhen-mir-i-stabilnostv-ukraine-polskiy-ekspert-200008_.html).
Проте слід враховувати, що поки далеко не все так однозначно позитивно
для України. Так, експерт у сфері транспорту та інфраструктури О. Кава,
оцінюючи перспективи транспортування товарів до Китаю й Середньої Азії в
обхід Росії, зазначив: «Через більшу вартість цього маршруту ті українські
товари, які ввозилися до Казахстану, Китаю й інші країни Середньої Азії,
стануть дорожче на цих ринках... При цьому для товарів з Китаю, які йдуть в
Європу, сухопутний маршрут через РФ не закрито… Новий Транскаспійський
коридор є і більш тривалим, і більш дорогим, тому поки для
вантажовідправників він великого інтересу не представляє». Але це все і так
було очевидно, але, по-перше, в умовах, що склалися, Україна змушена шукати
альтернативу і російському ринку, і російським транзитним шляхам; по-друге,
збільшення товарообігу, налагодження ритмічної роботи та розширення кола
учасників проекту сприятиме поступовому зниженню вартості. І, нарешті,
політична складова також має чимале значення для України.
Отже, аналіз поточного стану українсько-китайських відносин говорить
як про наявні успіхи, так і про значні перспективи співпраці наших країн.
Причому в часи, коли наші західні партнери не поспішають з інвестиціями,
особливо важливим для України бачиться китайський досвід інвестування в
нестабільні економіки. Китай завдяки багаторічним традиціям військовотехнічного співробітництва наших країн може певною мірою компенсувати
втрати російського ринку і забезпечити замовленнями високотехнологічні
підприємства на кшталт запорізького підприємства «Мотор-Січ» чи
харківського ДП «Завод імені В. О. Малишева».
Т. Гранчак, заввідділу СІАЗ НБУВ

Гібридний Майдан: «Цей літак не полетить»

Джерело: Блог Геннадія Балашова
(http://www.balashov.com.ua/blogs/tam_zhivut_
neschastnye_lyudidikari)

20 лютого в Україні вшановували пам’ять
героїв Небесної Сотні. Акції пам’яті про жертв
Майдану були заплановані і відбулися в
багатьох
містах
країни.
На
майдані
Незалежності в Києві також планувався ряд
заходів.
День героїв Небесної Сотні відзначається
щорічно 20 лютого згідно з Указом Президента
від 11 лютого 2015 р. № 69/2015 «Про
вшанування подвигу учасників Революції
Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної
Сотні» (назва документа – за першоджерелом).
На жаль, цього року ця дата була використана
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як привід для провокування масових акцій протесту й заворушень у столиці, які
потенційно мали небезпеку та передбачали розгортання в Майдан-3.
Ще вдень ЗМІ почали повідомляти про влаштовані представниками ОУН
акції біля офісу компанії «СКМ» Р. Ахметова, «Сбербанку Росії» і «Альфабанку», які закінчилися погромом приміщень.
Директор Центру політичного аналізу «Стратагема», шеф-редактор
порталу «Хвиля» Ю. Романенко так прокоментував подію: «Погромили офіс
Ахметова и “Альфа-банку”. Я так розумію, за згодою сторін». Політичний
експерт Є. Магда слушно зазначив: «Стосовно активності “революційних
патріотів” чи як їх там... Я не можу пригадати, щоб в Україні була традиція під
час похорону або вшанування пам’яті гамселити шибки».
Згодом події перемістилися на майдан Незалежності, де відбувалося
вшанування загиблих. Декілька тисяч учасників заходу зібралися під стелою
Незалежності, з імпровізованої трибуни лунали лозунги «Революція» та «Банду
геть», проте натовп переважно не реагував на подібні заклики. Водночас люди
скандували «Герої не вмирають», вшановуючи пам’ять полеглих під час
Революції гідності.
Пізніше учасники акції на Майдані в столиці почали встановлювати
намети, під час чого почалася бійка між ними і правоохоронцями. За
інформацією ЗМІ з посиланням на слова учасників акції, правоохоронці не
пропускали їх з наметами на Майдан. Бійка тривала кілька хвилин.
Силовики відступили під крики «Ганьба!» і від коментарів ЗМІ
відмовилися.
Коментуючи ситуацію, журналіст О. Денисова у Twitter повідомила, що
невідомі намагалися пронести намети на Майдан, однак правоохоронці їм
завадили це зробити. «Бійка. У натовпі провокатори», – зазначила вона й
додала, що один з них намагався почати бійку і вдарив по голові. «На місце
бійки продовжують прибувати правоохоронці, людей в камуфляжі теж стає
більше, підходять звичайні люди», – ідеться в повідомленні.
Пізніше стало відомо, що конфлікт на Майдані вичерпано.
Серед учасників можна було помітити людей з шинами від автомобілів. В
окремих місцях вони ставили шини одна на одну. Люди грілися біля вогнищ,
розведених у сміттєвих баках. Хрещатик було перекрито дерев’яними щитами.
Згодом учасники протесту поставили два намети біля стели та облаштували
імпровізовану польову кухню під стелою, де пригощали чаєм і кавою.
Раніше учасники акції провели збори в готелі «Козацький», що на
протилежному боці майдану Незалежності. Як повідомив тижневик DT.UA,
кілька десятків людей зайняли актовий зал столичного готелю на майдані
Незалежності й закрилися там. За наявною інформацією, вони представляють
об’єднання під назвою «Революційні праві сили» (РПС) (в окремих ЗМІ,
наприклад УНН, їх визначають як «Радикальні праві сили»). Організація РПС
об’єднує представників кількох праворадикальних організацій, у тому числі
колишніх членів «Правого сектору» й підрозділу «Азов».
Як інформує видання depo.ua, «платформу РПС очолюють персони із
сумнівною репутацією». За інформацією видання, перший з’їзд РПС відбувся
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ще в листопаді минулого року, утім не привернув уваги ні кількістю учасників,
ні організацією. Водночас 20 лютого у проводі РПС відзначилися кілька досить
відомих в Україні осіб.
Зокрема, головним спікером РПС виявився колишній народний депутат
кількох скликань, голова Партії захисників Вітчизни (ПЗВ) Ю. Кармазін, за
плечима якого співпраця з «Громадою» П. Лазаренка в кінці 1990-х років,
«Солідарністю» П. Порошенка на початку 2000-х років, «Нашою Україною» В.
Ющенка та «За Україну» нинішнього міністра культури В. Кириленка.
За словами користувача мережі під ніком Mike Lebed, під час останніх
місцевих виборів у Харкові місцева організація «Партії захисників Вітчизни»,
лідером якої є Ю. Кармазін, підтримала кандидатуру самовисуванця Е. Ходоса
на посаду харківського міського голови (до речі, на офіційному сайті партії
підтверджується ця інформація). Повідомляється, що раніше Е. Ходос був
учасником проросійського «антимайдану» в Харкові і вважає, що Майдан
влаштувала ізраїльська розвідка, а нині в Україні відбувається «громадянська
війна». Товаришує зі спікером однієї з проросійських терористичних груп
(«Харківські партизани»), який раніше анонсував вибухи в Харкові,
Ф.
Екозьянцем
(https://www.facebook.com/mike.lebed/posts/102069490031
77748?hc_location=ufi).
Інша помітна особа – В. Горанін, відомий насамперед тим, що був
підозрюваним у кримінальній справі щодо вбивства під Києвом трьох
співробітників ДАІ навесні 2014 р. Оскільки провину В. Гораніна не було
доведено, його звільнили. Також В. Гораніна називають одним з керівників
організації «Білий молот» (офіційна сторінка в мережі «ВКонтакте»), яка до
Революції гідності займалася погромом нелегальних казино, а потім увійшла у
«Правий сектор». Утім, після справи щодо вбивства працівників ДАІ «Правий
сектор» від «Білого молота» дистанціювався. Також В. Горанін нібито встиг
повоювати у складі батальйону «Айдар» та ОУН.
Представником РПС нібито офіційно було призначено Р. Липинського,
відомого насамперед тим, що був заступником «голосу Майдану» Є. Ніщука.
Також Р. Липинський позиціонує себе як політолога й іноді запрошується в
ефіри різних телеканалів.
Серед ключових постатей РПС – С. Мельничук, колишній командир
батальйону «Айдар» і народний депутат з групи «Воля народу». Його
діяльність на посаді депутата пов’язують з екс-главою Держагентства з
інвестицій і нацпроектів часів В. Януковича В. Каськівим. Самого
С. Мельничука підозрюють у бандитизмі, а депутатська недоторканність була
знята з нього 3 липня 2015 р.
Крім того, серед керівництва РПС є й Д. Павліченко, батько
С. Павліченка. Обидва вони були засуджені за часів В. Януковича за вбивство
судді, але звільнені після Революції гідності. Справа Павліченків в останні роки
президентства В. Януковича мала значний резонанс, насамперед через
активність футбольних фанатів, до яких належав С. Павліченко.
Ще одним активістом із РПС є А. Бондаренко на прізвисько Меч – ще один
член «Білого молота» й літератор. До Майдану займався пікетами Посольства
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Ізраїлю та пропагандою нацизму. Він теж нібито встиг повоювати у складі
батальйону «Айдар» і стати співзасновником Союзу добровольців АТО
(http://www.depo.ua/rus/politics/hto-vlashtovue-maydan-3-vozhdi-revolyutsiynihpravih-sil-21022016121500).
За інформацією ЗМІ, в актовому залі готелю «Козацький» лідери РПС
влаштували штаб і провели нараду з приводу своїх подальших дій та
оголошення вимог організації. Після наради вони назвали свої вимоги. РПС
наполягає на розгортанні наметового містечка та оголошенні загальної
мобілізації.
Серед вимог також: імпічмент Президенту, відставка уряду, оголошення
військового стану в Луганській, Донецькій областях та АРК, відставка голови
РНБО і керівників усіх силових відомств, прийняття закону про проведення
установчих зборів України після перемоги над агресором і відновлення
територіальної цілісності України, запровадження відкритого тарифоутворення,
введення державного управління до банків з російським капіталом, публічне
визнання мінських угод як антинародних тщт (Повний перелік вимог див. за
посиланням:
http://strana.ua/news/1991--revolyucionnyj-shtab-radikalovpodgotovil-svoi-trebovaniya-impichment-prezidentu-i-otstavka-kabmina.html).
21 лютого організатори протесту провели анонсоване напередодні віче,
участь у якому, за інформацією ЗМІ, узяло близько 200 осіб (хоча в соціальних
мережах інколи ішлося про декілька тисяч). В ухваленій резолюції, яку зачитав
представник об’єднання Р. Липинський, оголошувалося про створення
оргкомітету віче народу України.
Учасники протесту закликали киян принести їм буржуйку й матраци,
передає кореспондент УНН. «Нам потрібна буржуйка і матраци. Хто має
бажання, то можна приносити намети. Усе так само як і два роки тому», –
зазначили активісти. Крім того, вони заявили, що необхідно встановити
польову кухню. «Якщо у когось є змога, то потрібно доставити сюди польову
кухню.
Також
потрібні
дрова»,
–
додали
мітингувальники
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1549103-aktivisti-na-maydani-nezalezhnostipoprosili-prinesti-yim-burzhuyku-ta-matratsi).
Утім, не все «так само». Адже, на відміну від подій дворічної давнини,
цього разу акція анонсувалася, до участі в ній агітували й закликали,
починаючи ще з листопада минулого року.
Наприклад, інформаційний ресурс «Рупор» ще 21 листопада розмістив
матеріал під назвою «Похід Невдоволених на Київ переноситься на 21.02.2016».
У повідомленні чітко зазначалося: «Штаб всенародного походу невдоволених
на Київ, запланованого раніше 22 листопада 2015 р., попереджає про те, що
проведення походу переноситься на 21 лютого 2016 р. в зв’язку з формуванням
власної гвардії для захисту мирного походу, і просить утриматися від
самостійних виходів невдоволених 22 листопада, щоб уникнути зіткнень з
націоналістами і бандитами з “Правого сектору” і батальйону “Азов”, а також із
самозваними…
поліцейськими
і
жандармськими
органами»
(http://rupor.pp.ua/publications/2015/11/21/-pohod-nedovolnyh-na-kievperenositsya-na-21022016-.html).
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На початку лютого анонси стали набувати більш предметного змісту.
Зокрема, ішлося про мітинг 7 лютого у Львові, учасники якого нібито обіцяли
проведення масштабної акції протесту в Києві 20 лютого. «На мітингу,
присвяченому боротьбі зі свавіллям влади, були присутні представники УНАУНСО, так званих добровольчих батальйонів “Карпатська січ”, “Торнадо” та
“Айдар”. Природно, не обійшлося без ДУК “Правий сектор”.
…Підсумком мітингу стали багатозначні обіцянки всім натовпом
найближчим часом з’явитися в Київ і зі зброєю в руках домогтися
справедливості. Різношерстий натовп запеклих злочинців (злодіїв, гвалтівників,
убивць) анонсував масштабну акцію протесту 20 лютого в Києві», – пише
видання Who is who (http://whoswhos.org/130069-mnogotyisyachnyiy-miting-volvove-neonatsistyi-gotovyat-pohod-na-kiev-video).
Автори розміщеної новини готують до соціального вибуху: «Метою
майбутнього протесту буде звільнення “побратимів”. ...Мітингувальники не
приховували, що прибудуть до столиці зі зброєю і з наміром повалити
ненависний режим. ...Прикриваючись настільки благородною, з народної точки
зору, метою, радикали збираються влаштувати збройний заколот і встановити
свою диктатуру хаосу і беззаконня. Дуже скоро кияни виявляться між двома
вогнями, і право вибору цього разу їм ніхто не надасть. Столиця повинна
приготуватися до вибуху».
Синхронно з появою повідомлень подібного змісту в інформаційному
просторі активізувався екс-глава МВС України В. Захарченко, який в інтерв’ю
«РИА Новости» заявив, що в країні може бути здійснено новий державний
переворот за участі олігархічних кланів. На думку В. Захарченка, гіршим
сценарієм розвитку подій може бути «розвал країни на удільні олігархічні
утворення, своєрідні сучасні феоди, бізнес-князівства». Кращим сценарієм
може стати об’єднання значної частини населення навколо однієї загальної
економічної або політичної ідеї, якою могло б стати, наприклад, бажання
відновити економіку країни й російсько-українські відносини. Однак, вважає В.
Захарченко, на сьогодні існують передумови лише для першого, гіршого
сценарію.
Уже напередодні акції, 17 лютого, «Аргументы и факты», у свою чергу,
попереджали: «Радикальні націоналісти анонсували 20-тисячний похід на Київ.
20 лютого у столицю України з Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської
областей радикалів повезуть на 300 уже арендованих автобусах…»
(http://www.aif.ru/politics/world/zrya_ustroili_maydan_pochemu_lyubvi_s_zapadom
_u_ukrainy_tak_i_ne_sluchilos). Отже, інформація стосовно підготовки
імовірного силового протистояння в Києві 20–21 лютого 2016 р. поширювалася
російськими і проросійськими ЗМІ, як мінімум, починаючи з листопада
минулого року. Складно уявити, що, маючи стільки часу, учасники акції не
подбали про дрова й польову кухню. Для чого ж тоді заклики про допомогу?
Щоб підкреслити, що «все так само, як і два роки тому»? Але ж маніпуляції
завжди передбачають наявність певної технології і прихованої мети. Отже,
постає питання: яку приховану мету переслідують організатори акції, крім
висловлення невдоволення владою і намагання змусити її бити?
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Примітним у зв’язку з цим стало також поширення в сервісі мікроблогів
Twitter повідомлень з російського сайту «Русская весна», відомого створенням
фейків про ситуацію в Україні. Кількадесят користувачів мережі розповсюдили
ідентичне повідомлення з посиланням на пропагандистський сайт: «Блискавка:
У Києві оголошено революційну ситуацію, батальйони стікаються на третій
Майдан». Підтримали цей пропагандистський «флешмоб» відомий журналіст
О. Кашин і блогер І. Варламов.
Як повідомило інформоване джерело в штабі АТЦ, за останні п’ять днів у
соціальних мережах спостерігається масова реєстрація фейковий акаунтів і
сторінок псевдонаціоналістичного характеру, через які поширюють заклики до
нового Майдану й силового протистояння органам влади. До того ж навіть при
незначній перевірці виявляється, що більшість з них фактично реєструються з
території РФ, тимчасово окупованої АР Крим і Донецької області.
Коротко підсумував усі події користувач Facebook Anatoliy Amelin:
«Сьогодні друга річниця розстрілів на Майдані, але цим, судячи з усього,
намагаються скористатися антиукраїнські сили:
1. У ФБ невідомими розганяється істерія із закликами повалити владу
Президента і Прем’єра.
2. Створюються невідомими до сьогодні організаціями якісь “революційні
штаби”.
3. Влаштовуються погроми під запис камер банків і офісів.
4. Невідомими захоплюються приміщення.
5. Основним знімальним каналом, який розганяється мережею, є
“просепарскій” 17-й канал.
З огляду на складну політичну та економічну ситуацію, третій Майдан
може позбавити Україну шансу на успішне майбутнє.
Подумаємо, кому вигідно...»
Пізніше з’явилася інформація про те, що студію київського 17 каналу, який
висвітлював нинішні події на Майдані, було розгромлено. Повідомляється, що
такі дії вчинили «бойовики» «угруповання Д. Яроша», яке відкололося від
«Правого сектору», співробітничає з СБУ й не підтримує радикального
сценарію повалення влади, стверджуючи, що такий розвиток подій вигідний
Росії та екс-«регіоналам» (http://news-front.info/2016/02/21/majdan-ekstremistyrazgromili-telekanal-kotoryj-vyol-translyaciyu-s-majdana-3).
Оглядач видання depo.ua О. Сергієнко так охарактеризував ситуацію: «На
другу річницю Революції гідності по Києву почала блукати примара третього
Майдану. Примара ця дуже непевна – кілька десятків людей в камуфляжах
встановили намети та зібралися ночувати на Майдані. За їхніми планами, у
неділю має відбутися “народне віче”, під час якого вони і висунуть свої вимоги
діючій владі.
Звісно, поки немає жодних підстав сприймати те, що відбувається, надто
серйозно – занадто вже мала кількість третьомайданників, …та й всезагального
захоплення їхні спроби влаштувати нову революцію не викликають. Швидше,
навпаки, українці в соцмережах аж ніяк не поділяють радість з приводу
ідіотського погрому російських банків, нагадуючи про чисельних ФСБешних
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тролів, що неприховано агітують в мережі за “третій Майдан”, та
сепаратистські ЗМІ, що першими висвітлюють нинішні події на майдані
Незалежності. До того ж примара “третього Майдану” якось надто вже збудила
та активізувала людей з ненайкращою репутацією, типу сумнозвісної
поціновувачки
посиденьок
з
терористами
Т.
Монтян»
(http://www.depo.ua/ukr/politics/drugiy-rik-maydanu-maydan-3-mozhe-vlashtuvatisama-vlada-20022016202000).
У зв’язку із специфічним складом організаторів акції і їхніх послідовників
привертає увагу нав’язливе визначення їх у ЗМІ як «активістів» (нагадує те, як
раніше бойовиків Донбасу називали «ополченцями»), що само по собі має
формувати уявлення про витоки протесту з громадського середовища.
Слід зазначити, що більшість політиків і громадськості не підтримали
акцію. Лідер фракції «Батьківщина» Ю. Тимошенко закликала українців не
вдаватися до радикальних дій і революцій, а добиватися перезавантаження
виключно конституційним шляхом. «Сьогодні достатньо агресивні настрої в
суспільстві, і, якщо виникнуть неконтрольовані повстання в Україні, у тому
числі включаючи кількість зброї, яка є на руках у людей, ми просто можемо
втратити країну. Тому водночас я закликаю українців ні в якому випадку не
допустити жодних революційних і повстанських дій, які можуть призвести до
втрати
нашої
державності»,
–
сказала
Ю.
Тимошенко
(http://www.depo.ua/ukr/politics/timoshenko-zaklikala-ukrayintsiv-ne-vlashtovuvatimaydan-17022016111700). «Я підкреслюю, будь-яке повстання в центрі Києва –
будь-яку агресію – Кремль використає на 300 %, щоб захопити Київ і
встановити військову диктатуру. Тому я всіх закликаю до спокою», – сказала
вона. При цьому політик наголосила на важливості проведення
перезавантаження політичного процесу виключно мирним, конституційним
шляхом.
Різко й емоційно на своїй сторінці у Facebook відреагував на події радник
глави МВС А. Авакова З. Шкіряк. «Схаменіться, дикуни і мародери! Ви ж не
Гіві–Моторола!!! Це шлях в Європу? Це вшанування пам’яті героїв Небесної
сотні? Вони за таке вмирали? Це, …ваш “український патріотизм” на догоду
кремлівській банді? Побити вікна, зламати меблі?.. Це світла мета боротьби за
свободу
і
незалежність?»
–
написав
З.
Шкіряк
(http://patrioty.org.ua/blogs/shkiriak-burkhlyvo-vidreahuvav-na-pohromy-rosiiskykhbankiv-u-kyievi-109249.html).
При цьому в прес-службі МВС повідомили, що за фактом безладів
20 лютого в центрі Києва правоохоронці почали чотири кримінальні
провадження: три – за фактом хуліганських дій, одне – за фактом крадіжки
мобільних телефонів і гаманця.
«Просто для розуміння: всі новини з так званого третього Майдану
передаються через 17 канал, і перший, хто їх публікує, – сайт “Русской
весны”», – зазначає у Twitter народний депутат М. Найєм і додає: «Третій
Майдан у Козацькому виявився піратською версією для сайту “Русская весна”».
Власне бачення ситуації висловив колишній нардеп, а нині політолог
Т. Чорновіл. За його словами, «Майдан – це та акція, яку підтримує значна
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кількість українського народу. Бо народ поділяє їхні вимоги, їхній стиль
ведення акції. Майдан за Ющенка підтримувало десь половина населення
країни. Майдан гідності підтримало 2/3 населення України. Хто підтримує
людей, котрі зібралися зараз на Майдані? Вчора було чітко видно: стояла група
людей, кілька сотень чоловік, які до чогось закликали, захоплювали якийсь
готель, розміщували намети. Буквально за 100 м від них відбувалося
покладання квітів на алеї Небесної Сотні. Люди, котрі не задоволені
розслідуванням по вбивствах Небесної Сотні, котрі мають море претензій до
влади, навіть не думали приєднуватися до цих кількох сотень осіб. Підтримка
цих людей зводиться до деяких радикальних та дуже маргінальних кіл, які
можуть становити, ну, може, півпроцента всього населення України, але не
більшість».
Експерт також звернув увагу на відмінність методів і вимог
протестувальників від тих, що були під час Революції гідності. На думку
Т. Чорновола, нинішні заклики й цілі вибудувані з тих вимог і обурень, які
звучать найчастіше. Утім, насправді вони носять популістський характер. Що ж
до методів, то експерт нагадує, що під час попередніх майданів «жодного
розбитого вікна чи мародерства не було». «Згадайте Революцію гідності – тоді
постраждала єдина вітрина біля барикади на Грушевського через те, що хтось із
силовиків невдало кинув гранату. Жодне вікно не постраждало, жоден магазин
не постраждав, жодне кафе не було захоплене», – підкреслив Т. Чорновіл.
Щодо імовірної причетності російських спецслужб до нинішніх подій у центрі
Києва, то, як пояснив політолог, «зав’язка тут проста: я так воюю проти своєї
влади, що кожен, хто воює проти моєї влади – є моїм другом. Якщо проти моєї
влади воюють російські спецслужби, то в цій ситуації вони стали моїми
друзями»
(http://znaj.ua/news/politics/38260/na-majdani-zaraz-vsim-pokazuyutscho-v-nas-jde-gromadyanska-vijna-taras-cornovil.html).
Свою оцінку ситуації дала відома українська письменниця й філософ
О. Забужко. «“Плохо работают! – сказав, сміючись, під час нашої останньої
зустрічі І. Померанцев (який у 1979 р. мусив утікати од КГБ на Захід), коли ми
заговорили про “гібридну війну”. – Плохо, в мое время работали лучше”».
Це перше, що спало на думку у зв’язку з інцидентом, який стався
20 лютого: «“Ну тупыыые”, як же можна так палитись? Який же “український
патріот” (та просто, “психологічний українець”) стане влаштовувати погроми –
в День національної жалоби?!
А штука вся в тім, що для чекістів-сценаристів наша жалоба ніколи
реальною не була. І два роки тому вони з цим самим сценарієм
“контрольованого хаосу” на тім і погоріли (“и кажинный раз на ефтом самом
месте”!).
Саме тут – головна слабість ворога: проти нас грають люди з дуже
обмеженим спектром почуттів (емоційно тупі), – властиво, соціопати.
І коли їм треба маніпулювати нашими масовими почуттями, вони щоразу
опиняються в позиції іноземців, які “не знають мови” (дурня з російської казки,
який кричить “Таскать вам не перетаскать” на вид похоронної процесії), – і
тицяють не на ті кнопки.
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Тільки по цьому одному – без всякої додаткової інформації – їхні
“пальчики” можна розпізнати за кривлянням кожної їхньої української кукли:
чужі!.. З іншого емоційного спектра» (http://uainfo.org/blognews/1456053007yakiy-zhe-ukrayinskiy-patriot-stane-vlashtovuvati-pogromi.html).
Національно-визвольний рух «Правий сектор» поспішив відмежуватися від
акції, наголошуючи, що не має стосунку ані до об’єднання РПС, ані до дій, що
проводяться за його ініціативою. Про це йдеться в заяві ПС, яку оприлюднено
ввечері 21 лютого. За повідомленням «Правого сектору», дії учасників РПС
«виглядають як спроба дискредитувати націоналістичний рух та саму ідею
національної революції».
Водночас відомий політик, народний депутат III, VI і VII скликань
І. Богословська з ентузіазмом поставилася до організованого в центрі Києва
протесту. За її словами, в Україні почалося виникнення нового Майдану, який
закінчиться зміною Конституції. На думку І. Богословської, про це говорить
поява політичних вимог на віче в Києві. Ще одним свідченням зародження цих
процесів, вважає І. Богословська, є створення координаційного центру
добровольчих батальйонів.
Також на підтримку протесту в Києві «несподівано» висловився ватажок
самопроголошеної «ДНР» О. Захарченко. На його думку, відновлення
протестних акцій у Києві є закономірним явищем, адже багато українців
«розуміють, що діюча влада не є легітимною».
О. Захарченко вкотре додав, що український народ не є для нього ворогом і
громадян України йому просто шкода. Глава «ДНР» додав, що Україна і її
громадяни потребують сильного лідера, метою якого буде відродження України
як у моральному, так і економічному аспекті. «Тобто ті лідери, які
запропонують українцям не перетворитися в когось іншого – у європейців,
наприклад, – а знову стати самими собою», – заявив він
(http://www.rusdialog.ru/news/56430_1456077455).
У соціальних мережах порівняли акції, що відбувалися в Києві
21 лютого на підтримку патрульної поліції на Софійській площі і протестуючих
на майдані Незалежності. «Цей незручний момент, коли акція на захист поліції
збирає більше людей, ніж Майдан-3», – зазначив у своєму Twitter користувач з
ніком Сірий Кардинал.
На сторінці «Шкварки news» у Twitter акцію на підтримку поліції
порівняли з мітингом під Кабміном 20 лютого. «На відміну від вчорашньої
“акції під Кабміном”, люди не ховають свої обличчя, охоче спілкуються з
журналістом. Бомжів і маргіналів немає», – ідеться в записі.
Відзначимо, що вранці 21 лютого журналісти нарахували на Майдані
близько 100 осіб. Водночас на Софійську площу на підтримку поліції вийшли
близько 600–700 осіб (http://apostrophe.com.ua/news/society/kiev/2016-02-21/vseti-so-smehom-sravnili-mitingi-revolyutsionerov-i-za-politsiyu-v-kieve/50418).
Кияни, незважаючи на наполегливі заклики в мережі, поки що не
поспішають долучатися до влаштованої на майдані Незалежності акції.
Можливо, відчувають «штучний» характер події. Адже, на перший погляд, усе
ніби зроблено і правильно – і вимоги, і місце акції, і наявність літер ПС у назві
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організаторів, але окремі дрібні деталі не дають повірити в природний характер
того, що відбувається. Можливо, настирливе до дратування бажання
організаторів акції скопіювати протест дворічної давнини і представити свої дії
як «нову фазу Революції гідності». Можливо, відсутність почуття міри в
деталях і аргументації – намагання поєднати всі можливі вимоги, які
відображають інтереси всіх соціальних груп: і тарифи, і АТО, і збереження
конституційного ладу, і передача в державну власність бізнесу керівництва
держави, і мораторій на кредити МВФ, і гідні умови праці, достойні заробітні
плати й пенсії. За принципом «назвемо усе, щоб не схибити». Ну, остання
позиція – зарплати й пенсії, та ще і на тлі «тарифів», має гарантувати масовість
протесту. При цьому достатньо симптоматично, що корінь зла – корупцію у
владі, непокарання посібників режиму В. Януковича, які, фактично, свого часу
зрадили інтереси держави, – у вимогах навіть не згадують.
Ілюстративним у цьому плані є розміщене «Интернет-ТВ “Голос народа”»
(має сторінки в мережах «Одноклассники» і «ВКонтакте») на сайті
YouTube.com інтерв’ю з учасниками акції під назвою «Новая фаза Революции
достоинства. То, что реально происходит на Майдане. Опасайтесь лжи СМИ»:
«Это уже полноценный Майдан. Я думаю, глупо это отрицать. И сейчас мы
решаем организационные вопросы по горячим обедам, чаю, палаткам и
прочему...» – розповідає молодий чоловік у камуфляжі. На пряме питання
журналіста «То есть вы сейчас готовите активную фазу протестов?» він
відповідає: «Да, конечно», додаючи стосовно причин, що список можна
продовжувати довго – «это и грабительские тарифы (дивний початок списку як
для продовження Революції гідності. – Прим. авт.), наплевательское отношение
к бойцам АТО, военные преступления против собственной армии…»
(https://www.youtube.com/watch?v=s8wIUfmRkmM&feature=youtube_gdata_playe
r).
По суті, на разі маємо суперечність між змістом Майдану і формою
Майдану. Організатори нинішньої акції в центрі Києва, абсолютно не
розуміючи суті майданного протесту як чужого для них явища, сумлінно
копіюють його зовнішні атрибути – шини, палатки, «печенькі», щиро
дивуючись, чому це не спрацьовує. Те, що відбувається, нагадує дії аборигенів
Меланезії, які, відтворивши із соломи літак, вважали, що за умови правильного
виконання ритуальних дій навколо нього – імітації зміни варт із бутафорськими
гвинтівками, віддавання наказів у дерев’яні рації, сидіння у зроблених з очерету
диспетчерських пунктах – прилетить справжній літак і доставить їм корисні
речі: одяг і їжу, ліки і зброю. Перед нами люди, які не мають найменшого
поняття про справжню суть Майдану як суто українського громадського
феномена й намагаються копіювати чужу успішну діяльність одним лише
механічним повторенням зовнішніх прийомів...
Викладене вище свідчить на користь того, щоб кваліфікувати останні події
в Києві як спроби розпочати реалізацію «Майдану-3» – технологічного
здійснення державного перевороту в Україні під виглядом реалізації народом
права на управління державою, яке спричинить розпад Держави Україна. Про
високу імовірність такого сценарію вже майже два роки пишуть російські та
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сепаратистські ЗМІ. Суть очікувань стисло викладена керівником Центру
системного аналізу і прогнозування, оглядачем інформаційної агенції «Россия
сегодня» Р. Іщенком: «Як тільки економічна ситуація дійде до того, що у
нинішнього Києва не буде грошей на фінансування нацбатальйонів, тут же
відбудеться черговий переворот або спроба перевороту, а це загрожує тим, що в
якихось областях України відмовляться підкорятися новій хунті. Якщо
Порошенко наростив за півтора року хоч якусь легітимність, то новий “каліф на
годину” і зовсім не матиме впливу в областях, якщо взагалі вдасться провести
нові президентські вибори. На них може просто не вистачити грошей. А це
означає, що в кожній з українських областей де-факто встановиться своя влада.
Мінські угоди – та остання соломинка, за яку хапається київський режим,
щоб країна не скотилася в хаос. Я особисто скептично ставлюся до думки, що,
якщо Київ зважиться закріпити законодавчо особливий статус ЛНР і ДНР, це
зупинить відцентрові процеси. У будь-якому випадку, визнання особливих прав
донбаських республік призведе до того, що й інші регіони захочуть того ж. І
врешті-решт саме регіони, навіть якщо припустити, що Україна збереже
цілісність, будуть в набагато більшому ступені диктувати свою волю київській
владі, ніж зараз. Та й узагалі не факт, що регіональна влада захоче миритися з
тією владою, яка зараз перебуває в Києві. Одні області захочуть приєднатися до
Польщі, інші – зберегти незалежність, але дружити з Польщею, треті – увійти
до складу Росії і так далі. За моїми відчуттями, зараз Росія домовляється з ЄС
про спільні дії в разі хаосу в Україні. Оскільки, якщо на українську територію
для наведення порядку без будь-якого погодження увійдуть одночасно
польські, румунські, угорські, російські та інші війська, можуть бути небажані
інциденти» (http://antimaydan.info/2015/10/ukraina_zapas_prochnosti_blizok_nulu_405611.html).
Утім, враховуючи перебіг подій у Києві та виходячи із штучності
нинішнього протесту, можна прогнозувати, що на разі «солом’яний літак»
третього Майдану «не злетить». За словами оглядача видання depo.ua
О. Сергієчка, «третій Майдан, який недолуго намагаються влаштувати в Києві,
мусить досить швидко померти власною смертю». Навіть сепаратистський сайт
«Информационное агентство “Новороссия”» змушений був констатувати:
«Майдан 3.0 в Києві якось не задався. Активісти націоналістичних організацій,
здається, робили все за інструкцією: перекрили 20 лютого Майдан і навіть
звернулися до киян з проханням приносити дрова, намети, продукти і гроші.
Звукопідсилення, гнів і лють, “Ще не вмерла” з траурними мінами і обіцянки не
розходитися до зміни влади. А толку – мало. …21 лютого Майдан 3.0 являє
видовище швидше жалюгідне, ніж вражаюче» (http://www.novorosinform.
org/articles/id/4398).
Разом з тим слушним і актуальним виглядає застереження, зроблене
Д. Казанським на його сторінці у Facebook: «Можна скільки завгодно сміятися
над відвертим провокатором Кармазіним, який очолив “третій Майдан” в
захопленому готелі “Козацький”. Але я добре пам’ятаю весну
2014 р., коли в Донецьку спочатку теж сміялися над засновниками ДНР,
алкашами, провокаторами і МММщиками. А потім вони вкинули регіон у
кривавий хаос і перетворили його в кримінальний бантустан.
32

Я думаю, подібних помилок краще не повторювати. Господарям Кармазіна
він потрібен не для того, щоб реально чимось керувати. Він потрібен для того,
щоб створити видимість процесу, привід для подальших дій.
7 квітня 2014 р. жменька дегенератів на чолі з алкоголіком Пургіним і
божевільним Маковичем проголосила в захопленій ОДА Донецьку республіку і
всі сміялися. А 12 квітня в Слов’янськ увійшов Стрелков для “захисту
республіки”. І стало не до сміху.
І Маковича, і Пургіна, і інших клоунів потім викинули, коли вони стали
непотрібні. Але свою справу вони зробили. І про це треба пам’ятати».
Існує також ще одна версія цих подій, згідно з якою нинішній протест
інспірований владою з метою дискредитувати Майдан як такий. Зокрема, таке
припущення висловив народний депутат В. Балога, який написав у своєму
Facebook: «Сценарій настільки очевидний, наскільки його можуть зрозуміти
навіть люди, далекі від політики. Зрозуміло, що у влади, яка боїться бути
знесеною під час нової революції, є два варіанти:
– пересадити всіх незгідних у табори;
– маргіналізувати ідею революції.
Перший варіант нам не підійде, тому що часи вже не ті, країна не та й
думку Заходу ігнорувати не вийде. Бо потрібні гроші. Але другий сценарій – це
те, що треба, враховуючи, що така технологія неодноразово відпрацьована в
сусідній Росії та Білорусі.
Підозри в тому, що це спонтанний протест, викликає щонайменше
декілька фактів:
– як Служба безпеки не побачила створення РПС;
– чому силовики, які готові стріляти в BMW, яке порушує правила
дорожнього руху, спокійно спостерігали за фактичною спробою заколоту;
– усі адекватні праві рухи, навіть ті, які з різних причин можуть вважатися
маргінальними, відхрестилися від цих подій. Натомість, серед облич цього
“Майдану” багато шахраїв, які неодноразово працювали на владу, хто б її не
представляв.
Завдання цього “Майдану” показати, що:
1. На протест у цій країні виходять лише бомжі, алкоголіки й політичні
маргінали. А нормальні люди всіляко підтримують “реформи”.
2. Краще нехай Україною керують такі, як Порошенко, ніж такі як
Кармазін.
І перше, і друге – чисто Путінський сценарій. Фактично цими вихідними
закладено фундамент для того, щоб виробити в нормальних людей рефлекс
проти будь-яких вуличних протестних акцій…
…Але справа в тому, що Майдан – це не вірус поліомієліту. Тут щеплення
не допоможе. Якщо люди захочуть вийти, то вони це зроблять, незалежно від
часу, погоди. Цей процес неможливо буде контролювати, нав’язуючи своїх
вождів».
Отже, імовірність провокацій і виходу ситуації з-під контролю через
неефективні дії влади, зневажання нею суспільних очікувань (що на разі
виявила ситуація навколо відставки уряду), загострення соціальних та
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економічних проблем залишається досить високою. Саме ці причини
створюють ґрунт для ворожих маніпуляцій і підготовки реалізації
різноманітних силових сценаріїв. Перегляд владою своєї політики може стати
тим стабілізаційним чинником, якого потребують суспільство й держава. Крім
того, потребує вирішення питання, яке актуалізувала Революція гідності:
вироблення дієвих легальних механізмів контролю суспільством влади.
Відсутність сьогодні таких механізмів не залишає суспільству іншого простору
для дій, ніж Майдан, який, у такому випадку, може розглядатися як
закономірний феномен вітчизняного політичного процесу (Матеріал
підготовлено
з
використанням
інформації
таких
джерел:
http://www.depo.ua/ukr/politics/drugiy-rik-maydanu-maydan-3-mozhe-vlashtuvatisama-vlada-20022016202000;
http://www.hromadske.tv/society/na-maidanivshanovuyut-pamyat-geroyiv-nebesnoyi-so; http://gazeta.ua/articles/kiev-life/_namajdan-znosyat-shini-ta-palyat-smittya-v-urnah/680030; http://tsn.ua/ukrayina/umerezhi-rozganyayut-panichni-povidomlennya-propagandistskogo-saytu-pro-tretiymaydan-595608.html; http://expres.ua/news/2016/02/20/174227-pid-promenyamygidnosti-tli-hronik-2014-go-roste-novyy-maydan; http://tsn.ua/ukrayina/u-merezhirozganyayut-panichni-povidomlennya-propagandistskogo-saytu-pro-tretiy-maydan595608.html;
http://expres.ua/news/2016/02/20/174230-dva-roky-tomu-maydanprosyt-pidtrymaty-nametamy-matrasamy-burzhuykamy;
http://uazmi.org/news/co5kAdvrIEozVKiV7crGcA;
http://www.aif.ru/euromaidan/prediction/maydan_versii_3_0_budet_li_novyy_pere
vorot_na_ukraine;
http://www.depo.ua/rus/politics/hto-vlashtovue-maydan-3vozhdi-revolyutsiynih-pravih-sil-21022016121500).
Партійна позиція
М. Уралов, власкор СІАЗ НБУВ

Виклики сьогодення для партії «Блок Петра Порошенка»
Одні з перших дзвоників проблем, що насувалися на найбільшу фракцію
українського парламенту, пролунали ще восени минулого року, коли на
початку листопада фракцію Блока Петра Порошенка покинули три народні
депутати – Т. Батенко, Є. Рибчинський і О. Шевченко. Дещо раніше, 31 жовтня
2016 р., народний депутат, член міжфракційного об’єднання «УКРОП»
Т. Батенко на своїй сторінці у Facebook пояснив мотиви свого вчинку так:
«Шановні друзі! Заявляю про свій вихід з депутатської фракції БПП на знак
протесту з приводу початку політичних репресій у країні».
Наступним виявом наявних у середині фракції проблем комунікації стає
створення внутрішньофракційної групи. «П’ятнадцять народних депутатів
фракції БПП об’єдналися в Антикорупційну платформу, головним завданням
якої буде протидія корупції в парламенті і парламентський контроль за
діяльністю виконавчої влади», – повідомив народний депутат М. Найєм
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24 листопада 2015 р. у Facebook. «Просто кричати неефективно і не має сенсу, –
наголосив депутат. Ми вирішили створити свою точку опори, своє коло людей,
спільні зусилля яких можуть принести куди більше користі, ніж поодинокі
крики, публікації і демарші».
На той час перший заступник голови фракції І. Кононенко, коментуючи
створення Антикорупційної платформи, зазначив, що це абсолютно нормальне
явище, оскільки створення депутатських груп передбачено положенням про
фракцію БПП. Водночас І. Кононенко уточнив, що якщо ця група буде вести
роботу на розкол фракції, тоді «робитимемо висновки». І. Кононенко порадив
новоствореній групі «відійти від демагогії, дотримуватися фактів і
конструктивно працювати, перш за все, всередині фракції».
Попри намагання керівників фракції демонструвати спокій, подальші
факти засвідчили наявність серед депутатів БПП певних розбіжностей: вихід
депутатів із фракції продовжився й надалі. За останні місяці найбільшу фракцію
парламенту покинули В. Купрій, А. Денисенко, М. Томенко та деякі інші. За
даними радіостанції Голос Столиці, після утворення фракції в жовтні 2014 р. її
лави з різних причин залишили не менше 16 народних обранців. Одним з
останніх залишив фракцію Є. Фірсов, який наголосив, що фракція буде
розвалюватися і далі через депутатів, яких підозрюють у корупційних зв’язках.
Проте політолог Р. Бортник висловив дещо іншу думку щодо причин
виходу депутатів. На думку експерта, корупційні скандали лише частково
впливають на ситуацію і є свого роду інформаційним прикриттям для процесу
розпаду фракції. «Ключова причина інша – це падіння рейтингу Президента…
А друга причина – це посилення конкуренції різних фінансово-політичних
груп, які делегували своїх представників до БПП». За висновком Р. Бортника,
БПП – це «класичний проект, який створений під Президента без ідеологічної
складової, який є абсолютно залежним від впливовості першої особи. Як тільки
вплив лідера падає, проект моментально сегментується і розвалюється просто
на очах». При цьому скорочення економічних ресурсів призводить до втрати
депутатів, делегованих фінансово-промисловими групами. Утім, на думку
експерта, залишається можливість переломити ситуацію і припинити вихід
депутатів із фракції, «по-перше, прозорою політикою всередині фракції, щоб
там не було “смотрящих”, щоб рішення приймалися з урахуванням позиції всіх
членів фракції. І по-друге, Президент повинен дати якусь чітку політичну
перспективу молодим політикам. Їх багато у фракції. Сьогодні таку
перспективу дає Саакашвілі зі своїм проектом» (http://newsradio.
com.ua/2016_02_08/Bortnik-pad-nnja-rejtingu-Poroshenko-kljuchova-prichinarozvalu-BPP-6027/).
Певним чином підтверджує оцінку якісного складу фракції, який впливає
на її стабільність, і народний депутат М. Томенко: «У нас велика кількість
бізнесменів, які пройшли в парламент вирішувати свою бізнес-проблему і т. д.
У даному випадку, Кононенко – їх спікер. …Відбулася публічна легітимація
його, як представника Президента; людини, якій Президент довіряє»
(http://ukr.lb.ua/news/2015/11/09/320471_mikola_tomenko_timoshenko_mozhe.html).
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Загострення ситуації у фракції БПП спричинили резонансні заяви на
адресу І. Кононенка з боку міністра економічного розвитку і торгівлі
А. Абромавичуса, який, по суті, звинуватив заступника голови фракції в
корупції. «У мене і в моєї команди немає бажання бути ширмою для відвертої
корупції чи підконтрольних маріонеток для тих, хто хоче в стилі старої влади
встановити контроль над державними грошима. Я не хочу їздити в Давос,
розповідати їм про наші успіхи, в той час, як за моєю спиною вирішуються
якісь питання в інтересах окремих людей. Ці люди мають імена. І одне з цих
імен – це Ігор Кононенко. Будучи представником політичної сили, яка висунула
мене на посаду міністра, в останні місяці він зробив дуже багато, щоб
блокувати мою роботу і роботу міністерства. Спочатку підконтрольні депутати
Кононенка від БПП розробили постанову про мою відставку, передали її в
партію “Відродження” – і ті в підсумку винесли її у Верховну Раду. За кілька
місяців зібрали аж 18 голосів», – зазначив А. Абромавічус (http://ukr.segodnya.
ua/politics/pnews/abromavichus-otkryto-obvinil-kononenko-iz-bpp-v-korrupcii688387.html).
Сам І. Кононенко такі звинувачення заперечує, а заяву міністра пов’язує з
майбутнім переформатуванням уряду.
У рамках версії переформатування Кабміну схильний розглядати скандал
по лінії «Абромавічус – Кононенко» і політичний експерт К. Сазонов.
Зазначаючи, що внутрішній конфлікт у фракції «Блоку Петра Порошенка»
поставив її практично на грань розколу, К Сазонов причиною такої ситуації
вважає те, що частина депутатів фракції, включно із спікером В. Гройсманом,
сподівалися на «переїзд» з Верховної Ради до уряду. Утім, за висновком
експерта, «схоже, що затіяна П. Порошенко гра у відставку уряду вийшла у
нього з-під контролю і б’є вже по самому Президенту і його фракції. З двох
боків. У цій ситуації цілком можна говорити не тільки про дострокові
парламентські, а й про позачергові президентські вибори». Водночас, на думку
народного депутата від фракції «Опозиційного блоку» В. Рабиновича, різки
звинувачення міністра А. Абромавичуса є складовою політичної кампанії,
розпочатої М. Саакашвілі. «Те, що ми побачили під час конфлікту Абромавічус
– Кононенко, було добре спланованою операцією. Наскільки я знаю, перед тим,
як заявляти про свою відставку, міністр економіки півночі просидів з
губернатором Одеської області М. Саакашвілі. Все це є грою нашого
грузинського реформатора... Саакашвілі чомусь думає, що, скориставшись цією
ситуацією, як лицар на білому коні увійде до вищих ешелонів влади», –
наголошує В. Рабинович.
Аналогічну думку щодо справжньої причини і головне часу виголошення
звинувачень проти заступника голови фракції БПП І. Кононенка висловлює
керуючий партнер Національної антикризової групи Т. Загородний. На підставі
аналізу подій і історичних аналогій експерт доходить висновку, що
М. Саакашвілі розпочинає похід у велику політику за вже відомим в Україні
сценарієм. «Тут я бачу ще і політичну гру, що почалася. Така гучна заява
Абромавічуса – це, фактично, старт для парламентських перевиборів. Є багато
політичних сил, бажаючих пройти в парламент під гаслами боротьби з
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корупцією, боротьби з олігархами. Все це ми бачили 15 років тому, коли
починала свою діяльність Ю. Тимошенко», – робить висновок експерт.
Побачив у діях міністра економічного розвитку і торгівлі
А. Абромавічуса ознаки політичної гри і політолог В. Мокан: «Напередодні
своєї заяви про відставку Абромавичус провів напівтаємну зустріч з певними
політиками, і не відкликав свою заяву. Думаю, що це частина політичної гри».
Директор Центру «Третій сектор» А. Золотарьов також констатує
наявність певних домовленостей, проте наголошує, що результат для
ініціаторів скандалу виявився дещо неочікуваним і навіть програшним. «Всі
пам’ятають про те, що напередодні своєї заяви Абромавічус зустрічався з
М. Саакашвілі, з яким про щось домовилися. За попереднім задумом ця заява
мала б вдарити по позиціях А. Яценюка, але насправді вона стало порятунком
для Прем’єр-міністра», – зазначив А. Золотарьов. Проте збережений урядом,
принаймні на якийсь час, статус-кво не означає, що політична криза згасне.
Навпаки, на думку експерта, вона лише набиратиме обертів, оскільки досі не
зроблено головне – не проводяться реальні реформи. «Влада активно імітує
“життя по-новому”, яке, по суті, стала зміною…у владних кріслах... По суті,
зараз є чотири варіанти розвитку подій. Перший – під зовнішнім тиском
сторони домовляються і імітують мир. Другий варіант – новий формат коаліції і
нового уряду. Третій варіант – дострокові вибори на випадок, якщо сторони не
домовляться. І четвертий варіант – ситуація «ідеального шторму», коли поряд з
конфліктом на Донбасі і наростаючим соціальним невдоволенням, гострий
конфлікт знесе всіх», – підсумовує свій аналіз А. Золотарев.
Як показав розвиток подальших подій, наразі сторони домовились,
водночас, із виходом з парламентської коаліції фракцій «Батьківщини» і
«Самопомочі» постало питання «перезавантаження» більшості у Верховній
Раді. Поки що, зі слів віце-спікера парламенту О. Сироїд, у ВР створюється
нова коаліція за участі парламентських фракцій «Блоку Петра Порошенка»,
«Народного фронту» і «Радикальної партії». Підписання нової коаліційної
угоди означатиме необхідність переформатування уряду що, не виключено,
спричинить нові суперечності в президентській фракції.
Що ж до можливих дострокових парламентських виборів, то сьогодні
такий сценарій вкрай невигідний для «Народного фронту», проте решта
нинішніх політичних гравців – включно з БПП, на думку політолога
О. Радчука, можуть бути в ньому зацікавлені (http://blogs.korrespondent.net).
Незважаючи на помітне зниження рейтингу президентської партії, вона
все ще посідає перше місце в рейтингу електоральних симпатій, а крім того, за
словами О. Радчука, «на допомогу БПП може прийти Саакашвілі на чолі нового
політичного проекту».
Підтверджує висловлену думку і народний депутат М. Томенко. За його
словами, у команди П. Порошенка вже є план про обрання пропрезидентської
більшості на наступних виборах. «Влада йде трьома колонами – Блок Петра
Порошенка, Блок Саакашвілі і братська структура “Наш край” – і при цьому
сподівається на перемогу мажоритарників від влади, що будуть підтримані
серйозним адмінресурсом. Таким чином, Президент планує отримати
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226 голосів у наступному парламенті. Отож, тоді Прем’єр-міністр або від БПП,
або Саакашвілі», – резюмує народний депутат.
Слід зазначити, що схожий сценарій вже пройшов попередню «обкатку»
під час місцевих виборів. Так, за словами народного депутата М. Томенка,
поява партії Д. Добродомова «Народний контроль» була невипадковою.
«Адміністрацією Президента було погоджено створення проекту, тому що у
Львові потрібно було створити більш демократичну ситуацію». Поряд з тим
також під місцеві вибори 25 жовтня влада створила партію «Наш край». «Аби
ви розуміли, достатньо багато голів облдержадміністрацій на початку кампанії
приходили на наради і прямо говорили: у нас дві партії, що потрібно
відпрацювати – БПП і “Наш край”», – заявив М. Томенко
(http://zbruc.eu/node/43605).
Проте ситуація в Україні нерідко розвивається всупереч розробленим
сценаріям і зазвичай вносить свої несподівані корективи. Так відбулося з
атакою на А. Яценюка, про яку було зазначено вище. Тепер аналогічна ситуація
складається з планами щодо ролі одеського губернатора в політичній грі.
Останні опитування суспільних уподобань виявили, що одним з
найпопулярніших політиків в Україні нині є губернатор Одещини
М. Саакашвілі. На думку керівника української філії Інституту країн СНД
Д. Денисова, М. Саакашвілі невдовзі почне «інвестувати» свій віртуальний
політичний капітал у цілком реальний. «Саакашвілі на всю займається
розкруткою свого політичного проекту. Цей проект – дублер партії влади. Але з
основними функціонерами, в яких є більш-менш нормальний рейтинг і немає
жорсткого відторгнення, як від основних політичних фігур, що представляють
“Блок Петра Порошенка”. Це партія, на яку існує запит в суспільстві. Ми
можемо припускати, що якщо вибори будуть позачерговими, десь в районі літа,
то дана політична сила зможе скласти конкуренцію всім і претендувати на
перше місце за підсумками виборів. Більшість експертів і політиків говорять
про те, що вибори, найімовірніше, будуть десь в районі вересня. За цей час є
багато ресурсів і можливостей у представників цієї політичної сили для того,
щоб і далі наростити свій рейтинг. І зробити її однією з основних політичних
сил в Україні» (http://nahnews.org).
У свою чергу економіст Б. Славський зазначає: «Є небезпека, що партія
Міхо стане серйозним суперником для президентського блоку і за підтримки
українців, набравши більшість голосів, навіть зможе диктувати йому свої
умови. І виграє гарячий грузин на таких же гарячих і наболілих темах як –
корупція і війна на сході… його партія хвацько обскаче і БПП, і Батьківщину, і
Самопоміч. Та й сам екс-президент не надто бажає бути чиєюсь маріонеткою...
Так що не дарма деякі політичні експерти називають Саакашвілі “троянським
конем”, хоча по суті, партія Міхо не надто відрізнятиметься від усіх
українських партій. Той же популізм, та ж жага влади», – наголошує експерт.
На думку політолога М. Павліва, всі дії Саакашвілі з антикорупційним
форумом і поїздками по країні «просто пафосний піар і нічого більше. Головне,
що? Влада девальвує, до літа залишаться одні головешки ... І щось повинно її
замінити, щось прозахідне» (http://blogs.korrespondent.net).
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Голова Фонду «Українська політика» К. Бондаренко у цілому непогано
оцінює шанси М. Саакашвілі на можливих позачергових виборах: «Він
фактично як пилосос втягує в себе частину постмайданного електорату. Під
нього, швидше за все, піде частина “Народного фронту” і частина Блоку Петра
Порошенка. Не здивуюся, якщо туди навіть піде частина радикалів. Саакашвілі
– яскравий популіст, який вміє запалювати маси. Результативність у нього,
правда, невисока» (http://asn.in.ua).
Додає інтриги і сам М. Саакашвілі, який оприлюднює свої надзвичайно
широкі політичні плани, цілком співставні за історичною аналогією з
завданнями нового «отця нації» на кшталт засновника сучасної турецької
держави Ататюрка: «У мене амбіції набагато більше, ніж урядова посада. У
мене мета – змінити політичний клас і правила гри. Прем’єрів в Україні буде
дуже багато в наступні роки, уряд буде змінюватися часто, це мій прогноз. Але
людей, які поміняють правила політичної гри, буде дуже мало… Моя мета –
існуючу еліту замінити новою» (http://korrespondent.net).
У цьому контексті перспектива «Блоку Петра Порошенка» виглядає не
надто певно. Не сприяють зміцненню позиції БПП і періодичні закиди у
співробітництві з «попередниками» – колишніми представниками Партії
регіонів. Зокрема, за інформацією ZN.UA, 84 депутати обласних рад із 377 тих,
хто прийшов від БПП, – колишні члени ПР, що становить без малого чверть
(22 %) президентського депутатського корпусу в регіонах. Крім того, як
повідомляє видання, у статті О. Бондара для DT.UA йдеться, що 17 народних
депутатів із 139 від БПП – також вихідці з ПР. «Використовуючи поствиборну
статистику, спробуємо оцінити масштаб явища, ступінь інтеграції
“статистичних” поплічників Януковича в пропрезидентську політичну силу.
Розглянемо карти. Відразу уточнимо: спираємося на інформацію з 20 областей,
тому що (з об’єктивних причин) дані по Донецькій і Луганській областях
відсутні, а ще в трьох областях – Львівській, Івано-Франківській та Волинській
– колишніх регіоналів у списках БПП не виявлено», – ідеться в статті. «Якщо
спробувати позначити точки найщільнішого співробітництва нової влади з
представниками старої, то п’ятірку лідерів очолили Дніпропетровська та
Одеська області, де половина депутатів БПП в облрадах – колишні регіонали: 7
із 14 і 11 із 22 депутатів відповідно. У світлі цієї статистики можна перейнятися
запитанням, хто більше влаштовував Банкову в кріслі мера Дніпропетровська –
ставленик Коломойського Філатов чи екс-регіонал Вілкул? Як, утім, і в Одесі,
де центральна влада не надто сприяла просуванню в мери Саші Боровика з
формально пропрезидентської команди Саакашвілі та, м’яко кажучи, не надто
заважала перемозі чинного градоначальника Геннадія Труханова, колишнього
нардепа від ПР і екс-глави фракції Партії регіонів в Одеській міськраді», –
наголошує автор. «Рясна» присутність колишніх регіоналів спостерігається і в
Черкаській обласній раді (38 %, 7 депутатів із 18), Харківській (30 %, 6 із 20)
Хмельницькій (29 %, 5 із 17) і Чернігівській (25 %, 3 із 12). «Як бачимо,
вчорашні використовували партію влади як “кришу” для повернення у владу не
тільки на Сході», – пише О. Бондар. «Станом на кінець січня поточного року до
керівництва міських, районних і обласних рад обрано 260 депутатів від БПП. З
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них 55 (21 %) – колишні регіонали, які пройшли під прапором президентського
блоку. Це означає, що сьогодні кожний п’ятий місцевий керівник від БПП –
екс-регіонал. Як тут знову не процитувати Петра Олексійовича: “Нові обличчя,
нові люди – це те, що зараз характеризує нашу країну…”», – ідеться в статті
(http://dt.ua/POLITICS/22-chleniv-bloku-petra-poroshenka-v-oblradah-i-12-u-vrkolishni-regionali-199034_.html).
Поки що ж, за останніми рейтингами, президентський Блок Петра
Порошенка наздоганяє «Батьківщина» Ю. Тимошенко. Про це свідчать дані
опитування Київського інституту соціології. Методом особистого інтерв’ю з 5
по 16 лютого було опитано 2020 респондентів, похибка дослідження становить
2 %.
За результатами дослідження, загалом, якби парламентські вибори
відбулися найближчим часом, то шанси потрапити до парламенту мали б
одразу сім партій: на питання, якби вибори до парламенту відбулися наступної
неділі, то серед тих, хто визначився, БПП отримав би 16,6 %, «Батьківщина» –
15,1 %, «Опозиційний блок» – 14,2 %, «Самопоміч» – 11,8 %, «Радикальна
партія» – 10,3 %, «Свобода» – 6,2 % та «Громадянська позиція» – 5,2 %.
Близькі до подолання 5 % бар’єра партія УКРОП – 3,9 % та «Рух за
очищення» М. Саакашвілі – 3,6 %.
Далі йде «Національний рух» Д. Яроша – 2,9 % та «Народний фронт»
А. Яценюка – 2,5%.
При цьому в даному дослідженні 26 % не брали б участі в голосуванні, а
ще 24 % – не визначились.
Тому цифри партійних симпатій серед усіх опитаних виглядають інакше:
БПП – 6,9 %, «Батьківщина» – 6,3 %, «Опозиційний блок» – 5,9 %,
«Самопоміч» – 4,9 %, «Радикальна партія» – 4,2 %, «Свобода» – 2,6 %, а
«Громадянська позиція» – 2,2 %.
Раніше, на початку лютого, результати свого опитування публікувала
група «Рейтинг».
Група лідерів у цьому дослідженні виглядала схоже: серед тих, хто
визначився і має намір голосувати, БПП набирав 14,3 %, «Опозиційний блок» –
13,5 %, «Самопоміч» – 11,7 %, «Батьківщина» – 11,6 %, «Свобода» – 6,9 %, а
Радикальна партія – 5,5 %.
Проте в цьому дослідженні потенційну партію М. Саакашвілі назвали
«Блок Саакашвілі», і з такою назвою ця сила була серед лідерів опитування з
результатом 11,6 %.
Окрім того, тих, хто не планує йти на вибори та важко відповісти, у цьому
дослідженні
було
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(http://www.bbc.com/ukrainian/politics/
2016/02/160223_pool_parties_rada_vc).
Отже, розроблені в партійних штабах плани весняно-осінньої політичної
кампанії 2016 р. можуть невдовзі потребувати перегляду, а складені на сьогодні
політичні союзи – переформатування. У цих умовах суттєвого значення набуває
завдання зміцнення внутрішньопартійної єдності, запобігання новим іміджевим
втратам і створення механізму ефективної політичної комунікації як усередині
організацій, так і з зовнішнім світом.
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А. Потіха, наук. співроб. СІАЗ НБУВ

Активізація діяльності ВО «Батьківщина»
в умовах парламентсько-урядової кризи
Останні події в Україні засвідчують активізацію діяльності деяких
політичних сил з метою зміни керівництва уряду і Генеральної прокуратури, а в
перспективі проведення дострокових парламентських і, не виключено,
президентських виборів. Серед «зацікавлених» експерти називають партію
Ю. Тимошенко ВО «Батьківщина», яка намагається привернути до себе увагу за
рахунок постійної критики влади, яку вона тривалий час представляла,
перебуваючи в коаліції.
Ще півтора року тому політична ситуація для Ю. Тимошенко та її партії
виглядала не надто оптимістично. Президентські вибори в травні 2014 р.
закінчилися для лідера «Батьківщини» провалом. У штабі Ю. Тимошенко
розраховували на те, що її підсумковий результат перевищить 20 % голосів
виборців, і підсумок у 12,8 % став для «Батьківщини» несподіваним.
Перед достроковими парламентськими виборами «Батьківщина»
переживає болючий розкол, з її лав вийшла ціла низка ключових діячів. У
тому числі – А. Яценюк (тоді вже Прем’єр-міністр України), глава МВС
А. Аваков, лідер «Самооборони Майдану» А.
Парубій і багаторічний
найближчий соратник Ю. Тимошенко – О. Турчинов.
Новостворений цими політиками «Народний фронт» несподівано для
самого себе посів перше місце на парламентських виборах 2014 р., натомість
«Батьківщина» ледве подолала виборчий бар’єр з результатом у всього лише
5,68% і увійшла до коаліції як партнер.
Проте вже у 2015 р. Ю. Тимошенко разом зі своїми соратниками по партії
починає відвойовувати електоральні симпатії виборців. Активна критика
тарифної політики уряду стала домінуючою для «Батьківщини», і це мало
позитивні наслідки для партії. Сприятливі для «Батьківщини» електоральні
тенденції підтвердили і результати місцевих виборів. За підрахунками Комітету
виборців України, саме «Батьківщина» посіла впевнене друге місце за
сумарною кількістю депутатів місцевих рад та голів місцевих рад, які
перемогли на виборах. Представництво у 23 обласних радах за результатом
місцевих виборів-2015 отримали БПП «Солідарність» та ВО «Батьківщина» –
22 обласних та Київська міська рада. «УКРОП» та Радикальна партія О. Ляшка
присутні відповідно у 18 та 17 обласних радах. До 15 обласних рад обрано
представників «Опозиційного блоку», «Самопомочі» та ВО «Свободи».
Представництво в 10 обласних радах має партія «Наш край». До 8 обласних рад
увійшли депутати від партії «Відродження».
Згідно з даними Центральної виборчої комісії, найбільшу кількість
сільських селищних та міських голів було обрано від БПП «Солідарність» –
605 осіб. А другу позицію знову зайняла ВО «Батьківщина» – 369 осіб. Аграрна
партія України за кількістю сільських селищних та міських голів посіла третє
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місце – 185 осіб. Партія «Наш край» посіла четверте місце зі 156
представниками на посадах голів міст, сіл та селищ. Наступними йдуть
«Опозиційний блок» (80 осіб), «Відродження» (70 осіб), «За конкретні справи»
(54 особи), ВО «Свобода» (53 особи), Радикальна партія Олега Ляшка (48 осіб).
На початку 2016 р. «Батьківщина» зберігає високий рейтинг, хоч і не є
лідером електоральних симпатій. Соціологи групи «Рейтинг» склали список
найбільш популярних серед українців партій. Опитування серед українців
проводився в січні 2016 р. Більшість голосів було віддано Блоку Петра
Порошенка – на його підтримку висловилися понад 16 % громадян. Партія
А. Яценюка в рейтинг не потрапила, що свідчить про антипатії громадян
України не тільки до Прем’єра, але й до його партії «Народний фронт». На
другому місці з результатом майже 14 % виявився «Опозиційний блок», понад
13 % громадян віддали свої голоси за «Самопоміч». За «Батьківщину» готові
були проголосувати трохи більше 12 % українців, за «Свободу» – близько 8 %,
а за Радикальну партію – близько 6 %. Мінімальною підтримкою українців
заручилися партії «УКРОП», «Правий сектор», «Народний контроль» і Аграрна
партія України.
Соціологічні дослідження Київського міжнародного інституту соціології,
проведені в лютому, засвідчили, що якби в середині лютого відбувалися вибори
до Верховної Ради, то достатню кількість голосів для входження до неї могли б
отримати сім партій. Серед тих виборців, хто визначився, рейтинги політсил
розподілилися таким чином: БПП «Солідарність» – 16,6 %, «Батьківщина» –
15,1 %, «Опозиційний блок» – 14,2 %, «Самопоміч» – 11,8 %, Радикальна партія
– 10,3 %, «Свобода» – 6,2 %, «Громадянська позиція» – 5,3 %.
У свою чергу результати опитування щодо електоральних настроїв
населення України опублікував Інститут Горшеніна. Дослідження проводилося
з 8 по 17 лютого. Всього в ньому взяли участь 2000 респондентів, що мешкають
в усіх регіонах України (без урахування населення окупованих територій АР
Крим, Донецької та Луганської областей). Отримані дані показують, що якби
президентські вибори проходили в кінці лютого, то голоси розподілилися б
таким чином: П. Порошенко – 17,2 %; Ю. Тимошенко – 15,9 %; А. Садовий –
11,8 %; О. Ляшко – 11,8 %; Ю. Бойко – 10,7 %; А. Гриценко – 10,6 %; Д. Ярош –
3,6 %.
За даними Інституту Горшеніна, якби в кінці лютого пройшли
парламентські вибори, то найбільше голосів отримала б партія «Самопоміч» –
15,6 % (за участі партії Саакашвілі «Самопоміч» отримала б 13,4 %); ВО
«Батьківщина» – 14 % (12,1 %); «Опозиційний блок» – 12,8 % (11,3 %);
Радикальна партія О. Ляшка – 12,5 % (10,3 %); Блок Петра Порошенка
«Солідарність – 9,7 % (8,5 %).
Різні соціологічні дослідження мають розбіжності, але вони засвідчують
зростання рейтингу деяких політичних сил, зокрема ВО «Батьківщини».
Секрет успіху Ю. Тимошенко та «Батьківщини», на думку експертів,
полягає в її умінні зорієнтуватись у ситуації. Як зазначив В. Карасьов, попри
розкол у цій партії вдалося зберегти свою партійну структуру. «Побоювання
щодо того, що без головного “парторга” “Батьківщини” О. Турчинова партія
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“посиплеться”, виявилися перебільшеними, і сьогодні саме міцні, перевірені
часом і не однією виборчою кампанією місцеві партосередки стали запорукою
хорошого результату “тимошенківців” на недавніх місцевих виборах», –
зазначив експерт.
Політтехнолог С. Гайдай наголошує нам тому, що протягом усієї політичної біографії Ю. Тимошенко періоди її підйомів відбувалися тоді, коли в
українському суспільстві накопичувався серйозний протестний потенціал.
Тому, на його думку, у сучасних умовах невдоволення владою в «Батьківщини» є черговий шанс наростити свій рейтинг, при вмілій критиці влади.
На думку політолога В. Фесенка, саме цим наразі і займається лідер
«Батьківщини», ефективніше за інших використовуючи тему зростання тарифів
на житлово-комунальні послуги для населення та критику влади щодо боротьби
з корупцією. Після повернення з в’язниці Ю. Тимошенко немовби повернулася
до іншої країни – вона ніяк не могла вловити суспільні настрої і весь час
випадала з ритму суспільних і політичних змін. «А з весни 2015 року вона
вловила: тема тарифів дуже багатьох людей хвилює найсильніше. А
Тимошенко цю тему дуже добре знає. Тож вона почала методично бити в одну
точку і, зрештою, це принесло результат», – вважає експерт.
При цьому, на думку експертів, Ю. Тимошенко не закликає до
радикальних заходів. Вона відчуває, що країна сьогодні не в тому стані, щоб
підтримувати яскраві радикальні дії на кшталт наметових містечок.
На думку експертів, Ю. Тимошенко та члени її політсили є одними з
найпослідовніших критиків політики уряду – причому далеко не лише у сфері
енергетики. При цьому формально «Батьківщина» тривалий час залишалася
партією парламентської коаліції. «Наша політична сила уже давно заявила, що
ми не виходимо з коаліції тільки через війну і через те, що країна має бути
єдиною перед обличчям агресора, але ми в той же час радикально і категорично
не поділяємо цю непрофесійну, корумповану, абсолютно безглузду політику
уряду», – ще недавно заявляла Ю. Тимошенко.
Проте вже після невдалої спроби відправити уряд у відставку
Ю. Тимошенко активізувала свою діяльність, і її політична сила оголосила про
вихід з коаліції і перехід в опозицію. Як зазначив В. Фесенко, Ю. Тимошенко
розуміє, що її час спливає, золотий період її політичної кар’єри за кілька років
закінчиться. «Чоловік за 60 ще може претендувати на високий державний пост
у якості такого собі патріарха. Жінці у такому віці, звичайно, складніше. І зараз
вона намагається реалізувати, можливо, останню спробу повернутися на
політичний Олімп», – зазначив В. Фесенко.
Він припускає, що вже сьогодні Ю. Тимошенко може вести таємні
переговори щодо можливої співпраці з колишніми втікачами з «Батьківщини» –
нинішніми представниками «Народного фронту», аби заручитися їхньою
підтримкою власної кандидатури на посаду Прем’єра, якщо не в цьому
скликанні парламенту, то в наступному.
Утім, ще раз наголошує він, «вікно можливостей» для Ю. Тимошенко
протягом найближчих років може закритися: бодай тому, що наразі їй не
вдалося завоювати симпатії молодого покоління виборців.
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Політтехнолог С. Гайдай більш скептично оцінює майбутні шанси
Ю. Тимошенко. «Я вважаю, що шанс Тимошенко минув. Причому він минув у
всього нинішнього правлячого класу – людей, які народилися у 60–70-х і
прийшли в політику в 90-х. Зараз в Україні відбуватиметься “повзуча”
революцією, яка так чи інакше призведе до ротації політичного класу», –
вважає експерт.
За його словами, нинішні цифри електоральної підтримки Ю. Тимошенко
не вражають, якщо порівнювати їх з майже 50-відсотковим результатом на
президентських виборах 2010 р., а отже, про якесь її політичне відродження
говорити не випадає.
Проте такі висновки для Ю. Тимошенко не є аргументом, і вона
налаштована серйозно на боротьбу за найвищі посади, імовірно, на посаду
Президента України з більш широкими повноваженнями, ніж у діючого.
А поки що лідер «Батьківщини» заявила, що її політсила не буде
претендувати на посади в новому уряді. «Наша команда, “Батьківщина”, не
претендує ні на пост Прем’єр-міністра, ні на посади міністрів. Ми вважаємо, що
цей уряд повинен бути перехідним, технічним і повністю вільним від
політичної залежності», – зазначила Ю. Тимошенко.
При цьому вона дала зрозуміти, що в країні має бути один лідер, імовірно,
Ю. Тимошенко має на увазі більш сильного Президента. «Протистояння між
Президентом і Прем’єр-міністром – це не лише особисті речі. Конституцією
закладено, що є два керівники держави – один народно обраний та інший –
народно обраний через парламентські вибори. Це дві людини з різними
стратегіями розвитку країни, з різним баченням, з різними амбіціями. Немає
жодної країни в світі, яка б керувалася двома лідерами. Це наша слабкість, ми
не можемо в цьому знайти консенсус, оскільки лідер має бути один!» –
наголосила Ю. Тимошенко.
Лідер ВО «Батьківщина» упевнена, що Україні потрібно обрати або
парламентську форму правління, якщо вона рухається у Європу, європейську
спільноту та орієнтуємося на західні цінності, або обрати президентську форму
правління, як у США. «Конституція своє відпрацювала... Зараз нам потрібно не
лише змінювати владу, а перезаснувати державу. Перезаснувати так, щоб ви
багато чого значили у своїй власній країні», – підкреслила Ю. Тимошенко.
На її думку, Конституцію потрібно змінювати, але не таким чином, як
робить влада, а через референдум. «Зміни до Конституції не принесуть мир, але
принесуть повне руйнування суверенітету держави, її територіальної
цілісності», – заявила Ю. Тимошенко.
Вона вважає неприпустимим прикриття намірів щодо руйнування
територіальної цілісності країни словом «децентралізація». Це обман народу,
коли словом «децентралізація» прикрили кулуарні домовленості між Кремлем і
владною верхівкою України про абсолютно неприйнятний для України процес
врегулювання військового конфлікту на Сході. «Хіба ми не розуміємо, що все,
що названо словом “децентралізація”, прикриває особливий статус Донбасу?» –
заявила лідер «Батьківщини».
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На брифінгу у Верховній Раді Ю. Тимошенко також пояснила
журналістам, що тільки народ на референдумі має право вирішувати такі
питання, як зміна Основного закону, а Конституція повинна бути «продуктом
консенсусу між народом і політиками». «Референдум обов’язково потрібен з
приводу будь-яких змін до Конституції України», – наголосила вона.
Але, на думку Ю. Тимошенко, ще до внесення змін до Конституції варто
розв’язати ключові проблеми на Донбасі.
Лідер партії «Батьківщина»
пояснила, що переговори з розв’язання військового конфлікту на Сході України
можуть відбуватися в рамках політичного пакета або пакета безпеки.
За її словами, пакет безпеки включає «відновлення кордону і його взяття
під український і міжнародний контроль, повна демілітаризація окупованих
територій – прибрати всю зброю, прибрати всі бандитські угруповання,
прибрати російську армію з території України під міжнародним наглядом».
«Крім того, повернення української влади на цю територію, повернення
силових українських структур, і плюс повернення біженців. І якщо ми
виконуємо пакет безпеки першим, ми можемо говорити про децентралізацію,
про чесні вибори», – підкреслила вона.
Адже, за її словами, нас сьогодні штовхають через Мінські угоди, через
зміни до Конституції про особливий статус Донбасу практично до легалізації
окупації нашої території.
Також, відповідаючи на питання журналістів, Ю. Тимошенко зазначила,
що Україна «ні за яких обставин не може відкинути питання Автономної
Республіки Крим, як іноді намагаються робити в світі». «Треба повернутися до
наших державних кордонів як в Криму, так і на Донбасі. Це наша принципова
позиція», – заявила вона.
Разом з тим лідер фракції «Батьківщина» Ю. Тимошенко вважає, що нині
діюча влада неспроможна розв’язати ці проблеми, як і проблеми соціальноекономічного характеру та подолати корупцію в країні. На її переконання,
тільки проведення позачергових парламентських виборів і повне
перезавантаження влади дадуть можливість подолати всі ці проблеми. «В
Україні не можна залишати статус-кво. Це не стабільність, це самообман і
консервація корупції в українському парламенті», – заявила Ю. Тимошенко під
час зустрічі з міністром закордонних справ Федеративної Республіки
Німеччина Ф.-В. Штайнмайером і міністром закордонних справ і міжнародного
розвитку Французької Республіки Ж.-М. Еро.
Ю. Тимошенко запевнила, що проведення позачергових парламентських
виборів призведе до обрання ще більшої кількості представників
демократичних сил і громадськості до нової Верховної Ради України.
Відповідно до інформації ЗМІ, активізація Ю. Тимошенко відбувається не
лише на внутрішньополітичній арені, зовнішньополітичній вектор також не
залишається поза увагою політика. Окрім зустрічей з відомими зарубіжними
політиками в Україні, вона побувала за кордоном, де також зустрілась із
впливовими діячами. Зокрема, журналісти звертають увагу на її візит до США
в складі делегації 2–5 лютого 2016 р.
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Повідомляється, що в рамках робочого візиту до США Ю. Тимошенко
провела зустріч з експертами Atlantic Council. Сторони обговорили ситуацію в
Україні, зосередившись на питаннях, пов’язаних з агресією Росії проти нашої
держави та допомогою світової спільноти для відновлення миру в регіоні.
Ю. Тимошенко не оминула можливості звернути увагу на неспроможність
влади подолати корупцію в Україні
Експерти Atlantic Council наголосили, що найкращою відповіддю України
на агресію Росії стане побудова вільного, демократичного суспільства та
викорінення масштабної корупції. У зв’язку з цим Ю. Тимошенко зазначила,
що всі демократичні сили та громадянське суспільство мають повстати задля
подолання масштабної системної корупції по всій України. «Тільки
побудувавши заможну, справедливу державу, ми зможемо зупинити ворога.
Обурливим є те, що коли наші хлопці та дівчата проливають кров на фронтах,
інші – наживаються, грабуючи та руйнуючи Україну», – заявила лідер
«Батьківщини».
Окрім зустрічі з експертами Atlantic Council Ю. Тимошенко в рамках
робочого візиту до США провела зустріч із головою Комітету зі збройних сил
сенату США Д. Маккейном та зустріч із головою Комітету у закордонних
справах Палати представників Конгресу США Е. Ройсом.
Як наголосив Е. Ройс, США підтримують народ України, який зіткнувся з
російською агресією і загрозою для територіальної цілісності держави та її
суверенітету. Конгресмен пообіцяв, що США і надалі допомагатимуть нашій
державі в цій боротьбі за свободу. Своєю чергою Юлія Тимошенко подякувала
Е. Ройсу за підтримку та поінформувала його про поточну ситуацію в Україні,
зокрема про розвиток подій на Донбасі.
Також лідер «Батьківщини» зустрілася зі співголовою групи підтримки
України в Конгресі США М. Каптур.
Сторони обговорили ситуацію в Україні та те, як допомога США сприяє
нашій державі у проведенні реформ і подоланні економічних та гуманітарних
проблем.
У рамках робочого візиту до США голова партії «Батьківщина» провела
зустріч із високопоставленим членом Комітету з асигнувань Палати
представників Конгресу США Н. Лоуі.
Під час зустрічі сторони обговорили ситуацію в Україні, зокрема питання,
що стосуються військового конфлікту на Донбасі, та проведення реформ у
нашій державі. Як повідомила Н. Лоуі, згідно з рішенням Конгресу США,
прийнятим наприкінці минулого року, допомога США Україні на 2016 р.
суттєво збільшена. Конгресмен також висловила сподівання, що в нашій
державі розпочнуться справжні реформи, зокрема правоохоронних органів та
судова. Окрім того, вона зазначила, що ключовою проблемою для України
залишається масштабна корупція.
У зв’язку з цим Ю. Тимошенко наголосила на особливій ролі
громадянського суспільства у подоланні системної корупції та проведенні
реальних реформ, а не їхньої імітації.
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Під час робочого візиту до США політик також провела зустріч із
заступником державного секретаря США В. Нуланд.
Сторони обговорили ситуацію в Україні, зокрема питання, пов’язані з
агресією Росії на Сході України та анексією Криму.
У зв’язку з цим Ю. Тимошенко заявила, що тільки спільними зусиллями
всього демократичного світу можливо зупинити Росію та відновити світовий
порядок. Вона також наголосила, що Мінські домовленості були необхідними,
але є недостатніми для відновлення миру в нашій державі, і закликала США та
Велику Британію, як гарантів Будапештського меморандуму, долучитися до
процесу переговорів.
Ю. Тимошенко подякувала В. Нуланд та США за підтримку, яку вони
надають Україні на шляху демократичних перетворень, та запевнила, що партія
«Батьківщина» докладає всіх можливих зусиль для реалізації прагнень народу
України побудувати справедливу та заможну державу.
У зустрічах також взяли участь заступник голови партії «Батьківщина»,
голова Комітету ВРУ з прав людини Г. Немиря та голова ГО
«Антикорупційний рух» В. Наливайченко.
Присутність під час високих зустрічей В. Наливайченка виглядає досить
симптоматичною з огляду на оголошене 12 лютого, невдовзі після візиту
Ю. Тимошенко до США, об’єднання зусиль «Батьківщини» Ю. Тимошенко та
«Антикорупційного руху» В. Наливайченка «заради відвернення національної
катастрофи».
У своєму заклику до нації Ю. Тимошенко і В. Наливайченко наголосили:
якщо не вдасться створити новий уряд, необхідно провести дострокові
парламентські вибори одночасно з референдумом про необхідність ухвалення
нової Конституції України.
Завданням цього об’єднання команд є повернення України на ефективний
шлях розвитку, заявили політики. «Сьогодні наше завдання разом з усіма
українцями, які розуміють, що відбувається і хочуть боротися, – створити
альтернативу. Альтернативу чітку, на базі синергії українського суспільства. Та
добитися перемоги України», – заявила Ю. Тимошенко.
До союзу політичних сил Ю. Тимошенко і В. Наливайченка готова
приєднатися «Партія місцевого самоврядування». Ця партія підтримала
«Заклик до нації» лідерів ВО «Батьківщина» та ГО «Антикорупційний рух»
об’єднатися за відставку уряду, дострокові парламентські вибори, прийняття
нової Конституції України на всенародному референдумі. Про це йдеться в
офіційному зверненні «Партії місцевого самоврядування» до Ю. Тимошенко і
В. Наливайченка.
«Партія місцевого самоврядування» підкреслює, що ідея об’єднання за
відставку уряду, проведення дострокових парламентських виборів та прийняття
нової редакції Конституції на всенародному референдумі є більш ніж
актуальною, затребуваною українським суспільством. «Поділяючи і всіляко
підтримуючи ініціативу ВО “Батьківщина” та ГО “Антикорупційний рух”,
Партія місцевого самоврядування готова увійти до складу робочої групи і
надати посильну допомогу у створенні нової редакції Конституції України. Ми
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виступаємо принциповими прихильниками розпуску парламенту і проведення
дострокових виборів. Країні необхідна принципово нова Конституція, нова
Верховна Рада з палатою представників регіональних громад, новий уряд, що
діє в інтересах місцевого самоврядування і під його контролем», – заявили
лідери політичної сили.
Утім, подібні об’єднання, на думку експертів, не мають перспективи.
Зокрема, як зазначив політолог В. Цибулько, об'єднання партії «Батьківщина»
Ю. Тимошенко та громадської організації «Антикорупційний рух»
В. Наливайченка не має майбутнього. «Союз Тимошенко і Наливайченка –
посміховище. Це різновекторні фігури. Наливайченко настільки розчиниться в
Тимошенко, що ніякого тандему не буде. Це дії, сформовані на імпульсивному
рівні. Там немає системної діяльності», – заявив В. Цибулько.
За його словами, для В. Наливайченка Ю. Тимошенко є «останнім
прихистком». «Оточення Наливайченка більше піарівське. Воно не із тих, хто
будує політичні системи. Він, як політик, не спромігся вибудувати навіть
серйозний громадський проект. Не кажучи вже про дієву політичну структуру.
Тому для нього Юля, як остання парасолька. Прихисток, до якого він може
прибитися», – зазначив експерт.
Разом з тим, на його думку, для Ю. Тимошенко знадобився цей союз, але
він їй навряд чи допоможе. «Тимошенко – політична фігура, яка відходить із
“політичного Олімпу”. “Батьківщина” повільно йде у небуття. Тому прихід
людей з достатньою впізнаваністю, але без сталого політичного реноме, є її
особистим здобутком», – наголосив політолог.
В. Цибулько переконаний, що заява про об'єднання є підготовкою до
позачергових парламентських виборів. «Далі буде спроба заїхати в парламент
на плечах Наді Савченко. Але це все примарно. До позачергових виборів ніхто
не готовий. Ресурсів немає», – вважає експерт.
У свою чергу політичний оглядач П. Казарін також наголосив, що
Ю. Тимошенко готується до дострокових виборів. «Рішення “Батьківщини”
вийти з коаліції – ознака того, що фракція зацікавлена в проведенні
дострокових парламентських виборів», – заявив П. Казарін.
При цьому він зазначив: «Якщо рейтинги “Батьківщини”, “Свободи” і
“Опозиційного блоку” дозволяють їм сподіватися на те, що в наступному
електоральному циклі вони увійдуть до складу парламенту і посилять там свою
присутність, то зрозуміло, що вони будуть ситуацію розгойдувати на
дострокові вибори».
Натомість директор Центру дослідження проблем громадянського
суспільства В. Кулик зазначив, що, прийнявши рішення вийти з коаліції,
«Батьківщина» зайняла зручну позицію критики влади. «“Батьківщина”
отримала головні іміджеві дивіденди. Фактично, показала себе послідовною
політичною силою», – зазначив він.
При цьому експерт наголосив, що «Батьківщина» буде намагатися, разом з
«радикалами», зайняти нішу політсили з опозиційною риторикою. Це дуже
зручна позиція критики, хороша медійна платформа. «Думаю, в цій ситуації
“Батьківщина” діє тактично правильно. Але чи це “плюс” для держави, країни
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– для мене питання. Якщо вона виходить з коаліції, значить, далі готова
“продавлювати” проведення дострокових парламентських виборів», –
підкреслив він.
Сьогодні країна перебуває в складній ситуації, суспільство
наелектризоване внаслідок тривалої політичної кризи та війни. Дострокові
парламентські вибори можуть лише загострити ситуацію. Як зазначають
експерти, наступний парламент може бути більш некерованим за нинішній.
Зросте фракція «Опозиційного блоку». Частина колишніх прихильників Партії
регіонів знову готові голосувати за колишніх «регіоналів» з переконанням, що
колись було краще, нова влада ні на що не здатна. Збільшиться представництво
«Батьківщини», але не на стільки, як сподівається Ю. Тимошенко. Знову в
парламенті буде «Свобода». Можливо, з’являться фракції партій «УКРОП» і
«Правого сектору». Існує імовірність появи у Верховній Раді навіть фракції
гіпотетичного блоку Саакашвілі. У такій конфігурації Верховна Рада стане
більш популістською. Сформувати дієздатний уряд буде складніше.
Малоймовірно, що нині діюча влада погодиться на подібний варіант.
Більш імовірно, що у Верховній Раді буде збережена коаліція з новим
Прем’єром. Можливо, буде сформована нова коаліція, адже багатьом депутатам
немає сенсу йти на вибори. Але все це відбуватиметься без «Батьківщини», якій
залишиться лише критикувати владу. Утім, риторика Ю. Тимошенко ефективна
короткий термін. Довготривала критика не матиме значного ефекту, тому лідер
ВО «Батьківщина» намагатиметься прискорити процес, традиційно
використовуючи критику влади з актуальних питань (Статтю підготовлено з
використанням інформації таких джерел: Тимошенко заявила, что не
претендует на посты в правительстве // http://www.facenews.ua/news/2016/309044/. – 2016.
– 18.02; Депутаты Яценюка обвинили «Батькивщину» в дестабилизации ситуации в
стране // http://glavcom.ua/news/362534.html. – 2016. – 17.02; Институт Горшенина
и
партийные
рейтинги
//
обнародовал
президентские
http://lb.ua/news/2016/02/23/328601_institut_gorshenina_obnarodoval.html. – 2016. – 23.02;
Вопрос изменений в Конституцию нужно решать на референдуме //
https://www.tymoshenko.ua/ru/novosti/vopros-yzmenenyj-v-konstytutsyyu-nuzhno-reshat-nareferendume/. – 2016. – 25.01; Призываю Германию и Францию оставаться движущими
силами установления мира в Украине // https://www.tymoshenko.ua/ru/novosti/pryzyvayugermanyyu-y-frantsyyu-ostavatsya-dvyzhushhymy-sylamy-ustanovlenyya-myra-v-ukrayne/. – 2016.
–
23.02;
Консервация
коррупции
в
Украине
недопустима
//
https://www.tymoshenko.ua/ru/novosti/konservatsyya-korruptsyy-v-ukrayne-nedopustyma/. – 2016.
– 23.02; Требуем созыва внеочередного заседания ВР для отставки правительства //
https://www.tymoshenko.ua/ru/novosti/trebuem-sozyva-vneocherednogo-zasedanyya-vr-dlyaotstavky-pravytelstva/. – 2016. – 22.02; Войну на Донбассе можно прекратить выполнением
пакета безопасности // https://www.tymoshenko.ua/ru/novosti/vojnu-na-donbasse-mozhnoprekratyt-vypolnenyem-paketa-bezopasnosty/. – 2016. – 20.02; Аграрии способны поднять
экономику Украины // https://www.tymoshenko.ua/ru/novosti/agraryy-sposobny-podnyatekonomyku-ukrayny/. – 2016. – 24.02; «Батьківщина» зацікавлена у проведенні дострокових
парламентських виборів – експерт // http://www.unn.com.ua/uk/news/1548207-batkivschinazatsikavlena-u-provedenni-dostrokovikh-parlamentskikh-viboriv-ekspert. – 2016. – 17.02; Партія
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місцевого самоврядування об'єдналася з Тимошенко і Наливайченком //
http://ukranews.com/news/200019.Partiya-mestnogo-samoupravleniya-obedinilas-s-Timoshenko-iNalivaychenko.uk.
–
2016.
–
19.02;
Андрій
Павловський
//
https://www.facebook.com/pavlovskyi/posts/1138571802842524. – 2016. – 15.02; Юлія
Тимошенко зустрілася із заступником держсекретаря США Вікторією Нуланд //
http://ba.org.ua/yuliya-timoshenko-zustrilasya-z-viktoriyeyu-nuland/. – 2016. – 2.02).
Соціогуманітарний вектор
М. Дем’яненко, мол. наук. співроб. СІАЗ НБУВ

Актуальні проблеми переселенців в Україні
Анексія Криму та події на Сході України призвели до значного
переміщення громадян усередині нашої держави. Так, згідно з офіційними
джерелами, станом на початок 2016 р. узято на облік понад 1 млн внутрішньо
переміщених осіб. Важко не погодитися, що ця цифра вражає. Водночас
непокоїть і той факт, що тенденції до зниження їх кількості не спостерігається,
оскільки навіть учорашні прихильники «республік», зневірившись у їхній
перспективності та оцінивши реалії життя з непомірно високими цінами,
дефіцитом продуктів, безробіттям тощо, покидають проблемні території в
пошуках кращого життя.
І хоча така ситуація існує вже не перший рік, незважаючи на всі спроби її
подолати з боку української влади за партнерської допомоги інших країн і
гуманітарних організацій, на сьогодні інтеграція внутрішньо переміщених осіб
на території України зіштовхується з рядом проблем, які нині повною мірою не
врегульовані.
У цьому контексті слід зазначити, що ці проблеми дуже різнорідні як за
масштабами (загальнодержавні, пов’язані насамперед з діяльністю законодавчої
і виконавчої гілок влади; місцеві − діяльність органів місцевого
самоврядування; індивідуальні − особливості індивідуальної адаптації та
сприйняття серед місцевого населення), так і за змістом (економічні, соціальнопобутові, гуманітарно-культурні тощо). Можна також говорити, що їх
вирішення має носити комплексний характер, оскільки позитивні зміни уже в
одному напрямі можуть вплинути на загальну картину й навпаки.
Діяльність органів державної влади, попри існуючу критику, залишається
головним компонентом у питанні розв’язання проблем переселенців. Зокрема,
можна відмітити оперативну діяльність українських парламенту та уряду, які,
реагуючи на значний потік переселенців, прийняли ряд нормативних актів, а
саме:
Постанови Кабінету Міністрів України «Про облік осіб, які
переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів
проведення антитерористичної операції» та «Деякі питання оформлення і
видачі довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово
окупованої території України або району проведення антитерористичної
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операції», а також Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо
переміщених осіб». Слід зазначити, що ці документи не є статичними, до них
постійно вносяться зміни, що допомагає законодавчо врегульовувати
нововиявлені проблеми внутрішньо переміщених осіб.
Також на сьогодні існує ряд державних програм і стратегій, які сприяють
у розв’язанні проблем переселенців. Як приклад, програма регіональних
радників при Мінсоцполітики створена для того, щоб оперативно розв’язувати
як існуючі проблеми, пов’язані з переселенцями, так і нові.
Водночас слід відзначити внесок вітчизняних і зарубіжних волонтерів,
фондів, організацій, у тому числі й міжнародних, які надають посильну
допомогу переселенцям. Так, за рахунок коштів, які надають деякі зарубіжні
країни, реалізуються конкретні проекти із забезпечення внутрішньо
переміщених осіб усім необхідним, починаючи від медикаментів і закінчуючи
житлом.
Тобто робота з розв’язання проблем внутрішньо переміщених осіб
проводиться, але про повне забезпечення всіх потреб переселенців на сьогодні
говорити не доводиться.
Перелік конкретних проблем досить широкий. Зокрема, дані моніторингу
з дотримання прав переселенців, який проводили Данська рада у справах
біженців (DCR) і Всеукраїнська благодійна фундація «Право на захист»,
засвідчили, що внутрішньо переміщені особи часто стикаються з порушенням
їхнього права на вільне пересування з території, непідконтрольної Україні.
Переселенці змушені стояти у великих чергах, щоб отримати електронну
перепустку. Це пов’язано з тим, що не завжди є технічна можливість видати
такий документ, а також відсутня єдина база даних. Крім того, часто
порушуються права переселенців на соціальні виплати, освіту й
медобслуговування, спостерігаються труднощі в працевлаштуванні та
відновленні втрачених документів, а з настанням холодів гостро постало
питання нестачі комфортного житла.
Однією з головних проблем, яка заважає адаптації переселенців, є
відсутність єдиної національної програми щодо внутрішньо переміщених осіб і
органу, який би безпосередньо займався переселенцями.
На думку правозахисників, поліпшити ситуацію допомогло б, зокрема,
створення єдиного центрального органу, відповідального за всі питання,
пов’язані з переселенцями, створення єдиної електронної бази даних, у якій
можна було б отримати інформацію про людину, незалежно від того, де вона
перебуває, без безпосереднього звернення до органів влади, поліпшення
технічного стану існуючої електронної системи.
Як зазначає координатор програми регіональних радників у справах
внутрішньо переміщених осіб при Міністерстві соціальної політики від
ініціативи «Крим-SOS» Є. Андреюк, Мінсоцполітики реєструє їх і призначає
виплати, але немає відомства, яке б вирішувало, наприклад, питання житла.
Сьогодні навіть працевлаштовані переселенці витрачають значну частину своїх
доходів на оренду житла. І це є основною причиною, чому багато біженців із
51

зони АТО змушені повертатися на окуповану територію – там є власне житло,
за яке не потрібно сплачувати.
Заслуговує на увагу реалізація проекту ЄС «Центр адаптації переселенців
та підприємців із зони АТО та Криму у Вінницькій області», де підприємцям і
власникам малих та середніх підприємств із зон конфлікту пропонується ряд
можливостей і переваг, які дадуть їм змогу швидко й ефективно організувати
чи відновити підприємницьку діяльність на території Вінницької області.
Поновлення діяльності бізнес-переселенцями дасть можливість їм зберегти й
реалізувати накопичений потенціал і досвід ведення бізнесу, що включає ділові
контакти з постачальниками й споживачами, виробниче або торгове
обладнання, управлінські технології роботи, інноваційні розробки тощо. Проект
сприятиме адаптації та стимулюванню економічної діяльності в регіоні та
мирній взаємодії між переселенцями й жителями Вінницької області. Головною
метою центру є стимулювання економічної діяльності серед переміщених осіб
та у приймаючих громадах Вінницької області шляхом створення умов для
ведення підприємницької діяльності й перенесення бізнесу, забезпечення
інформаційної та консультаційної підтримки переміщених осіб, створення
фінансових стимулів для ведення підприємницької діяльності і
працевлаштування.
Проте слід зазначити, що в реалізації проекту виник ряд труднощів.
Зокрема, як зауважив в. о. директора департаменту регіонального економічного
розвитку облдержадміністрації В. Репей, «фактична реалізація проекту
почалася з жовтня 2015 р. За цей час ми побачили, що прописані у проекті
напрями підтримки не працюють. Банківські кредити не видають через
відсутність застави, а власних коштів для відкриття бізнесу переселенці не
мають. З метою ефективного використання коштів та успішної реалізації
проекту, розглядається можливість розширення напрямів підтримки у рамках
реалізації проекту ЄС “Центр адаптації переселенців та підприємців із зони
АТО та Криму у Вінницькій області”. У зв’язку з цим розроблено анкети для
опитування переселенців, які включають питання щодо можливості або
бажання внутрішньо переміщених осіб започаткувати чи розширити власний
бізнес у Вінницькій області; чи готовий підприємець взяти на роботу
внутрішньо переміщену особу на дотаційні робочі місця; чи взагалі планують
такі особи працювати на дотаційних місцях, а якщо так, то за якою
спеціальністю. Це опитування допоможе визначити, у яких напрямах варто
працювати».
Заступник директора департаменту регіонального економічного розвитку
облдержадміністрації Н. Насіковська зазначила про доцільність розглянути
можливість посилення роботи у таких напрямах, як компенсація роботодавцям
за надання робочого місця внутрішньо переміщеній особі та компенсація
переселенцям і підприємцям, бажаючим відкрити власну справу, на закупівлю
обладнання та матеріалів.
Голова ГО «Об’єднання переселенців “Спільна справа”» Ю. Зиков
запропонував надання компенсації підприємцям, які є переселенцями, у двох
напрямах – на закупівлю обладнання й матеріалів (так зване
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«мікрофінансування») та компенсація підприємцям, які є переселенцями, у
розмірі до 15 тис. євро, оскільки деякі з підприємств, які перереєстрували свій
бізнес у Вінницькій області, реалізують серйозні проекти й потребують
серйозних капіталовкладень.
Тобто, попри наявні проблеми в діяльності центру, серед зацікавлених
осіб напрацьовуються шляхи їх подолання та нові напрями підтримки
переселенців. Тим більше, що кошти від ЄС уже на рахунках і чекають
освоєння. Приклад реалізації проекту «Центр адаптації переселенців та
підприємців із зони АТО та Криму у Вінницькій області» є показовим, а
реалізація подібних проектів в інших обласних центрах може позитивно
впливати не лише на ситуацію з переселенцями, а й у цілому на економічний
стан країни.
Серед внутрішньо переміщених осіб також близько 67 тис. інвалідів, яких
не може влаштовувати існуючий стан речей, зокрема, з їхніх же слів, стає
зрозуміло, що вже на підконтрольній Україні території вони зіткнулися з
новими проблемами. «Влада хоче від нас відкупитися: ось вам гроші і до
побачення!» – каже С. Зуєв, один з переселенців з інвалідністю, які щодня
продовжують вимагати в української влади дотримання своїх прав. Спектр
таких проблем досить широкий – від отримання статусу переселенця з
інвалідністю до надання медичних послуг. При цьому більшість переселенців
погоджуються, що робота з боку Мінсоцполітики хоча і проводиться, але на
сьогодні залишається неефективною.
Незважаючи на зусилля волонтерів і законодавче регулювання – закон
про переселенців, ратифікована Україною Конвенція про права людей з
інвалідністю і ряд постанов Кабміну, люди з інвалідністю й надалі потребують
значної правової допомоги. Їм потрібно підтверджувати статус інвалідності в
надзвичайних умовах, механізми якого не розроблені, залишається проблема з
проходженням реабілітації, а також відсутність у достатній кількості ліків і
житла.
Голова Європейської асоціації прав інвалідів О. Дрюма наголошує, що з
початку конфлікту Україна не ухвалила окремого законодавства щодо
переселенців з інвалідністю. Навіть у законі про переселенців немає статті, яка
б надавала додатковий захист людям з інвалідністю. За його словами,
переселенці з інвалідністю мають лише ті права, які існують в усіх людей з
інвалідністю в Україні. Єдиний виняток – більша, порівняно з іншими
переселенцями, матеріальна допомога, яка тепер становить 1 тис. 014 грн на
особу.
Натомість, начальник управління організації соціального захисту
постраждалих унаслідок надзвичайних ситуацій Міністерства соціальної
політики С. Марущенко зазначає, що міністерство й Кабінет Міністрів України
гарантували переселенцям з інвалідністю «спрощений механізм забезпечення
технічними та іншими засобами реабілітації та надання реабілітаційних послуг
за мінімальним пакетом документів для інвалідів і дітей-інвалідів», які
переселилися з тимчасово окупованої території чи районів проведення АТО.
Також уряд значно скоротив кількість документів, які необхідні для отримання
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державної допомоги, у тому числі медичної й реабілітаційної. Постановою
№ 306 від 6 серпня 2014 р. Кабмін встановив, що документи про переселенців з
інвалідністю можуть бути отримані в Централізованому банку даних з проблем
інвалідності. Якщо документи в ньому відсутні або ж отримати їх неможливо з
інших причин, відповідний місцевий орган влади сприяє внутрішньо
переміщеній особі отримати такі документи за місцем фактичного проживання.
Однак і в профільному міністерстві визнають, що нерозв’язаними
залишається багато проблем, зокрема організація процесу виїзду на
контрольовану українською владою територію, отримання медичної,
психологічної, правової допомоги, пошук житла, переведення чи призначення
пенсій і соціальних виплат, продовження навчання, пошук роботи, соціальна
адаптація переселенців у нових для них регіонах. За словами С. Марущенка,
системно питання переселенців має вирішити комплексна державна програма
інтеграції, соціальної адаптації, захисту й реінтеграції внутрішньо переміщених
осіб на 2015−2016 рр., яка, щоправда, не затверджена й досі.
Ще одну чималу частину внутрішньо переміщених осіб представляють
студенти й науковці, які також скаржаться на проблеми, з якими їм довелося
зіштовхнутися у процесі суспільної інтеграції на вільній території: складна
адаптація на новому місці, відсутність матеріально-технічної бази й базових
умов для навчання та життя, недостатню кількість викладачів, проблеми з
гуртожиткими, зі стипендіями і фінансуванням тощо.
Узагалі так звану «зону комфорту» покинуло аж 16 вищих навчальних
закладів і 10 наукових установ. Що стосується навчальних закладів, понад
35 тис. студентів і понад 3 тис. викладачів стали вимушеними переселенцями.
Дев’ять переміщених вишів забезпечені комп’ютерною технікою та
електронним приладдям лише на 30 %, п’ять – не забезпечені зовсім. У цих
закладах – не більше 17−18 % від обсягу необхідної спеціалізованої літератури.
Самі ж студенти-переселенці визнають, що великою проблемою є те, що
вони не знають своїх прав. Тому важливо створити свою організацію, яка
допоможе консолідувати сили, обмінюватися досвідом і втілювати зміни на
краще. У своїх нинішніх поневіряннях переселенці схильні звинувачувати
владу. Натомість чиновники кажуть про інертність самих студентів. Зокрема,
помічник першого заступника міністра освіти та науки України О. Криворучко
на одному з форумів, присвячених проблемам студентів-переселенців,
наголосила на тому, що міністерству не вистачає активності самих студентів,
які повинні доносити свої проблеми.
Щодо діяльності переміщених наукових установ, то тут заслуговує на
увагу Постанова Президії НАН України «Про стан та проблеми переміщених із
Донбасу наукових установ НАН України» № 205 від 23.09.2015 р., у якій,
зокрема, зазначається, що «заслухавши та обговоривши інформацію віцепрезидента НАН України академіка НАН України С. Пирожкова про стан та
проблеми наукових установ НАН України, переміщених з непідконтрольних
українській владі територій Донбасу, Президія НАН України відзначає, що,
незважаючи на складні обставини, ряд установ НАН України, зокрема
Інститут фізики гірничих процесів, Інститут проблем штучного інтелекту,
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Інститут економіко-правових досліджень, Інститут економіки промисловості, в
основному змогли відновити свою роботу на площах інших установ НАН
України. Разом з тим у ряді установ не вдалося налагодити повноцінну
наукову діяльність. Так, Український науково-дослідний і проектноконструкторський інститут гірничої геології, геомеханіки і маркшейдерської
справи
НАН
України,
хоча
і
перереєструвався у Павлограді
(Дніпропетровська
область),
не
розпочав
діяльності
за
новим
місцезнаходженням і не отримував у 2015 р. бюджетного фінансування».
Усі переміщені установи втратили практично повністю наукове
обладнання, меблі, офісну техніку тощо й потребують істотного
поліпшення матеріально-технічного забезпечення. Більшістю переміщених
установ здійснено перегляд тематики науково-дослідних робіт з метою
приведення її у відповідність з реальними можливостями кадрового й
матеріально-технічного забезпечення досліджень.
Обмежені можливості НАН України щодо повноцінного забезпечення
установ на нових місцях розташування необхідним експериментальним
устаткуванням, меблями, офісною технікою, а також забезпечення житлом
стало однією з причин істотного скорочення чисельності працівників цих
установ.
У зв’язку з істотним погіршенням виробничих і соціально-побутових
умов працівників НАН України, які перемістилися з Донбасу і продовжують
наукові дослідження в установах НАН України, нагальним є питання їх
цільової адресної матеріальної підтримки. Слід відзначити й ініціативу вчених
Інституту економіко-правових досліджень НАН України, які створили
громадське об’єднання «Асоціація вчених внутрішньо переміщених осіб»,
метою діяльності якої є сприяння адаптації та інтеграції зазначених учених до
нових умов для збереження наукового потенціалу країни.
Постанова передбачає ряд заходів, спрямованих на збереження
наукового потенціалу, забезпечення належного функціонування переміщених
з Донбасу установ НАН України. Також Постановою затверджено «Основні
концептуальні підходи
до розвитку наукових установ НАН України,
переміщених із Донбасу».
Відмітимо той факт, що Кабмін відмінив для переміщених ВНЗ дію
Постанови № 65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат
бюджету». Для ВНЗ, що переїхали з окупованих територій і змушені
відбудовувати свою діяльність з нуля, можливість витрачати власні кошти на
налагодження навчального процесу є умовою виживання. Прийняття цієї норми
дасть змогу зробити так, щоб в Україні не зникла істотна кількість ВНЗ, що
прийняли рішення не підкорятися загарбникам та продовжувати свою
діяльність на неокупованих територіях.
Водночас нагальним залишається питання толерантності в суспільстві та
адаптації внутрішньо переміщених осіб. Безпосередньо переселенці скаржаться,
що випадки відкритої дискримінації мають місце й досі, а частина їх постійно
чують на свою адресу принизливі слова «сепаратисти», «утриманці».
Переселенцям з Донбасу часто відмовляють в аренді житла через «донецьку
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прописку». При цьому в українському суспільстві спостерігається тенденція,
коли до переселенців із Криму ставляться краще, ніж до переселенців з
Донбасу. Хоча, як правило, переїжджають ті люди, які асоціюють себе з
Україною та відповідально обрали цей шлях.
Постійне порушення прав переселенців послужило поштовхом до
розробки законопроекту № 2166 «Про внесення змін до деяких законів України
щодо посилення гарантії дотримання прав і свобод ВПО». «Зміни були
прописані завдяки ініціативам організації “Право на захист”, “КримSOS” і
“ВостокSOS”, – розповідає керівник регіонального офісу проекту “Адвокація та
правова допомога ВПО” у Харківській області Л. Бутенко. Зокрема,
запропоновані зміни скасовують відмітку про місце проживання в Державній
міграційній службі та перевірку місця проживання, передбачають спрощену
процедуру припинення трудових відносин з роботодавцем, який залишився на
окупованій території, а також оформлення безстрокової довідки ВПО, тоді як
на сьогодні її потрібно оновлювати кожні півроку». По-перше, у ньому
прописана процедура отримання статусу переселенця для виїжджаючих із зони
АТО громадян інших держав (наприклад, студентів ВНЗ) та осіб без
громадянства. По-друге, документ скасовує термін придатності довідки про
реєстрацію переселенця: вона повинна стати безстроковою, «до моменту
припинення обставин, які призвели до переміщення». По-третє, спрощується
процедура реєстрації: за новим законом міграційна служба вже не повинна
проставляти в довідках штамп про місце проживання і перевіряти його. І хоча
Верховна Рада запропонований законопроект прийняла, Президент його
ветував і повернув на доопрацювання, пояснивши, що в ньому не визначено
орган, який відповідальний за роботу з внутрішньо переміщеними особами. До
речі, на сьогодні документ, уже з президентськими поправками, знову надійшов
на розгляд Верховної Ради.
17 лютого 2016 р. відбулися парламентські слухання щодо захисту прав
внутрішньо переміщених осіб і громадян України, які проживають на
тимчасово окупованій території.
У слуханнях узяли участь урядовці, уповноважений Верховної Ради
України з прав людини В. Лутковська, представники місцевих адміністрацій
Донецької та Луганської областей, голова представництва Європейського
Союзу в Україні Я. Томбінський, координатор з гуманітарних питань,
координатор системи ООН в Україні, постійний представник Програми
розвитку ООН в Україні Н. Вокер, голова моніторингової місії ООН з прав
людини в Україні Ф. Фрейзер, менеджер Проекту Ради Європи «Посилення
захисту прав людини внутрішньо переміщених осіб в Україні» А. Вихрест,
уповноважений Президента України з прав людей з інвалідністю В. Сушкевич,
експерт з адвокації Всеукраїнської благодійної фундації «Право на захист»
О. Виноградова, координатор благодійного фонду «ВостокSOS» О. Дворецька,
експерт з питань внутрішньо переміщених осіб Інституту суспільноекономічних досліджень Т. Дурнєва, координатор громадської ініціативи
«КримSOS» Т. Ташева, аналітик громадянської мережі «Опора» О. Клюжев,
директор програмної ініціативи «Громадські ініціативи» Міжнародного фонду
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«Відродження» С. Лячинський, голова Комітету Верховної Ради України з
питань європейської інтеграції, уповноважений Президента України з мирного
врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях І. Геращенко, народні
депутати, представники міжнародних та українських неурядових організацій,
правозахисники, експерти і вимушені переселенці.
У своєму виступі голова Комітету з прав людини Г. Немиря наголосив,
що уряд не докладає достатньо зусиль для забезпечення прав і свобод цієї
категорії громадян України. Свою позицію він аргументував тим, «за ініціативи
Кабінету Міністрів України в Державному бюджеті України фінансування
допомоги внутрішньо переміщеним особам в 2016 р. скорочено майже на
500 млн грн; урядом затверджено Комплексну державну програму щодо
підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які
переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення
антитерористичної операції в інші регіони України, на період до 2017 року, але
навіть під реалізацію цієї Програми в Державному бюджеті на 2016 рік коштів
не передбачено; не передбачено коштів і на реалізацію Національної стратегії у
сфері прав людини на період до 2020 року; немає навіть центрального органу
виконавчої влади, який би координував діяльність інших органів з допомоги
внутрішньо переміщеним особам». У зв’язку з цим голова комітету закликав
забезпечити належне фінансування цієї галузі, створити спеціальний
центральний орган виконавчої влади з питань внутрішньо переміщених осіб і
розробити державну стратегію допомоги внутрішньо переміщеним особам,
захисту прав і свобод громадян України, які проживають на тимчасово
неконтрольованих державною владою територіях Донецької та Луганської
областей.
На слуханнях зі своїми зауваженнями і пропозиціями виступили й інші
високопосадовці. Зокрема, заступник Голови Верховної Ради України
О. Сироїд наголосила на необхідності розробки державної політики у цій сфері
та висловила жаль через відсутність членів КМУ на слуханнях. «Наш обов’язок
– захистити права та свободи цих людей, ми повинні розробити послідовну
державну політику у цій сфері. На жаль, сьогодні на слуханнях немає міністрів.
Це є ще одним свідченням відсутності такої державної урядової політики», –
сказала вона.
Заступник міністра соціальної політики України В. Мущинін повідомив
про соціальний захист і допомогу, яку влада надає вимушеним переселенцям,
та наголосив на важливості співпраці з міжнародними партнерами в цій сфері.
Заступник міністра юстиції С. Петухов підкреслив, що важливо не
забувати про вимушених переселенців і доносити інформацію про них до
всього суспільства. За його словами, на окупованих територіях норми
міжнародного права не працюють і влада України має доступ до окупованих
територій тільки через представників міжнародних місій спостереження.
У свою чергу уповноважений Верховної Ради України з прав людини
В. Лутковська закликала розробити державну стратегію щодо вимушених
переселенців для виконання державою свого обов’язку перед цією категорією
громадян України.
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На слуханнях були присутні і представники міжнародних організацій.
«Схід України потерпає від війни та руйнування. Понад 1,7 млн осіб були
вимушені покинути свої домівки. Держава має вжити гуманітарних заходів, як
цього вимагає міжнародне право, уряд має збільшити свою допомогу, а
Верховна Рада забезпечити виконання законів, які вона ухвалює у цій сфері», –
наголосив координатор системи ООН в Україні, постійний представник
Програми розвитку ООН в Україні Н. Вокер, повідомивши про допомогу, яку
ООН надає цій категорії громадян.
Голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Ф. Фрейзер
повідомила, що її місія звітує про ситуацію в Україні, спостерігає за тим, що
відбувається з вимушеними переселенцями.
Голова представництва Європейського Союзу в Україні Я. Томбінський
висловив сподівання й очікування, що учасники цих громадських слухань
запропонують конкретні кроки, які Україна зможе здійснити в наступні роки
для посилення захисту всіх громадян України, у тому числі й тимчасово
переміщених. Він заявив, що ЄС готовий допомогти Україні в цьому.
Завершуючи слухання, Г. Немиря подякував міжнародній спільноті,
громадським організаціям і волонтерам за ту допомогу, яка здійснюється ними
для захисту прав і свобод внутрішньо переміщених осіб та громадян України,
які проживають на тимчасово окупованій території.
За результатами слухань було запропоновано проект рекомендацій
слухань, який планується ухвалити найближчим часом.
Отже, проблеми у внутрішньо переміщених осіб в Україні є, і спектр їх
досить широкий. Проте основоположною передумовою для більшості цих
проблем є відсутність єдиної державної стратегії як щодо окупованих
територій, так і щодо переселенців. На ще одному важливому аспекті цього
питання наголосив В. Нупек, заступник голови Агентства ООН у справах
біженців в Україні, а саме на подвійності роботи українського уряду щодо
переселенців: «З одного боку, було прийнято багато законодавчих актів,
стратегія з прав людини та інше. Але, з іншого боку, залишаються
невирішеними багато адвокаційних питань, немає єдиного державного органу,
який працював би з переселенцями, або національної стратегії».
Народний депутат Ю. Дерев’янко в інтерв’ю каналу «112» також
звинуватив уряд у тому, що той не забезпечує органи місцевого
самоврядування фінансово для розв’язання проблем переселенців. «Зараз уряд,
в більшості, проблеми переселенців Донбасу перекинув на органи місцевого
самоврядування. За рахунок коштів місцевих бюджетів повинні вирішуватися ті
проблеми, які мають наші переселенці, що є неправильним. І, делегуючи такі
повноваження в органи місцевого самоврядування, уряд за Бюджетним
кодексом, за законодавством зобов’язаний забезпечувати фінансово. Але вони
самі цього не роблять і грошима не забезпечують органи місцевого
самоврядування для того, щоб надати дах над головою і вирішити ті проблеми,
які сьогодні мають переселенці, які зараз по всій Україні, в багатьох областях
“перебиваються” як можуть».
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Водночас слід наголосити на тому, що в реаліях сьогодення навіть
звичайним громадянам інколи складно вирішувати здавалося б елементарні
питання, такі як влаштування дитини до дитячого садка чи школи, вступ до
ВНЗ; працевлаштування; надання медичної допомоги за місцем проживання,
але без реєстрації, не говорячи вже про бюрократичні перепони в отриманні
різного роду довідок тощо. Особливо це стосується великих міст, куди, як
показала практика, і намагаються потрапити більшість переселенців. Розуміючи
всю складність ситуації, у якій опинилися внутрішньо переміщені особи в
Україні, хотілося б сподіватися і на розуміння з їхнього боку, оскільки ряд
проблем характерні не лише для переселенців, а й для місцевих жителів.
Враховуючи той факт, що країна перебуває у кризовому стані і тільки стає на
шлях реформ, можна стверджувати, що комплекс заходів, спрямованих на
розв’язання проблем переселенців, здійснюється, і є хоча й недостатнім, проте
значним. При цьому наявність програм і стратегій, у тому числі й міжнародних,
що спрямовані на допомогу внутрішньо переміщеним особам, мають спонукати
останніх до активних дій з налагодження свого побуту (Матеріал підготовлено з
використанням інформації таких джерел:
http://ua.112.ua/polityka/uriad-nezabezpechuie-orhany-mistsevoho-samovriaduvannia-finansovo-dlia-vyrishennia-problempereselentsiv-nardep-284538.html;
http://glavnoe.ua/news/n251585;
http://surdp.eu/Adaptation-centre-for-in-migrants-and-entrepreneurs-from-ATO-zoneand-Crimea-in-Vinnytsia-region;
http://www.radiosvoboda.org/content/article/27335775.html;
http://www.kspfu.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4039:2016-0204-12-23-05&catid=1:latest-news; http://kh.depo.ua/rus/kh/pravozahisniki-rozpovili-yakporushuyutsya-prava-bizhentsiv-03122015113600; http://ubs.edu.ua/ua/novini-right/354studenti-zi-lvova-vzyali-uchast-u-forumi-vimushenikh-studentivpereselentsiv;http://www.radiosvoboda.org/content/article/27431817.html;
http://www.prostir.ua/?news=evropejskyj-vysokoposadovets-zverne-uvahu-ukrajinskyhpolitykiv-na-problemy-pereselentsiv; http://rada.gov.ua/news/Novyny/125433.html;
http://www.expres.ua/news/2016/01/25/170355-dsns-nazvaly-skilky-ukrayini-pereselencivdonbasu-krymu; http://i-vin.info/news/studenty-pereselentsi-ob-yednayutsya-dlya-borotby-za-svoyiprava-13303; https://www.facebook.com/tsentr.adaptatsii/posts/1672976592961281;
http://www.nas.gov.ua/legaltexts/Pages/regulation.aspx?ffn1=ActID&fft1=Eq&ffv1=P150923-205).
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В об’єктиві – регіон
І. Рудь, мол. наук. співроб. СІАЗ НБУВ, канд. політ. наук

Кримські татари сьогодні – становище, плани, перспективи
15 лютого прокурор окупованого Криму Н. Поклонська вручила
заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Н. Джелялову копію
позову про заборону діяльності організації.
У позовній заяві сказано, що звернення з проханням визнати діяльність
Меджлісу кримськотатарського народу протиправною і провокаційною
організацією нібито надходять від кримськотатарського населення.
Крім того, Н. Поклонська стверджує, що її попросили заборонити
використання кримськотатарського національного прапора «злочинцями, які
здійснюють блокади і диверсії проти народів Криму».
Голова окупаційної влади Криму С. Аксьонов заявив в інтерв’ю ТАСС, що
підтримує дії прокурора Н. Поклонської, яка подала до Верховного суду
окупованого Криму позов про визнання екстремістською організацією
Меджлісу кримських татар. На думку С. Аксьонова, прокурор виступає на
захист російської держави, і «екстремістські» організації (до яких, очевидно,
він відносить Меджліс) існувати на території республіки Крим і РФ не мають
права.
Приводом
для
позову
про
заборону
діяльності
Меджлісу
кримськотатарського народу в анексованому Росією Криму стало звернення
п’яти кримськотатарських організацій. Копію їхнього звернення оприлюднив
перший заступник глави Меджлісу Н. Джелялов у Facebook.
Звернення до прокуратури підписали на початку лютого голови
організацій «Къырым бирлиги», «Кримські татари – опора Криму», «Комітет
кримськотатарської молоді», «Рада кримськотатарських старійшин»,
«Національна культурна автономія кримських татар у міському окрузі Судак».
Вони звинуватили народних депутатів України М. Джемілєва і Р. Чубарова в
організації блокади Криму і заявили, що їх не треба рятувати від «окупації», бо
приєднання до РФ було «добровільним». «Ми, представники офіційних
кримськотатарських громадських організацій і рухів Республіки Крим, обурені
безупинними
спробами
незареєстрованної
організації
“Меджліс
кримськотатарського народу” і її прихильників дискредитувати мирний і
працьовитий кримськотатарський народ, розпалити міжнаціональну ворожнечу
на території Криму», – ідеться в заяві.
П’ять організацій просили «вжити можливі заходи щодо недопущення
подальшої протиправної й провокаційної діяльності так званого “Меджлісу
кримськотатарського народу” і притягнути до відповідальності всіх винних
осіб».
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Цим подіям передували обшуки. 11 лютого представники російського ФСБ
одночасно зробили вісім обшуків у будинках кримських татар. Про це
повідомив кримський адвокат Е. Курбедінов. За його словами, всі обшуки
пов’язані
з
«можливою
участю
в
терористичній
організації».
«Три обшуки в Ялті, два обшуки в Бахчисараї, два обшуки в Холмівці
Бахчисарайського району, один обшук в Алушті, разом 8 обшуків почалися
одночасно. Зараз я намагаюся проїхати по місцях. Всі, до кого сьогодні
прийшло ФСБ, – це кримські татари, мусульмани... В одному місці вручено
постанову севастопольського ФСБ, знову йдеться про якусь терористичну
організацію і участь у ній», – зазначив правозахисник.
Як розповів голова ЦВК Курултаю кримських татар З. Смедляєв, який
перебував в одній із сімей у Бахчисараї, до якої також прийшли правоохоронці,
членів сім’ї намагаються забрати на бесіду без повістки. «Ніякої правової дії я
тут не бачу, це свавілля. Достовірно відомо, що вже затримано трьох осіб.
Одного відвезли в Севастополь, двох – начебто в Бахчисарай», – сказав він.
З. Смедляєв також зазначив, що правоохоронці проводять обшуки в
будинках кримських татар під приводом боротьби з тероризмом.
«Зараз усі, хто носить бороду, відвідує мечеть, сповідує іслам, для них
потенційні терористи», – додав він.
При цьому в севастопольській прес-службі управління ФСБ Росії заявили,
що не володіють інформацією щодо проведених у Криму обшуків у будинках
кримських татар. У кримському управлінні ФСБ на дзвінки не відповідали.
18 лютого в окупованому Криму знову почалися обшуки. Зокрема, їх
проводили в с. Курци і Сімферополі. Про це повідомив кримський адвокат
Е. Курбедінов на своїй сторінці у Facebook. Однак офіційних повідомлень від
підконтрольних Росії правоохоронних органів Криму не надходило.
У той самий час не залишила поза увагою становище жителів Криму
впливова міжнародна правозахисна організація Amnesty International. У своїй
щорічній доповіді про ситуацію з правами людини у світі Amnesty International
відзначила, що до проукраїнських жителів Криму правлячий окупаційний
режим застосовує «жорсткі заходи». Зазначається також, що у 2015 р. не було
ефективного розслідування шести ймовірних випадків насильницьких зникнень
кримськотатарських активістів у 2014 р. і жодного підтвердженого випадку
викрадення, катування і вбивства. Підкреслюється, що це відбувалося
незважаючи на численні докази, у тому числі відеозаписи, з яких можна з
упевненістю сказати, що як мінімум до деяких із цих злочинів причетні
«проросійські ополченці» з так званих сил самооборони Криму.
До тих, хто відкрито симпатизував Україні, застосовувались жорсткі
заходи. Найбільше постраждали кримські татари. Їхні публічні заходи постійно
забороняли; ЗМІ, які працювали кримськотатарською мовою, були змушені
закритися; у будинках лідерів регулярно робили обшуки, проти них
порушували кримінальні справи, і їх брали під варту за політичновмотивованими звинуваченнями.
Автори документа відзначили, що не припиняються репресії щодо
Меджлісу кримськотатарського народу – представницького органу, який
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обирається членами громади. Його нинішнього лідера А. Чийгоза заарештували
29 січня 2015 р. за звинуваченням в організації «масових заворушень» 26
лютого 2014 р.
Провокативні терористичні акції щодо установ кримських татар вчинено і
на Херсонщині. Так, у ніч з 6 на 7 лютого 2016 р. близько 2 години 50 хвилин у
Херсоні в будівлю представництва Меджлісу кинули вибуховий пристрій,
імовірно гранату. Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського
народу Р. Чубаров на своїй сторінці у Facebook. У результаті вибуху вибито
двері в підвальне приміщення, жертв та інших руйнувань немає.
Керівництво Меджлісу «оцінює те, що трапилося, як навмисну провокацію
з боку проросійських сил, спрямовану на дестабілізацію ситуації на Півдні
України, зокрема в Херсонській області, і чекає оперативного розкриття
правоохоронними органами України обставин, замовників і виконавців
злочину».
Кримські татари докладають зусиль до повернення своєї Батьківщини, з
одного боку, привертаючи увагу світової громадськості до ситуації навколо
кримських татар на окупованому півострові, з іншого, зокрема, сприяючи
зміцненню обороноздатності України, готуючи нормативно-законодавче
підґрунтя, створюючи відповідний інформаційно-культурний бекграунд.
Сьогодні стратегія кримських татар щодо повернення Криму в Україну
вкладається в гасло «нагадувати і тиснути».
Так, у січні 2016 р. з’явилась інформація про формування
кримськотатарського добровольчого батальйону «Крим»
у Херсонській
області, наразі до нього записалося близько 250 осіб. Про це розповів лідер
громадянської акції з блокади Криму Л. Іслямов. Усього ж до батальйону
планують набрати до 580 осіб. Моделлю для його формування обраний так
званий натовський формат.
До лав батальйону можуть вступити не тільки кримські татари. «Ми
хочемо, щоб кістяк був із кримських татар. Ми не хочемо
відсиджуватися, хочемо якнайшвидше сформувати свій батальйон, щоб
продемонструвати Україні, як ми можемо за цю державу битися, наскільки ми
можемо бути корисними в загальній битві за визволення України», – зазначив
Л. Іслямов.
За його словами, скоріше за все батальйон функціонуватиме в структурі
Національної гвардії. «Ми хочемо, щоб він був сформований в Генічеському
районі Херсонської області. Під егідою гаранта Конституції, під егідою
формату Нацгвардії. Для нас це архіважливо… У Києві війни, ворога – не
видно. Тут ви відчуваєте, наскільки Україну можна розхитати», – додав
кримськотатарський активіст.
За словами Л. Іслямова, завданням батальйону буде зміцнення й підтримка
правопорядку: «Ми будемо займатися забезпеченням правопорядку і
стабільності в регіоні… Щоб ніхто не думав, що можна розгойдати ситуацію,
зробити якийсь бунт і потім референдум, як вони це зробили в Криму».
Л. Іслямов також зазначив, що хотів би бути одним з командирів цього
батальйону. Він не взявся прогнозувати, у які терміни буде завершено
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формування батальйону «Крим», однак зазначив, що переговори з Нацгвардією
тривають: «Зараз ми в Києві будемо детально обговорювати з представниками
Нацгвардії. Ми вже сформували робочу групу».
Л. Іслямов також підтвердив, що кримські татари розробляють схему
морської блокади Криму. Утім, як заявив лідер кримськотатарського
національного руху, уповноважений при Президенті України у справах
кримськотатарського народу М. Джемілєв, самостійно Україна не зможе
організувати морську блокаду окупованого Криму. «Морська блокада – складне
питання. Повномасштабна морська блокада можлива тоді, коли в наявності
достатня кількість військових кораблів. У нас немає таких ресурсів. У нас є
деякі проекти, які можуть паралізувати Керченську переправу, але не більше»,
– розповів лідер кримських татар. На його думку, організувати морську блокаду
окупованого півострова можна буде лише спільно з кораблями НАТО.
Серед інших подій, пов’язаних з діяльністю кримськотатарської громади,
слід назвати третє засідання виконкому Всесвітнього конгресу кримських татар,
що відбулося 16 січня в Генічеському районі Херсонської області. Участь у
заході взяли делегати з 12 країн, зокрема з Туреччини, США, Канади, та
Німеччини. Також була присутня делегація з анексованого Криму.
Учасники засідання внесли до порядку денного питання про створення
муфтіяту кримських татар на материковій частині України.
Нагадаємо, раніше, на початку січня, М. Джемілєв анонсував, що
найближчим часом на материковій Україні почне діяти Духовне управління
мусульман Криму (ДУМК), головний офіс якого планують розмістити в Києві.
«За останньою наявною у нас інформацією, з Кримського півострова
виїхало приблизно 35 тис. осіб. Приблизно половина з них – кримські татари.
Вони роз’їхалися по всій території України: більша частина – в Києві, частина –
в західній частині України, у Львові, Івано-Франківську, Тернополі і частина –
в Херсоні. Крім цього, у Херсоні є 7–8 тис. кримських татар, які проживали
там, також там живуть турки-месхетинці. Звичайно ж, правильно було б
створити муфтіят там, але ми подумали, що правильніше буде, якщо він буде в
Києві. У Херсоні і в інших областях можуть бути його філії або перебувати
імами», – розповів М. Джемілєв.
За його словами, новий кримський муфтіят планують створити в Києві,
тому що муфтіят Криму – Духовне управління мусульман Криму – зараз у
повному підпорядкуванні окупантові. «Муфтій наш виявився людиною
ненадійною. Повністю підкорився їм. З цієї причини ми прийняли рішення про
створення тут муфтіяту, який буде відображати думки і бажання кримських
татар», – продовжив М. Джемілєв.
На запитання, чи проведена робота з іншими релігійними організаціями, чи
обговорювалося питання створення муфтіяту на материковій Україні з ними, М.
Джемілєв відповів ствердно: «З цього приводу відбулося обговорення з іншими
мусульманськими релігійними організаціями України, і надалі буде
налагоджено співпрацю з ними. Є тут і хабашити, вони повністю співпрацюють
з росіянами, командує ними якийсь Ахмет Тамім. З ними ми не можемо
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встановити діалог, тому що у них інші політичні цілі. Але інші релігійні
організації підтримують нас».
Важливим питанням, яке турбує кримських татар і потребує вирішення,
залишається питання стратегії допомоги кримським татарам в умовах окупації
Криму.
Радник міністра інформаційної політики України у справах Криму
Е. Джеппар повідомила, що експертна група, яка працює над Стратегією
публічної дипломатії кримських татар, зібрала чотири фокус-групи з метою
обговорення цілей, завдань і плану дій стратегії.
«Ми окремо зібрали дипломатів іноземних держав в Україні, журналістів,
кримськотатарських активістів та експертів, які працюють у кримському
напрямі. Усі їхні зауваження та рекомендації стануть частиною стратегії, яку
плануємо презентувати навесні цього року», – сказала Е. Джеппар на брифінгу
в Києві.
Радник міністра також зазначила, що документ буде рекомендовано
Меджлісу кримськотатарського народу та організаціям, які працюють з
Кримом.
«Документ, над яким ми працюємо, по суті, є комунікаційною стратегією
щодо позиціонування кримських татар у світі та захисту їхніх прав. У рамках
роботи фокус-груп було виявлено, що кримські татари не хочуть, щоб світ
сприймав їх як народ, який постійно страждає. Тут важливий акцент у тому, що
попри трагічну історію народ продовжує боротьбу за свої права, причому
виключно ненасильницькими засобами, понад півстоліття. Вища цінність для
народу – освіта. Майже кожен молодий кримський татарин знає щонайменше
три мови – рідну, державну і російську. Кримські татари – патріоти. А це все –
проєвропейськість, нам є чим ділитися зі світом», – наголосила Е. Джеппар.
Віце-президент постійного Форуму ООН з питань корінних народів
О. Лооде, який також є членом експертної групи з вироблення стратегії,
відзначив низький рівень обізнаності міжнародного співтовариства щодо
кримських татар. «Після анексії Криму є великий інформаційний запит на те,
хто такі кримські татари та яке сучасне становище корінного народу під
окупацією, і на експертному рівні, і серед громадськості. Стратегія, крім
іншого, матиме план дій, визначатиме шляхи просування теми Криму на
міжнародних майданчиках», – розповів О. Лооде.
Стратегія публічної дипломатії кримських татар реалізується в рамках
проекту «Захист прав кримськотатарського народу засобами публічної
дипломатії» і підтримана Естонським інститутом прав людини.
Проект стартував у вересні 2015 р. і триватиме до вересня 2017 р. Його
мета – підняти рівень обізнаності міжнародного співтовариства щодо історії,
культури, сучасного становища кримських татар у Криму. У його рамках, крім
розробки Стратегії публічної дипломатії кримських татар, буде створено
інформаційно-просвітницькі відеоролики та мобільну фотовиставку, які
планується представити у рамках роботи ООН, Європарламенту та інших
організацій.
64

22 лютого голова Меджлісу кримськотатарського народу Р. Чубаров у
своїй заяві наголосив на важливості нагадування світовій спільноті про
проблему Криму.
Аналізуючи результати блокади Криму, він сказав:
«Нам вдалося
вирішити кілька завдань: головне – кримська тема знову увірвалася в
міжнародну політику, ми могли б дуже багато про неї говорити ... Крім того, ми
привели до тями власну владу. Про це треба говорити відкрито. Ми, як
Меджліс кримськотатарського народу, одні з тих, хто утримує волю західної
спільноти, волю багатьох інших держав, які не входять до Європейського
Союзу, наших партнерів на сході. Ми утримуємо їхнє прагнення допомогти
нам, ми їх закликаємо до здійснення санкцій, ми їх просимо посилити ці
санкції».
Як зазначають оглядачі, з початку 2016 р. кримськотатарська тематика в
інформаційному просторі дійсно активізувалась – Україна з новим завзяттям
заговорила про Крим. Так, міністр фінансів Н. Яресько на форумі в Давосі
повідомила про підготовку дипломатичної ініціативи, мета якої – запустити
процес повернення Криму Україні вже в 2016 році. «Ми збираємося створити
щось більше, ніж женевський формат», – заявила міністр.
Ідея розпочати міжнародний діалог про спірний статус півострова
прозвучала з вуст П. Порошенка на його прес-конференції 14 січня. Президент
назвав цей формат «Женева +» і запропонував залучити до участі представників
з ЄС, США, а також «країн – підписантів Будапештського меморандуму».
Наступним кроком стало створення служби по деокупації Криму в
структурі представництва Президента України в Криму, яке перебудували
таким чином, щоб воно виконувало функції підконтрольного Президенту
центру з проблем республіки. І хоча в цій службі працює всього 28 осіб, вона
буде займатися і питаннями реінтеграції та деокупації Криму, і міжнародними
зв'язками, і правовим аналізом, і справами переселенців.
Все вказує на те, що Київ вирішив ґрунтовно взятися за актуалізацію і
пошуки варіантів розв’язання кримської проблеми. Якщо раніше ця тема
залишалася на другому плані через кризу в Донбасі, то тепер Крим повертає
собі статус головного каменя спотикання українсько-російського конфлікту.
Україні це вигідно, тому що мінський формат розв’язання донбаського
конфлікту рано чи пізно дасть привід вивести Росію з-під санкцій (якщо
домовленості будуть виконані або, навпаки, довгий час не виконуватимуться).
У таких умовах Києву необхідний переконливий аргумент проти Москви, який
дозволить продовжити санкції на необмежений час. Питання повернення
півострова підходить для цього якнайкраще.
У цьому контексті створення профільних державних органів, заяви про
пошук нових міжнародних форматів для обговорення питання українського
територіального суверенітету мають засвідчити світовій спільноті бажання
Києва боротися за свою територію.
Кримські татари на разі діють в унісон з центральною владою України, що
цілком закономірно, враховуючи підтримку останньою ідеї реінтеграції Криму
до складу України в формі національно-територіальної автономії кримських
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татар. Підтримка з боку кримських татар – третьої за величиною національної
групи в Криму – додає ваги заявам України на міжнародній арені щодо
порушення національних прав після приєднання території до РФ.
Щодо ймовірних сценаріїв повернення Криму, то, за висновками оглядачів,
одним з найбільш імовірних є спроба створити по Криму аналог женевського
процесу, який вже анонсував Президент П. Порошенко. Реалізація такого
сценарію передбачає координацію зусиль усіх незадоволених Росією країн в
одне об'єднання, що виступатиме за повернення півострова.
Такий союз в принципі можливий не тільки між Україною, США і
країнами ЄС. До цього процесу цілком можуть приєднатися Туреччина, Грузія,
Молдова, які мають досвід конфронтації з Москвою, а також ряд посередників,
які займають вичікувальну позицію. Створивши блок країн прикордоння для
захисту державного суверенітету і територіальної цілісності, Україна могла б
реально підтвердити свої претензії на півострів і підтримати міжнародний
інтерес до кримського питання.
Більш поміркований сценарій нещодавно запропонував перший президент
України Л. Кравчук. На його думку, проблему може вирішити наданням Криму
широкої національної автономії за аналогією з Південним Тиролем в Італії (за
згодою Росії – у доступній для огляду перспективі, але не найближчим часом).
Тобто республіка повинна бути політично автономною, але перебувати в складі
Української держави. Єдиною альтернативою цьому варіанту Л. Кравчук
вважає застосування Києвом насильницьких сценаріїв, які ще більше віддалить
місцеве населення від материка (http://24news.com.ua/9081-kakimi-sredstvamiukraina-budet-pytatsya-vernut-krym/).
Яку б зі стратегій не вибрала Україна, зрозуміло, що боротьба за Крим
ітиме на всіх доступних рівнях.
Останнім свідченням тому стала перемога співачки Джамали (кримської
татарки) на відборі до участі в конкурсі «Євробачення-2016» з піснею «1944», у
якій ідеться про депортацію кримських татар із Криму в 1944 р.
Держдума РФ розцінила таку пісню та її виконавицю провокаційними і
закликали керівництво конкурсу «Євробачення-2016» не допустити до
конкурсу пісню про депортацію кримських татар, яку хоче виконати українська
співачка Джамала. Заступник голови Комітету з інформаційної політики
В. Дєньгін упевнений, що Росію “зайвий раз хочуть уїсти”».
Окупаційна влада Криму також закликала Київ «не робити з конкурсу
“Євробачення-2016” політичний фарс і не спекулювати на трагедії
кримськотатарського народу». Про це повідомили РІА Новини (Крим)
22 лютого з посиланням на віце-прем’єра так званого кримського уряду
Р. Бальбека.
«Українська влада спробує використовувати пісню Джамали у своїх
політичних цілях, спекулюючи на трагедії всього кримськотатарського народу,
щоб нав’язати європейському глядачеві штучно створений образ про нібито
наявні гоніння кримських татар у російському Криму», – заявив Р. Бальбек.
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Також він додав, що використання діячів мистецтва в політичних
провокаціях, як правило, призводить до народного відторгнення, а сама
Джамала ризикує несвідомо стати співучасником блокади Криму.
Не залишились осторонь питання російські ЗМІ, які в більшості випадків
поширюють думку щодо несприйняття західною аудиторією пісні української
виконавиці.
Але факти свідчать про протилежне.
«Одна з імовірних виконавців, яка представлятиме Україну на пісенному
конкурсі “Євро бачення”, – 32-річна дівчина з кримських татар. І пісня у неї про
те, як радянський диктатор Йосип Сталін віддав наказ про масову депортацію її
народу в Середню Азію в 1944 році», – повідомляє Radio Free Europe.
Також у мережі з’явилося відео, зроблене і викладене в You.Tube.com
музикантом з Великобританії Д. МакЕвоєм, з його кавер-версією композиції
Джамали під акомпанемент акустичної гітари. Музикант побажав Україні
перемоги в конкурсі. Джамала подякувала йому на своїй сторінці в соціальній
мережі Facebook.
Тим часом, в ефірі радіо «Говорить Москва» офіційний представник
Євробачення П. Джордан повідомив, що текст пісні Джамали буде перевірений
на ненормативну лексику і політичний підтекст. Однак експерт з фестивалів
«Євробачення», заступник директора міжнародної редакції Радіо Швеція
К. Босвелл не вважає пісню «такою вже політичною»: «Я не вважаю її такою
вже політичною, вона скоріше історична. І потім там видно сучасний аспект, і
ми всі розуміємо, про що йдеться. Але якщо дивитися на саму композицію і її
текст, то вони більшою мірою мають характер історичний, це історія родини, її
бабусі або прабабусі».
Лідери кримських татар мають намір працювати з організаторами
українського «Євробачення», з тим щоб дати змогу голосувати мешканцям
Криму під час майбутніх півфіналу і фіналу. «Якщо кримчани не можуть
голосувати в подібних українських змаганнях, то ми мовчки погоджуємося з
тими, хто каже, що Крим не частина України», – заявив один з них.
Джамала зазначає, що її пісня не тільки про минуле, а й про її сім’ю, що
залишилася в Криму. «Тепер кримські татари на окупованій території. І для них
це дуже важко. Вони перебувають під величезним тиском. Деякі зникли без
сліду. І це жахає. Я не хотіла б побачити, як історія повторюється», – наводить
її слова Radio Free Europe.
Отже, кримськотатарська тематика набуває поширення як в Україні, так і
за її межами. Разом з тим окупаційна влада Криму намагається різними
засобами припинити діяльність Меджлісу кримськотатарського народу на
території півострова. Переслідування кримськотатарських активістів та лідерів
громади набули систематичного характеру. Кримські татари, які наразі
перебувають на материковій частині України, зі свого боку теж активізували
свою боротьбу, що засвідчують їх участь в акціях продовольчої, енергетичної
блокади Криму, активні дії щодо створення кримськотатарського батальйону у
складі нацгвардії України, постійні спроби активізувати участь міжнародної
спільноти та центральної української влади у вирішенні питання статусу АРК.
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Подальший розвиток подій залежатиме від кількох факторів: збереження чи
втрати єдності в рамках кримськотатарської громади (яку окупаційна влада
прагне розколоти і нав’язати їй лояльних до себе лідерів), позиції офіційного
Києва, яка до сьогодні була малоефективною і залежною від
зовнішньополітичної ситуації, продовження чи завершення війни на Сході
України (Матеріал підготовлено з використанням інформації таких джерел:
http://expres.ua/news/2016/02/16/173571-pyaty-zvernen-vystachylo-rishennya-okupantivzaboronyty-medzhlis;
http://15minut.org/article/evrovidenie-2016-rossiya-protiv-dzhamaly2016-02-22-16-02-06; http://15minut.org/article/vdova-reshata-ametova-zarina-idesh-i-neznaesh-dojdesh-do-doma-ili-net-2016-02-22-20-19-01;
http://dyvys.info/suspilstvo/ukrymskotatarskyj-bataljon-zapysalosya-vzhe-250-osib.html;
http://www.newsru.ua/ukraine/08feb2016/diaspoer.html#1;
http://expres.ua/news/2016/01/04/167517-dzhemilyev-anonsuye-stvorennya-muftiyatu-krymumaterykoviy-chastyni-ukrayiny;
http://mignews.com.ua/ukraine/11110569.html;
http://www.mk.ru/politics/2016/02/20/glava-kryma-podderzhal-trebovanie-poklonskoy-ozaprete-medzhlisa.html).

Економічний ракурс
Ю. Якименко, мл. науч. сотр. «СІАЗ» НБУВ

Перспективы российского бизнеса в Украине в оценках СМИ
В последнее время особенное внимание политиков и СМИ привлечено к
проблеме деятельности российских компаний в Украине.
Во многих украинских городах прошли акции протеста против
присутствия российских товаров на украинском рынке и работы российского
бизнеса в стране.
Кроме того, в украинском парламенте в первом чтении был принят проект
закона, предполагающего запрет к допуску к приватизации в Украине
юридическим лицам из России. Целью законопроекта депутаты назвали
совершенствование положений Закона Украины «О приватизации
государственного имущества» в части достижения прозрачности и открытости
приватизационного процесса, усиления защиты национальных интересов в
процессе реформирования отношений собственности, формирования четкой,
эффективной правовой базы в сфере приватизации.
Среди наиболее крупных российских активов в Украине называют
государственные банки РФ Сбербанк России, ВТБ Банк и Проминвестбанк,
Альфа-банк («Альфа-групп» Михаила Фридмана), Индустриальный союз
Донбасса (50 % – А. Катунин), Мегаполис-Украина (И. Кесаев), Донецксталь
(В. Нусенкис), Запорожсталь (50 % – А. Катунин), Киевстар («Альфа-групп»
М.
Фридмана),
ТНК-BPКоммерс
(«Роснефть»),
«Энергостандарт»
68

(К. Григоришин), МТС-Украина («АФК Система» В. Евтушенко), ЮГОК
(«Евраз» Р. Абрамовича), VS EnergyInternational (А. Бабаков), российская
госкомпания Газпромсбыт Украина, «Крюковский вагоностроительный завод»
(25 % – С. Гамзалов), Евраз Украина (Р. Абрамович), «Альянс ойл Украина»
(братья Бажаевы), Запорожтрансформатор (К. Григоришин), Карпатнефтехим
(«Лукойл» В. Аликперова), Николаевский глиноземный завод (О. Дерипаска),
ДЭМЗ (В. Варшавский), «Океан плаза» (А. Ротенберг), Лугансктепловоз
(А. Усманов), М.С.Л. («Альфа-групп» М. Фридмана), Побужский
ферроникелевый комбинат (А. Бронштейн), КрымТЭЦ (К. Григоришин),
Украинские агроинвестиции (М. Прохоров), Энергомашспецсталь (50 % –
«Росатом»), Днепрометиз (А. Мордашов) и другие компании.
Наблюдатели, подчеркивая, что российский бизнес до сих пор остается
крупнейшим инвестором в экономику Украины, сократив за два минувших года
свои вложения всего с 6,8 % до 6,1 %, указывают, что большая часть
российских инвестиций вложены в капитальные активы, которые сложно
быстро вывести в кризис. И хотя в стране, начиная с I квартала 2014 г.,
наблюдается падение валового внутреннего продукта и рост инфляции,
некоторые российские компании даже укрепляют свое положение в отдельных
секторах экономики, в частности, кредитном и телекоммуникационном.
Эксперты отмечают также, что российские банки сегодня продолжают
приобретения на украинском рынке. При этом в некоторых СМИ звучит
информация, что отдельные дочерние структуры российских банков активно
поддерживали новую украинскую власть, покупая при этом государственные
военные облигации.
Обозреватели напоминают, что дочерние структуры российских банков
занимают порядка 12 % украинского банковского сектора. Это дочерние
организации «Внешэкономбанка», «Сбербанка», «ВТБ», «Газпромбанка» и
«Альфа-групп». На сегодняшний день совокупные активы этих структур
составляют более 10 млрд дол. Помимо этого, крупные банковские активы
России в Украине представляют собой кредиты российских банков украинским
дочерним структурам, оценивающиеся в 8 млрд дол., и кредиты украинским
компаниям и физическим лицам, размер которых по различным оценкам
составляет от 15 до 17 млрд дол.
Хотя, как заявлял недавно заместитель министра экономики РФ
А. Лихачев, сегодня «не лучшее время для того, чтобы делать бизнес
на Украине», российские инвесторы не собираются покидать этот рынок. В
частности, наращивают свое присутствие в Украине российские банки.
СМИ сообщают, что в результате недавнего обмена активами между
итальянской компанией «UnicreditGroup» и российской финансовопромышленной группой «Альфа-групп» последняя получила контроль над
одним из крупных игроков в украинской банковской системе –
«Укрсоцбанком». Эксперты прогнозируют, что в перспективе «Альфа-групп»
сможет сформировать Украине одну из крупнейших банковских сетей.
При этом президент РФ В. Путин еще в конце 2014 г. подчеркивал, «что
в банковском секторе Украины российские финансовые учреждения занимают
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более 30 % и, если мы приостановим свою работу, это будет дополнительным
большим, очень серьезным ударом по украинской экономике. А мы в этом не
заинтересованы».
Стремясь сохранить позиции на украинском рынке, российские игроки
вынуждены терпеть убытки. СМИ, ссылаясь на данные рейтингового агентства
S&P, отмечают, что суммарные риски крупнейших российских банков в
Украине составляют 23–25 млрд дол. При этом, несмотря на высокие
показатели объема их активов, по прибыльности российские банки из РФ
замыкают общеукраинский рейтинг, потеряв за минувший год в общей
сложности около 1 млрд дол.
Поэтому «материнские» структуры из России вынуждены постоянно
вливать средства в свои дочерние компании в Украине. Так, по различным
оценкам в 2014 г. расходы пяти российских банковских групп на поддержку
своего украинского сегмента составляли примерно 4–5 млрд дол., и по итогам
2015 г. вряд ли были меньше.
По оценкам экс-заместителя главы украинского Нацбанка, ректора
Международного института бизнеса А. Савченко, сегодня доля российских
банков в Украине составляет около 18–20 % и своей деятельностью они
оказывают значительное влияние на украинскую финансовую сферу, в том
числе на валютный рынок. «Российские банки все входят в пул «белых»
банков, которые допускаются в первую очередь и к рынку рефинансирования, и
к валютному рынку и скупают доллары. Когда они покупают доллары, падает
курс гривни, и на этом они зарабатывают. И перечисляют обычно в
материнские структуры. По моим расчетам, это 100–150 млн дол.», – отмечает
эксперт. Поэтому, по мнению А. Савченко, украинскому Национальному банку
следует ввести ограничения, по которым банки каждого отдельно взятого
иностранного государства смогут занимать долю не более 8 % в украинской
банковской системе. Как подчеркивает эксперт, устанавливать лимит на уровне
более 8 % опасно, поскольку при условии одновременного изъятия более 8 %
активов из банковского оборота «банковская система останавливается».
В то же время А. Савченко выступает против полного запрета присутствия
российских государственных банков в Украине. «Если речь идет о
государственных банках, то у нас только Россия имеет государственные банки
на территории Украины. И здесь можно поставить вопрос о перспективах
запрета присутствия государственных банков других стран на территории
Украины, особенно в условиях войны. Но я выступаю против, потому что это
просто приведет к остановке украинской банковской системы», – заявляет он.
Как отмечают наблюдатели, в Украине российскому бизнесу в целом, и в
банковской сфере в частности, зачастую приходится сталкиваться с особым
вниманием со стороны властей и давлением со стороны политических
активистов.
С проблемами сталкиваются сегодня и российские компании, работающие
на украинском рынке нефтепродуктов, который за минувший год из-за роста
цен на топливо в целом «просел» примерно на четверть. При этом в результате
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общественного бойкота и общего снижения потребления нефтепродуктов в
Украине российский нефтяной бизнес в Украине понес еще большие убытки.
«По предварительным оценкам, продажи «Роснефти» в Украине в
прошлом году упали на 40–50 %», – отмечает аналитик UPECO А. Сиренко.
Снизились также продажи нового собственника сети «Лукойл» – AmicEnergy.
Напомним, в 2014 г. российская компания официально продала сеть из 240
заправок и шести нефтебаз в Украине. Сделка, о подготовке к которой стало
известно еще летом 2014 г., подразумевала продажу 100 % доли в предприятии
с иностранными инвестициями «Лукойл-Украина» компанией LUKOIL
EuropeHoldings B.V. (Амстердам), являющейся частью группы В. Алекперова
малоизвестной австрийской компании AMIC EnergyManagement, созданной в
сентябре 2014 г. Как отмечают СМИ, покупатель после завершения сделки
спешно провел ребрендинг АЗС, постаравшись избавиться от любых
напоминаний о связях с российским бизнесом. Однако журналисты продолжали
указывать на связь между Amic и «Лукойлом»,высказывая предположения, что
за сделкой могли стоять и европейские компании, Amic же используется как
«прокладка», чтобы избежать заключения сделки напрямую с компанией из
находящейся под санкциями России. В 2015 г. компания продала в Украине
примерно на 70 % меньше топлива, чем в предыдущем, также
продемонстрировавшем снижение объемов продаж (на 42 %). По словам
директора «Консалтинговой группы А-95» С. Куюна, стратегия нового
собственника «лукойловских» АЗС в Украине не отвечает задачам и ситуации,
в которой оказалась потерявшая за год 70 % продаж сеть. «В компанию
пригласили много зарубежных менеджеров, но пока особых улучшений не
наблюдается», – считает эксперт.
Похожая ситуация складывалась и вокруг украинских заправок
крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть», которой в Украине
принадлежат заправки, работающие под брендами ТНК, Formula и Smile. Стало
известно, что российская госкомпания продала свои активы в Украине
швейцарской компании GluscoEnergy SA. Как сообщают СМИ, GluscoEnergy
SA входит в швейцарскую группу компаний ProtonEnergyGroup – заметного на
рынке трейдера нефти и нефтепродуктов. Владелец компании израильский
бизнесмен Н. Моисеев ранее сотрудничал с трейдинговой компанией
EmexTurkmenistan LTD и IntegralPetroleum, сопровождая поставки
туркменского дизтоплива в Украину. В последние годы ProtonEnergy была
эксклюзивным поставщиком израильского ДТ (НПЗ в Хайфе) в порты Южного
и Херсона. В 2015 г. компания поставила в Украину около 0,5 млн т
дизтоплива. Таким образом, эксперты подчеркивают, что компания
GluscoEnergy S.A. уже несколько лет работает в Украине как трейдер, и не
исключают, что «Роснефть» действительно сократит свое присутствие в
украинском розничном бизнесе, который в силу, в том числе, политических
причин, не приносит компании ожидаемой выгоды. «Многие автомобилисты
перестали заправляться на АЗС, которые принадлежат правительству России»,
– отмечает в связи с этим А. Сиренко. В то же время в собственности
«Роснефти» по-прежнему остается Лисичанский НПЗ («Линик»).
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СМИ отмечают, что с кризисом в украинско-российских отношениях
заострилось внимание силовых структур к деятельности российских
участников украинского рынка нефтепродуктов. В частности СБУ обвинила
родственные структуры «Лукойла» в причастности к схемам финансирования
терроризма на Донбассе и продаже на территории Украины реэкспортной и
транзитной нефти, а компания «Роснефть» была заподозрена в причастности к
топливным схемам С. Курченко. При этом ее нефтепродукты на Васильковской
нефтебазе были арестованы и впоследствии распроданы.
Некоторые обозреватели отмечали, что по различным причинам
российские компании не слишком активно стремились исправить
сложившуюся ситуацию. «После революции «Роснефть» фактически забыла о
своем бизнесе в Украине. В 2015 году компания даже отрезала украинскую
«дочку» от централизованного снабжения топливом, поэтому та была
вынуждена искать ресурс на рынке», – заявляет С. Куюн. О пассивности
российской стороны в этом вопросе говорят и в UPECO. «“Роснефть” –
компания государственная, поэтому ведет себя крайне неповоротливо, очень
медленно реагирует на вызовы украинского рынка, который сегодня очень
высоко конкурентный», – отмечает А. Сиренко.
Важно заметить, что некоторые эксперты не исключают, что сделки с
активами как «Лукойла», так и «Роснефти» были совершены с так называемым
опционом продавца на обратный выкуп. Для сделок, которые проводятся под
давлением неблагоприятных для продавца обстоятельств это стандартное
условие, но в случае с российскими компаниями есть вероятность, что
покупатели изначально могли согласиться на роль временных держателей
активов, готовых по первому требованию прежних владельцев вернуть их
обратно.
Еще одной крупной сделкой, привлекшей внимание СМИ в связи с
деятельностью в Украине российских компаний, стала продажа российской
группой ВТБ, находящаяся под действием санкций, своего лизингового актива
в Украине – компании «ВТБ Лизинг Украина». Из-за ухудшения финансовых
показателей в ВТБ заявляли о намерении оптимизировать украинский бизнес,
но полностью не уходить из страны. Новым владельцем «ВТБ Лизинг Украина»
стала кипрская компания «ЛафлуксТрейдинг». Некоторые обозреватели
отмечают, что эта сделка также имеет признаки фиктивной.
Сложности политического характера, с которыми сталкивается российский
бизнес в Украине, постоянно находят свое новое выражение в протестных
акциях, участившихся в последнее время в различных украинских городах.
Среди последних примеров такого рода – блокировка активистами работы
крупнейшего в стране дистрибьютора табачных изделий «Мегаполис-Украина»
во Львове, Луцке, Ковеле, Ривне, Тернополе и Киеве с целью заставить
компанию покинуть украинский рынок. Организаторы акции заявили, что
предприятие является филиалом российской группы компаний «Мегаполис»,
однако, как отметили в самой компании – среди ее собственников граждане
Ирландии, Великобритании и Украины, к России же фирма не имеет никакого
отношения. «Такие действия мы расцениваем, как спланированную акцию с
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целью дестабилизации работы компании с последующим ее рейдерским
захватом. И мы считаем, что это заказ, направлен на передел табачного рынка
Украины», – прокомментировал ситуацию директор компании «МегаполисУкраина» И. Бей. Как заявляют в компании, разблокировать работу которой
удалось после вмешательства местных властей и правоохранителей, каждый
день простоя стоил местным бюджетам около 700 тыс. грн.
О требовании запрета на государственном уровне функционирования
российского бизнеса на территории Украины заявляли и участники акции по
блокированию транзита российских большегрузов на украинской территории в
Закарпатье.
«Транзитной блокадой мы сумели привлечь внимание общества к
присутствию интересов агрессора практически во всех сферах жизни Украины,
в том числе и медийной. Поэтому мы переходим на новый уровень блокады и
начинаем следующие акции. Наши дальнейшие шаги направлены на конечную
цель – запрет на государственном уровне функционирования российского
бизнеса на территории украинского государства», – разместил на своей
странице в Facebook обращение координатор объединения «Карпатская Сечь»
Т. Деяк.
«Перекрыть все возможности работать российскому бизнесу в Украине»
требовали и участники недавнего «Антиоккупационного форума юга
Украины», который прошел в Одессе по инициативе представителей
общественной организации «Вольные люди», а также активистов «Правого
сектора», «Совета общественной безопасности» и «Самообороны Одессы».
Активисты также пикетировали одесский филиал Сбербанка России. Как
рассказала организатор акции М. Папайло, состоявшаяся акция – часть
всеукраинского бойкота российских компаний. При этом, по ее словам,
украинское правительство не делает ничего для того, чтобы прекратить
финансовое обеспечение российских интересов в Украине. «Пока наши
военные защищают восточные рубежи нашей страны против российской
агрессии, в Украине с подачи правительства продолжает функционировать
российский бизнес. Мы требуем закрытия всех российских компаний на
территории Украины: Сбербанка России, Альфабанка, ВТБ, Лукойла, который
теперь называется Amic и многих других», – заявила она.
Официально запретить российский бизнес на территории Украины
требовали также участники акции 15 февраля в Киеве под зданием Кабинета
Министров
Украины.
В
акции
приняли
участие
представителинационалистических организаций «Сич» и ДУК «Правый сектор».
В то же время эксперты полагают, что в дальнейшем давление на
российские бренды снизится, поскольку, как заявляет, к примеру, партнер
коммуникационной компании Сhange Сommunications Е. Лобова, «у нашего
народа память на негатив до сих пор была довольно короткая». «Я ожидаю, что
российский бизнес будет мимикрировать еще больше, используя тему
украинского патриотизма», – говорит Е. Лобова. Это может сработать, если не
напоминать гражданскому обществу о российских корнях этих компаний.
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«Старое название забывается быстро, запоминаются новые акции», – считает
эксперт.
Отметим также, что до недавнего времени украинские предприятия
массово сталкивались с финансовыми претензиями российских банков, от
дочерних отделений которых они получали кредитование. В подобной
ситуации, как писали СМИ, оказались, в частности, ЧАО «Днепровский завод
минеральных удобрений» (Днепродзержинск), ООО «Спортлайф» (Львов), а
также «Одесский каравай» (Одесса).
Комментируя ситуацию, президент Украинской бизнес-ассоциации
В. Чеповой отметил, что для украинских предприятий такая проблема не
редкость, а ее решения требуют соображения государственной безопасности.
«Со стороны России существуют специальные технологии. Это новый фронт, с
которым нужно бороться», – считает эксперт. «Прямой агрессией захватить не
получается, поэтому Россия может попробовать зайти с другой стороны. Через
несколько месяцев украинские компании могут не принадлежать Украине.
Необходимо что-то делать, чтобы не допустить аннексию изнутри», – заявляет
по этому поводу руководящий партнер адвокатского бюро Огийчука
О. Огийчук.
Некоторые эксперты подчеркивают, что украинское законодательство не
содержит четких инструкций относительно защиты предприятий от требований
российских кредиторов. «На сегодняшний день не стоит рассчитывать на
правовую систему и на честность хозяйственного суда. Необходима защита
реального бизнеса. Прежде всего, требуется урегулировать вопрос в
политической сфере и публичной плоскости, а также разговаривать с людьми,
которые могут влиять на решения об аннексии предприятий», –
говорит народный депутат В. Романюк.
Кроме того, как считает глава экспертно-аналитического совета
Украинского аналитического центра Б. Кушнирук, в Украине должна быть
установлена планка доступа и инвестирования в стратегические отрасли,
находящиеся сегодня под влиянием других государств. По его мнению, другие
страны, а также компании с неизвестными конечными бенефициарами должны
быть лишены права их финансирования. Таким образом, эксперты заключают,
что законодательной системе Украины сегодня нужны серьезные реформы,
касающиеся вопросов работы бизнеса.
Необходимо также учитывать, что по оценкам экспертов, западные
компании покидали в последнее время украинский рынок более активно, чем
российские. Так, ссылаясь на неприбыльность бизнеса, свою деятельность в
стране прекратил американский сервис групповых скидок Groupon. Также об
уходе с украинского рынка заявил Asus, ликвидировав свое представительство
в Киеве. Наблюдатели подчеркивают, что
за последние полтора года
украинский рынок покинули около 30 известных западных брендов, треть
из которых – сетевые магазины одежды и обуви. В частности, украинский
рынок покинули немецкая сеть одежды Esprit, нидерландская Mexx, британская
RiverIsland, итальянская OVS, французская Minelli и другие. Однако эту
тенденцию подтвердили не только компании, занимающиеся розничной
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торговлей, но и финансовые структуры, а также нефтегазовые компании
Chevron, Shell и ExxonMobil.
Главные причины, по которым иностранные компании покидали
украинский рынок, – финансовые потери на фоне политических и военных
рисков, а также часто меняющееся законодательство и высокий уровень
коррупции.
«Любой бизнес циничен. Если ему выгодно, он будет работать на Украине,
если невыгодно, то он уже на второй день побежит во Вьетнам. Потому что у
нас столько не заработаешь, как там. Сейчас на Украине действительно сложно
заработать. Потому что нет стабильности, идут военные действия на Востоке,
плюс чехарда с налогами. У нас же уже четвертый раз меняют налоговый
кодекс. Сколько же можно, уже сил нет», – комментирует сложившуюся
ситуацию гендиректор Украинского аналитического центра А. Охрименко и
подчеркивает, что уход-бегство иностранных компаний из Украины
продолжится и в 2016 г. «Ситуация может измениться только тогда, когда
нефть взлетит до одурения, начнется мировая эйфория роста в Европе, США.
Тогда, естественно, появится интерес и на Украине поработать. Но в этом году
пока все ожидают падения», – прогнозирует эксперт.
Более того, некоторые экономисты предупреждают, что если украинское
правительство не будет предпринимать решительных мер по политической и
экономической стабилизации, бегство европейского капитала из Украины
может продолжиться и в перспективе в стране сохранят свои позиции только
российские бизнес-структуры и капитал местных олигархов.

Наука – суспільству
До 100-річчя НАН України
Сучасні дослідження та розробки академічної науки
У напрямі розроблення та впровадження енергоощадних
світлодіодних джерел світла й освітлювальних систем на їх основі активно
і плідно працюють фахівці кількох установ Національної академії наук
України, зокрема Інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова,
НТК «Інститут монокристалів», Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського, Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона, а також Інституту
проблем математичних машин і систем (ІПММС) НАН України.
Вчені останнього зосередилися на створенні енергоощадних
світлодіодних систем освітлення певного призначення. У цілому, широке
використання світлодіодних систем дасть нашій країні змогу удвічі-втричі
зменшити витрати електроенергії на освітлення (до показника в 10–15 % від
усієї електроенергії вітчизняного походження).
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Роботи над енергоощадними технологіями розпочалися в інституті ще
2007 р. За час, що минув відтоді, науковці установи виконали цілу низку
проектів зі встановлення світлодіодного освітлення й декоративного
підсвічування. Ними було розроблено зразки світлодіодних освітлювальних
приладів, призначених для різних сфер вжитку – зокрема, світильники для
потреб житлово-комунального господарства, побуту, декоративного садовопаркового й архітектурного підсвічування тощо.
Одним з перших став проект освітлення приміщень лабораторного
корпусу Інституту нейрохірургії імені академіка А. П. Ромоданова НАМН
України, виконаний ученими у 2010 р.
Встановлені світлодіодні світильники забезпечили освітленість на підлозі
на рівні майже 70 лк, тобто навіть вищу за передбачену санітарними нормами
для допоміжних приміщень (яка має становити щонайменше 50 лк).
Споживана світлодіодною системою освітлення потужність втричі менша
від потужності, яку споживали люмінесцентні лампи.
Впродовж ось уже п’яти років система працює безперебійно. Загальний
вигляд модернізованого вагону метрополітену серії 81-717 Розроблені
фахівцями ІПММС НАН України системи світлодіодного освітлення вагонів
метро серії 81-717, 81-714були у 2012 р. встановлені у 50 вагонах так званої
«синьої гілки» (або ж Куренівсько-Червоноармійської лінії) Київського
метрополітену (від станції «Героїв Дніпра» до станції «Теремки»)і безвідмовно
функціонують понад три роки.
Порівняно зі стандартними системами освітлення на люмінесцентних
лампах, системи світлодіодного освітлення дають змогу заощаджувати втричі
більше електроенергії та забезпечують збільшення освітленості вагонів у понад
півтора раза, зменшення витрат на обслуговування системи освітлення за
рахунок значно вищої надійності й терміну експлуатації світлодіодних джерел
світла.
Згідно з техніко-економічним обґрунтуванням, виконаним Київським
метрополітеном, щорічна економія від впровадження систем світлодіодного
освітлення у вагонах метрополітену серії 81-717, 81-714 становить понад
250 тис. грн.
Того ж 2012 р. фахівці інституту виконали ще один проект – із
декоративно-архітектурного підсвічування будівлі Міністерства освіти та науки
України, зведеної в 1938 р. З огляду на те, що її було споруджено в класичному
стилі, озроблення проекту підсвічування потребувало особливого підходу.
Оскільки будівля пофарбована у два кольори (колони – білі, а простінки –
жовті), було вирішено використати лише два відтінки білих світлодіодів
світлові прилади, що підсвічують колони, сконструйовані із застосуванням
світлодіодів білого нейтрального світла, а для підсвічування простінків
використано світлодіоди білого теплого світла.
Завдяки цьому вдалося підкреслити архітектурні елементи будівлі, не
порушуючи її цілісності йпластичності.
При реалізації цього проекту фахівці ІПММС НАН України використали
76 освітлювальних приладів – 36 лінійних і 40 точкових прожекторів. Аналіз
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ринку освітлювальних приладів цього класу засвідчив, що наявні прилади не
відповідають вимогам дизайн-проекту як за параметрами, так і за ціною та
якістю, тому за короткий час дослідники самі розробили робочу документацію
та виготовили й випробували дослідні зразки необхідних освітлювальні
приладів – лінійних і точкових прожекторів. Випробування засвідчили
цілковиту відповідність приладів заявленим параметрам.
Слід підкреслити, що порівняно з традиційними системами підсвічування
на галогенових лампах, система світлодіодного декоративного підсвічування
будівлі МОН України, розроблена вченими ІПММС НАН України, дає змогу
суттєво (в 12–15 разів) зменшити витрати електроенергії на підсвічування,
забезпечити його високу якість і надійність, значно зменшити витрати на
обслуговування електромереж, а також знизити рівень забруднення довкілля.
Наприкінці 2012 р. учені інституту реалізували також проект системи
світлодіодного освітлення внутрішнього двору будівлі Президії Національної
академії наук України, а в 2013 р. – розробили проект художнього освітлення
фасаду будівлі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
У 2013–2014 рр.для освітлення 4-го та 5-го поверхів головного корпусу
ІПММС НАН України було розроблено, виготовлено та впроваджено
енергоощадні
системи
світлодіодного
освітлення
приміщень.
Усі
люмінесцентні світильники на цих поверхах замінено на світлодіодні лампи.
Світлодіодні системи освітлення приміщень управляються від контролера
й забезпечують три режими освітленості – максимальний (з освітленістю на
рівні підлоги коридору, що становить 155 лк), робочий (з освітленістю 51 лк) і
черговий (з освітленістю 11 лк). Максимальний режим вмикається примусово
(вручну), робочий режим – автоматично з 8:00 до 17:00 год у робочі дні,
черговий – автоматично з 17:00 до 8:00 год та у вихідні дні.
Споживання електроенергії при робочому режимі функціонування
системизнизилося майже вшестеро, а при переході в режим чергового
освітлення – у понад 30 разів.
Науковці ІПММС НАН України продовжують роботи зі створення:
– енергоощадних світлодіодних систем освітлення для різних об’єктів;
– нових приладів для формування світлових потоків різної потужності з
заданою діаграмою спрямованості;
– низки вимикачів, які реагують на зовнішню освітленість, рух та інші
чинники.
Крім того, дослідники займаються розробленням методів і
мікроконтролерних пристроїв керування потужністю, діаграмою спрямованості
й кольором, а також розробленням систем живлення освітлювальних приладів.
Створені в ІПММС НАН України світлодіодні пристрої для освітлення
вагонів рухомого складу залізниці (в тому числі для освітлення вагонів
метрополітену), світлодіодні системи освітлення приміщень і світлодіодні
світильники різного призначення захищено 15 патентами України.
Висококваліфіковані фахівці інституту постійно працюють над
удосконаленням схемотехніки й конструкції світлодіодних освітлювальних
приладів. Наукові розробки виконуються ними з використанням сучасних
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електронних компонентів і конструкційних матеріалів. Це дає змогу досягти
високого ступеня енергоекономічності та надійності виробів.
ІПММС НАН України пропонує клієнтам широкий спектр
освітлювальної апаратури (як ексклюзивні світильники власного виробництва,
так і світильники інших виробників, адаптовані для використання світлодіодів)
і гарантує високий ступінь надійності та тривалий (понад 50 тис. год) термін
служби приладів.
Загалом фахівці установи надають цілу низку послуг у вказаній галузі,
зокрема з розроблення дизайн-проектів за всіма видами освітлення (від
інтер’єрних до архітектурних і ландшафтних), комп’ютерного моделювання
освітлення різних об’єктів, вибору освітлювального й електротехнічного
устаткування, розроблення проектів внутрішніх і зовнішніх мереж освітлення, а
також здійснюють авторський супровід реалізованих проектів на всіх етапах і
гарантійне, післягарантійне та сервісне обслуговування своїх проектів.
Важливо, що інститут має можливість організувати на своїй базі
виробництво створених його вченими дослідних зразків освітлювальних
світлодіодних систем, а в подальшому – і їх серійне виробництво (Національна
академія
наук
України
(http://www.nas.gov.ua/UA/news/Pages/
contents.aspx?ffn1=ID&fft1=Eq&ffv1=2844).
Аспекти миру та безпеки в діяльності НАН України
Доповідь директора Інституту демографії та соціальних досліджень
ім. М. В. Птухи НАН України академіка Е. Лібанової «Відродження
Донбасу: оцінка соціально-економічних втрат і пріоритетні напрями
державної політики».
Принципово неприйнятною є установка на відновлення Донбасу на рівні
стандартів до конфліктного періоду. Бажаний рівень пост конфліктної
реабілітації регіону має бути досяжним і відповідати фінансовим, матеріальнотехнічним та кадровим можливостям країни. Програма відновлення та розвитку
Донбасу повинна стати національним проектом комплексної модернізації
економіки та інфраструктури України.
На початковому етапі реабілітації більше 90 % державних коштів має
бути спрямовано на відновлення й реконструкцію систем життєзабезпечення та
інфраструктури, у подальшому – необхідно залучати не лише державні кошти і
міжнародну допомогу, а й ресурси українського бізнесу.
Зміни в системі розселення та відновлення поселенської структури
передбачатимуть формування єдиної інтегрованої регіональної системи
розселення з охопленням міжрайонних підсистем на підконтрольній Україні
території (Слов’янсько-Краматорської, Волноваської, Великоновоселівської – у
Донецькій
області
й
Лисичансько-Сєверодонецької,
Сватівської,
Старобільської, Біловодської – у Луганській області) за активної поведінкової
стратегії мешканців цих територій, спрямованої на участь у відбудові.
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Відновлення і модернізація житлового фонду, економічної, транспортної
та соціальної інфраструктури має здійснюватися залежно від ступеня
пошкодження, на основі пріоритетів постконфліктного відновлення, критеріїв
ефективності інвестицій та розумної мінімізації витрат. Критично важливим є
відновлення пошкоджених та зруйнованих систем водопостачання і
водовідведення, що мають ключове значення для забезпечення екологічної
безпеки Донбасу та потреб питного водопостачання.
Головними завданнями транспортної та комунікаційної реабілітації
регіону є відновлення (будівництво) автомобільних доріг і забезпечення
національного телерадіомовлення на території Донбасу.
Розбудова сучасної промисловості передбачає орієнтацію на:
– неоіндустріальну модернізацію підприємств традиційних галузей
спеціалізації регіону (паливно-енергетичного комплексу, чорної металургії,
хімічної
промисловості,
машинобудування)
для
забезпечення
конкурентоспроможності в глобальній економіці;
– становлення нових видів діяльності як основи розвитку внутрішнього
ринку, нарощування експортного потенціалу і розв’язання соціальних проблем
регіону;
– створення техніко-впроваджувальних (наукових і технологічних парків)
та промислових інвестиційних зон (індустріальних парків).
Постачання вугілля та руди до Маріуполя. Постачальники і споживачі
вугільного палива мають стати партнерами економічних мереж.
Саме до цього підводять теоретичні та практичні надбання Е. Остром,
лауреата Нобелівської премії з економіки. Споживачі вугільного палива, які не
в змозі обійтися без продукції державних вугільних шахт, мають взяти на себе
інвестиційні обов’язки з їх модернізації та забезпечення сталого розвитку.
Можливість і доцільність таких відносин підтверджує досвід японських
енергетиків і вугільників з о. Сахалін. Після аварії на АЕС Фукусіма в Японії
виникла необхідність екстреної розконсервації потужної вугільної ТЕС. За
паливом звернулися до найближчих вугільних компаній, що розташовані на
о. Сахалін. Собівартість видобутку вугілля підземним способом там перевищує
експортні ціни, але японці, щоб отримати необхідні ресурси, погодилися стати
інвесторами місцевих шахт.
За наявності двох великих металургійних підприємств (м. Маріуполь), що
можуть обслуговуватися залізничним, морським та автомобільним
транспортом, як постачальник залізорудної сировини розглядаються гірничозбагачувальні підприємства Криворізького басейну, а коксівного вугілля –
видобувні підприємства Африки та Австралії. Постачання коксівного вугілля
на першому етапі здійснюється морськими судами до одного з портів
Чорноморського басейну.
Задача полягає у виборі маршруту та виду транспорту для
обслуговування підприємств із мінімальними витратами.
Розвиток села і сільського господарства має здійснюватися на основі:
– виробництва сільськогосподарської продукції для забезпечення потреб
населення регіону;
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– модернізації та розвитку господарств населення;
– диверсифікації сільської економіки;
– модернізації житлового фонду в сільській місцевості та розвитку
сільської інфраструктури;
– стимулювання самоорганізації сільських громад.
Реалізація пріоритетів людського розвитку дасть змогу забезпечити:
– прогресивне збалансування ринку праці задля досягнення динамічної
ринкової рівноваги з домінуванням регулярної, стабільної зайнятості у
формальному секторі економіки та забезпеченням відповідності робочих місць
– визначеним напрямам соціально-економічного розвитку;
– формування галузевих освітньо-науково-виробничих комплексів
навколо галузевих кластерів (паливно-енергетичного, металургійного,
машинобудівного, хімічного та аграрного) на основі створення об’єднань
навчальних закладів, наукових установ і підприємств для підготовки й
перепідготовки
кадрів,
проведення
наукових
досліджень
та
експериментального впровадження їх результатів на підприємствах регіону;
– створення умов для інтеграції внутрішньо переміщених осіб до
місцевих громад у регіонах їх розселення, зменшення крайніх проявів бідності
серед внутрішньо переміщених осіб та запобігання їх соціальному
відторгненню;
– формування системи інтегрованого керування природними ресурсами,
запровадження природно-ресурсного моніторингу згідно зі стандартами
Європейського Союзу;
– здатність системи державного управління оперативно й ефективно діяти
на упередження та подолання наслідків конфліктів, запобігати людським,
соціальним та економічним втратам, сприяти відновленню постконфліктних
територій на інноваційній основі (Національна академія наук України
(http://www.nas.gov.ua/text/pdfNews/forest_conference.pdf).
Наука України сьогодні
Міжнародне співробітництво в галузі науки і освіти
Государственный
научно-технический
центр
ядерной
и
радиационной безопасности и китайская корпорация Qingdao Xianchu
договорились о создании совместного научно-исследовательского
института на территории Китая для развития мирного использования
ядерной энергии и технологий.
Согласно информации ведомства, основным направлением работы
созданного института станет разработка технологий снятия с эксплуатации
энергоблоков атомных электростанций, обращение с ядерным топливом и
радиоактивными отходами.
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Добавим, что корпорация Qingdao Xianchu специализируется на
изготовлении оборудования для атомной и альтернативной энергетики
(DailyUA (http://daily.com.ua/business/29-09-2015221070). – 2015. – 29.09).
* * *
М. Родніна – одна з десяти вчених, яких Німецьке науково-дослідне
товариство (DFG) у грудні 2015 р. відзначило престижною премією імені
Лейбніца за провідний внесок у розуміння функції рибосом. М. Родніна є
однією з директорів Інституту біофізичної хімії ім. Макса Планка у Гетінгені,
про значення цього дослідження і про те, чи легко займатись наукою.
Науковці вивчають фундаментальні принципи того, як у кожній клітині
відбувається синтез протеїнів, зокрема й у клітинах людського тіла. Протеїни
синтезуються клітинними субчастинками, які називаються рибосомами.
Помилки в процесі синтезу ведуть до утворення протеїнів із відхиленням від
норми, що, своєю чергою, може призвести до захворювань. Ми хочемо
зрозуміти, як рибосоми забезпечують регулярне, швидке та коректне утворення
протеїнів клітинами.
Окрім того, рибосоми є мішенями для багатьох антибіотиків. Ширше
дослідження рибосом допоможе розробити нові та більш ефективні
антибіотики і впоратися з проблемою стійкості бактерій до дії антибіотиків.
Також зможемо маніпулювати рибосомами для виробництва цілком нових,
сконструйованих протеїнів з неприродними властивостями.
Порівняно з фінансування, яке виділяє DFG, – 250 тис. євро на проект –
фінансування в рамках премії Лейбніца (два з половиною мільйони євро на сім
років) – це велика сума. Це фінансування – вільне. За потреби в будь-який
момент можна змінити напрям свого дослідження і використати гроші з іншою
метою. Це ж наука. Проводимо експеримент, і раптом виявляється, що все
зовсім не так, тоді треба перелаштовуватись.
Довідка: М. Родніна народилася в 1960 р. у Києві й там захистила
кандидатську дисертацію в галузі молекулярної біології та генетики. 1990 р.
почала працювати в університеті Віттен-Гердекке в рамках наукової стипендії
від фонду Александра фон Гумбольдта. Згодом отримала в цьому університеті
посаду професорки фізичної біохімії. З 2008 р. і донині очолює Інститут
біофізичної хімії Товариства Макса Планка (Інститут імені Карла-Фрідріха
Бонгеффера)
у
Гетінгені
(Український
науковий
клуб
(http://nauka.in.ua/club/articles/article_detail/9605). – 2016. – 17.01).
Діяльність науково-дослідних установ
24 вересня в Києві підписано Генеральну угоду про створення
Інноваційно-виробничої платформи – нової для країни моделі об’єднання
науково-інноваційних організацій та промислових підприємств.
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Її створення ініціювали Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут», Державний концерн «Укроборонпром» і
Державне космічне агентство України.
Мета платформи – інтенсифікація розробок, виробництва та
впровадження наукоємної, конкурентоспроможної та високотехнологічної
продукції, передусім військового та подвійного призначення.
«Сьогодні вперше в незалежній Україні створюється модель наукового
інноваційно-виробничого об’єднання, яка має забезпечити в єдиному
нерозривному циклі розробку і реалізацію нових, проривних проектів і
виробництво сучасної продукції, яка надзвичайно потрібна Україні», –
наголосив ректор НТУУ «КПІ» академік НАН України М. Згуровський.
Отже від імені НТУУ «КПІ» угоду підписав його ректор М. Згуровський,
від імені підприємств концерну «Укроборонпром» та ДКАУ – керівники
Казенного підприємства спеціального машинобудування «Арсенал»,
Публічного акціонерного товариства «Елміз», Публічного акціонерного
товариства «Завод Маяк», Державного підприємства «Київський державний
науково-дослідний інститут гідроприладів», Відкритого акціонерного
товариства «Меридіан» ім. С. П. Корольова», публічного акціонерного
товариства «НВО «Київський завод автоматики ім. Г. І. Петровського»,
Державного підприємства «ВО «Київприлад». Крім того, до платформи
приєднався і Науковий парк «Київська політехніка». Після підписання
документ затвердили генеральний директор ДК «Укроборонпром» Р. Романов і
в. о. голови Державного космічного агентства України О. Голуб (Національний
технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
(http://kpi.ua/15-09-24). – 2015. – 24.09).
Здобутки української археології
На території стародавнього Дитинця (на Валу) чернігівські
археологи знайшли два поховання пізнього Середньовіччя. Про це
повідомила науковий співробітник відділу музейної та науково-фондової
діяльності Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів
стародавній» Т. Новик. Крім того, було знайдено рештки речей особистого
вжитку, домашнього побуту епохи пізнього Середньовіччя (Чернігівський
монітор (http://monitor.cn.ua/ua/culture/41710). – 2016. – 15.01).
Практичні впровадження науково-дослідних
і проектно-технічних напрацювань
В 2016 г. ГК «Укроборонпром» сосредоточится на серийном
производстве
новейших
высокотехнологичных
радаров
для
удовлетворения внутренних потребностей и поставок на экспорт. В
настоящее время «Укроборонпром» работает над восстановлением потенциала
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в области производства контрбатарейных радаров и модернизированных
станций радиотехнической разведки «Кольчуга» для нужд Вооруженных сил
Украины.
Также среди приоритетных направлений работы концерна на 2016 г. –
разведки. Директор «Спецтехноэкспорта» заверил, что возможности
украинского оборонно-промышленного комплекса позволяют реализовать эти
планы. Ведь, по его словам, учитывая актуальные потребности в обеспечении
обороноспособности армии, надо сосредоточиться на развитии современных
средств противовоздушной обороны, радиотехнической и воздушной разведки.
«Спецтехноэкспорт» активно участвует в тендерах на поставку ряде стран
высокотехнологичных сверхсовременных радиолокационных станций. В
2015 г. госпредприятие поставило радиолокационные станции украинского
производства двум странам. Это, в свою очередь, способствует
финансированию дальнейших новейших разработок в Украине.
Речь идет об очень дорогих высокотехнологичных системах воздушного
наблюдения стоимостью в несколько миллионов долларов (УкрРудПром
(http://www.ukrrudprom.ua/news/Ukraina_uvelichit_proizvodstvo_noveyshih_viso
kotehnologichnih_ra.html). – 2016. – 18.01).
* * *
Підприємства космічної галузі представили новітні розробки для
військово-оборонного комплексу на виставці «Зброя та безпека – 2015», яка
відбулася 22 вересня 2015 р. у Міжнародному виставковому центрі в Києві.
Голова ДКА Л. Сабадош розповів про можливості оперативно-тактичних
ракетних комплексів «Грім» та «Коршун» і наголосив, що підприємства
космічної галузі володіють необхідним потенціалом на оперативне виконання
завдань задля зміцнення безпеки та обороноздатності країни.
Також на виставці представлено підприємство галузі КП СПБ «Арсенал»,
яке продемонструвало сучасні оптико-електронні та навігаційні системи
(Державне
космічне
агентство
України
(http://www.nkau.gov.ua/nsau/newsnsau.nsf/HronolU/25FD3EE553E08B3DC225
7EC8005E0872?OpenDocument&Lang=U). – 2015. – 22.09).
* * *
Инженеры запорожского предприятия «Мотор Сич» создали на
основе многоцелевого вертолета Ми-2, построенного еще в СССР, новый
ударный вертолет Ми-2МСБ-В. Данный вертолет оборудован блоками
неуправляемых ракет Б-8МСБ, также он получил несколько автоматических
гранатометов. В салоне установлен 7,62-мм пулемет. Кроме этого, вертолет
оборудован блоком с тепловыми ловушками. Еще одной из особенностей Ми2МСБ-В является новый двигатель AI-450B.
Однако стоит отметить, что довольно значительным минусом боевой
машины является отсутствие управляемого вооружения (например, аналога
американского ПТУР Hellfire) и современных прицельных средств.
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При использовании такого вертолета против ПВО, которое имеется у
противника, избежать потерь не удастся. Зато его можно относительно
эффективно применять в качестве разведчика вдали от основных сил врага. В
Национальной гвардии Украины заинтересовались новым Ми-2МСБ-В.
Руководство государственного концерна «Укроборонпром» приняло решение
модернизировать
машины
HMMWVs
для
украинских
военных
(Mignews.com.ua (http://mignews.com.ua/sobitiya/inukraine/6848877.html). –
2015. – 25.09).
Інноваційні розробки та технології
Коллектив студенческого научного кружка получил патент Украины
№ 109291 на изобретение «Механический безмуфтовый пресс».
Авторами патента являются руководитель студенческого научного кружка
изобретателей СумГУ, доцент секции «Информационные технологии
проектирования» кафедры компьютерных наук (ЭлИТ) В. Запорожченко в
сотрудничестве со студентами А. Ященко и А. Запорожченко.
Патент выдан Сумскому государственному университету по результатам
квалификационной экспертизы, которая проводилась три года, по патентным
материалам семи ведущих, наиболее промышленно развитых стран мира,
который подтверждает новизну заявленного технического решения.
Изобретение представляет собой новую систему безмуфтового включения
пресса, которая размещена на внешней поверхности эксцентриковой втулки и
выполнена в виде силового цилиндра с двусторонним выходом штока, сверху к
которому прикреплен фиксатор, размещенный напротив углубления на
поверхности кривошипного вала, а снизу смонтирован подвижной упор,
напротив которого на поверхности шатуна закреплен неподвижный упор с
упругим элементом.
Предложенноев формуле изобретения соединение основных признаков
обеспечивает качественно новую конструкцию механического штамповочного
пресса с неизвестной ранее системой безмуфтового включения, которая
является недосягаемой при традиционном конструкторском решении. Это
позволило улучшить конструкцию механического пресса и повысить
надежность работы за счет размещения новой системы включения снаружи
главного исполнительного механизма, который упрощает ее монтаж, наладку и
ремонт, а также сократить количество составляющих деталей и общую
площадь их контактных поверхностей, что уменьшает энергетические потери
при трении.
Технико-экономические достоїнства предложенного механического
безмуфтового пресса заключаются в низкой стоимости его конструкции,
высокой надежности работы и уменьшении расходов на обслуживание
заявленной системы включения. Данное изобретение может бать использовано
в
кузнечно-штамповочном
машиностроении
(Данкор
онлайн
(http://dancor.sumy.ua/news/newsline/159548). – 2015. –24.09).
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Відновлювані джерела енергії
Киевский ученый разработал уникальные ветряки, которые
благодаря необычной форме производят энергию, даже когда на улице
почти не дует. Его разработка принесла Украине самую престижную мировую
премию в области альтернативной энергетики – «Зеленый Оскар».
Ученый А. Онипко показал собственную разработку: объемные спирали
разного диаметра и на разной высоте. Для сравнения он установил слева
обычный ветряк. Три лопасти пропеллера громко крутятся при сильном ветре,
когда же сквозняк стихает, останавливается, а разноцветные «цветки»
продолжили вращаться.
Эффективность
собственного
творения
разработчик
объясняет
естественной формой. Спираль будто закручивает ветер в себя. Ученый
говорит, кто был в толпе, поймет.
Над самой эффективной формой ученый работал 10 лет. Для
тестирований вместе с друзьями-авиаторами поставил посреди комнаты
аэродинамическую трубу, которая разгоняет ветер до 15 м в секунду.
Несколько секунд вращения – и лампочка, которая установлена на носу
ветряка, загорается.
После того как два года назад он получил самую ценную награду,
«Зеленый оскар», иностранцы начали приезжать в гости. Всех желающих
ученый сначала заводит пристройку, где он начинал мастерить – вместе с тремя
внуками и соседями-энтузиастами.
В свои 74 года А. Онипко все же надеется увидеть серийное производство
собственных ветряков на Родине. Договорился с немцами, что за право
использовать его разработку в Европе они должны построить такой же завод в
Украине. Осталось найти инвестора для запуска (Экономические известия
(http://news.eizvestia.com/news_technology/full/376-kievlyanin-poluchil-zelenyjoskar-za-razrabotku-unikalnogo-vetryaka-video).
Охорона здоров’я
Хірург Університетської клініки – Лікарні швидкої медичної
допомоги, доцент Буковинського медуніверситету О. Білик з командою
однодумців – працівниками колишнього заводу «Кварц» розробили
унікальний пристрій для загоєння ран. Технологія не нова, але розробка
зробила її доступною для українців.
Більше 20 років для лікування ран у всьому світі використовують так
звану вакуумну терапію. Основний принцип її дії – створення в рані
негативного тиску певного рівня, внаслідок чого з неї видаляється надлишок
рідини. Надлишок рідини в рані спричиняє набряк та перешкоджає
нормальному кровообігу, провокує накопичення токсинів і брак фагоцитів
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(клітин-знищувачів інфекції), що врешті призводить до нагноєння та
перешкоджає заживленню.
Якщо раніше з цим боролися, висушуючи рану йодом, спиртом,
спеціальними мазями, що мимоволі сповільнювало зростання тканин і
заростання рани, то тепер проблеми усуває вакуум. Негативний тиск у рані
створює спеціальна система, що складається з вакуумної помпи, яка
автоматично підтримує у рані сталий негативний тиск, з відповідної пов'язки,
дренажів тощо.
Розробники сконструювали власну помпу портативного розміру. Це,
звісно, не є щось принципово нове. Та на відміну від помп іноземного
виробництва, більшість із яких одноразові, українську можна використовувати
багато разів (що суттєво здешевлює її вартість), вона може працювати як на
батарейках, так і на акумуляторах, більш потужна та має два режими роботи.
Приміром, якщо у хворого стоїть дренаж у плевральній, черевній порожнині чи
в сечовому міхурі, то помпа налаштовується на режим дренування, для якого
задається інший рівень тиску. Таким чином вона є більш універсальною.
Іноземні помпи продають з «рідними» перехідниками і комплектуючими,
тому що-небудь у них замінити, подовживши тим самим термін служби
апарата, неможливо. Натомість українська адаптована під трубки звичайних
систем, які можна раз-по-раз замінювати. Зважаючи на ці особливості помпи, її
не потрібно купувати для кожного пацієнта окремо: кількох цілком достатньо,
щоб на роки забезпечити потребу цілого відділення.
За словами керівника групи розробників К. Палагути, над реалізацією ідеї
О. Білика працювали більше року. Коли все було готове, провели стендові
випробування і випустили першу дослідну партію. Використання чернівецької
помпи Angela® (апарат назвали на ім’я першої пацієнтки, яку лікували з її
використанням) засвідчило ефективність приладу. Так, у жінки за місяць
повністю закрилися дві виразки на ногах, які вона доти безрезультатно лікувала
п’ять і сім років. Ще один чоловік за три місяці зовсім загоїв рани, що не
заживали 15 років. З допомогою помпи також простіше гояться опіки, а за
рахунок того, що вона забирає з рани всі токсини, у хворих на діабет водночас у
рази падає рівень цукру. І це – далеко не всі лікувальні можливості помпи
Angela® (Чернівецький Промінь (http://promin.cv.ua/2016/01/09/chernivetskyikhirurh-iz-komandoiu-odnodumtsiv-rozrobyly-unikalnyi-prystrii-dlia-zahoienniaran.html). – 2016. – 9.01).
Наука і влада
С. Квіт, міністр освіти і науки України: «Наукове поле країни стане
єдиним». На початку поточного року набрав чинності Закон про наукову і
науково-технічну діяльність. Обговорення різних його норм відбувалося за
широкої участі науковців, представників академічних і галузевих інститутів,
вищих навчальних закладів, експертів «Реанімаційного пакета реформ» та
громадських наукових організацій.
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Запроваджуються новації. Передовсім це створення Національної ради з
питань розвитку науки і технологій та Національного фонду досліджень,
підвищення соціального статусу науковця й стимулювання молодих учених,
запровадження нових форм дослідницької інфраструктури та грантового
фінансування в контексті інтегрування української науки у європейський
дослідницький простір, розширення взаємодії академічної та університетської
науки.
Національна рада України з питань розвитку науки і технологій стане
постійно діючим консультативно-дорадчим органом при Кабінеті Міністрів,
який вироблятиме візію стратегічного розвитку науки в Україні. Передбачають,
що ця структура має стати не лише верховним органом громадського контролю
в галузі науки, а й механізмом та платформою для ефективної взаємодії між
представниками наукової громадськості, органів виконавчої влади, економіки
та бізнесу.
Рада вироблятиме пропозиції щодо основ державної наукової політики і
аналізуватиме, як ця політика здійснюється. Саме вона заслуховуватиме звіти
міністерств і академій щодо їхньої наукової роботи і оцінюватиме ці звіти,
рекомендуючи органам влади конкретні кроки в інтересах підвищення
наукового й технологічного потенціалу держави. Вона визначатиме, які
напрями досліджень пріоритетні з огляду на національні інтереси і на яких має
бути зосереджено максимальну підтримку.
Рада складатиметься з 24 членів Адміністративного комітету, до якого
увійдуть представники органів виконавчої влади, провідних вищих навчальних
закладів і наукових установ, наукомістких виробництв, а також керівники
Національної академії наук та національних галузевих академій наук та 24
члени Наукового комітету, які є науковими лідерами, мають визначні наукові
здобутки, бездоганну наукову репутацію та довіру в науковому середовищі.
Важливо, що членів Наукового комітету визначатимуть за допомогою
такої європейської процедури, як обрання спеціально створеним
Ідентифікаційним комітетом. Оскільки законом передбачено, що до складу
Ідентифікаційного комітету можуть входити не лише провідні вітчизняні, а й
європейські науковці, це дасть змогу запобігти конфлікту інтересів та уникнути
просування «своїх» людей. Застосування саме такої процедури – важливий крок
у реформуванні наукової сфери та її інтеграції у європейський дослідницький
простір. Зверну увагу на таке: на сайті міністерства вже розміщено оголошення
щодо внесення кандидатур членів майбутнього Ідентифікаційного комітету.
Тепер – слово за науковою спільнотою, яка має делегувати по-справжньому
гідних і професійних людей.
Головна мета створення Національного фонду досліджень – фінансова
підтримка не лише безпосередньо наукових досліджень (як фундаментальних,
так і прикладних), а й розвитку матеріально-технічної бази досліджень і
розробок високого рівня, організації та проведення конференцій, симпозіумів,
стажування наукових працівників, а також, що не менш важливо,
популяризація науки. Крім того, нововведенням є і те, що фонд матиме змогу
надавати не лише колективні, а й індивідуальні та інституційні гранти.
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Дуже важливо, що для фонду не існуватиме різниці між академічними
інститутами,
університетами
чи
лабораторіями,
які
обслуговують
високотехнологічне виробництво. Гранти надаватимуть виключно на основі
наукового рівня проекту, його відповідності заявленим пріоритетам і реальних
можливостей для його здійснення.
Закон зберігає систему Національної академії наук та національних
галузевих академій наук, але істотно демократизує процедури обрання їх
керівництва, вперше надає право голосу не лише академікам і членамкореспондентам, а й представникам колективів наукових установ. В інтересах
наукового забезпечення розвитку відповідних галузей національної економіки
закон передбачає розширення співпраці національних галузевих академій наук
з галузевими міністерствами.
Окремо наголошу: закон передбачає обмеження перебування на виборних
керівних посадах наукових установ та академій наук двома термінами. Отже,
незмінюваність керівництва, що неминуче спричинить стагнацію, відійде в
минуле. Упродовж 3–5 років закон має привести в ідеалі до перетворення НАН
України на динамічну структуру, подібну до німецького Товариства Макса
Планка чи французького Національного центру наукових досліджень. Водночас
закон убезпечує цю структуру від руйнування, можливого під час грубого
зовнішнього менеджменту.
Звичайно, для цього й самі академії повинні виявити динамізм і волю до
реформ. Закон надає стислий термін три місяці, щоб академічні статути було
гармонізовано з його вимогами. Згодом мають прийти до керівництва академій
молоді активні люди (членами президій віднині можуть бути не тільки
академіки із членкорами, а й авторитетні доктори наук). І те, що збори
Національної академії медичних наук вже продемонстрували таку волю до
оновлення,
обравши
президентом
відомого
вченого-нейрохірурга
В. Цимбалюка, який водночас проявляє активну позицію в організації медичної
допомоги воїнам АТО, вселяє надію.
Важливе для університетської наукової спільноти передбачене в законі
поширення на вищі навчальні заклади та науково-педагогічних працівників
гарантій забезпечення наукової діяльності, визначених для наукових установ та
наукових працівників. Тож сподіваюся, за кілька років ніхто й не згадуватиме
про те, що університетську науку дехто вважав другосортною.
Закон містить положення, якими запроваджується гнучкий та
дистанційний режими робочого часу в науковій установі та вищому
навчальному закладі, процедурно врегульовуються питання соціального
захисту наукових працівників під час наукових відряджень, зокрема
довгострокових. Передбачено можливість науковим працівникам підвищувати
кваліфікацію та проходити стажування як в Україні, так і за кордоном без
втрати робочого місця та наукового стажу.
Окрім того, закон передбачає нововведення, які стосуються поліпшення
соціального статусу науковця. Так, у законі є норма щодо можливості
отримання науковцями житла за рахунок цільового бюджетного фінансування
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та інших джерел, а також його будівництва за рахунок отримання пільгових
довгострокових кредитів.
Велику увагу закон приділяє створенню належних умов для
стимулювання молодих учених, зокрема шляхом першочергового надання їм
службового житла, його будівництва за рахунок коштів, передбачених
державою на пріоритетне пільгове молодіжне кредитування, а також створення
системи державних молодіжних стипендій, премій та грантів.
Виші й наукові установи матимуть змогу створювати постійні або
тимчасові наукові колективи, проводити спільні наукові дослідження,
утворювати наукові установи подвійного підпорядкування, спеціалізовані
кафедри для підготовки фахівців за кваліфікаційним рівнем магістра та (або)
доктора філософії, а також організовувати спільні магістерські та PhD
програми.
Деякі положення закону стосуються питань розвитку дослідницької
інфраструктури. Передовсім ідеться про законодавче унормування створення
центрів колективного користування науковим обладнанням та державних
ключових лабораторій. Це має стати дієвим механізмом підтримки
найперспективніших
напрямів
наукових
досліджень,
забезпечення
максимальної ефективності під час використання найсучаснішого наукового
обладнання, а також концентрації найкращих наукових сил для врегулювання
ключових викликів, які стоять перед державою. Крім того, запровадження
таких норм сприятиме розширенню взаємодії між академічною й
університетською наукою та участі молодих учених у формуванні наукової та
науково-технічної політики держави.
Положеннями Закону запроваджено можливість для державних наукових
установ і державних університетів, академій та інститутів бути
співзасновниками господарських товариств і брати участь у формуванні їхніх
статутних капіталів шляхом внесення майнових прав інтелектуальної власності.
Окремими статтями закону регулюється здійснення за рахунок коштів
державного бюджету безоплатного та безповоротного грантового фінансування
наукової і науково-технічної діяльності на конкурсній основі та основні засади
здійснення конкурсного підбору наукових і науково-технічних робіт.
Положення закону встановлюють основні цілі міжнародної науковотехнічної співпраці, серед яких інтеграція України у європейський
дослідницький простір та форми такої співпраці, які, зокрема, передбачають
участь у відповідних рамкових програмах Євросоюзу з науки та інновацій.
Важлива новація закону – норма, яка передбачає досягнення до 2025 р. обсягу
фінансування наукової сфери з усіх джерел на рівні 3 % ВВП. Така вимога
Лісабонської стратегії ЄС, з якою Україна пов’язала себе Угодою про асоціацію
(Міністерство
освіти
і
науки
України
(http://mon.gov.ua/usinovivni/novini/2016/01/20/sergij-kvit-«naukove-pole-krayini-stane-edinim»/).
–
2016. – 20.01).
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Проблеми розвитку соціальних комунікацій
Науково-практичний форум «#Децентралізація:
перший рік об’єднання територіальних громад»
5 березня минає рік, як вступив у силу Закон України «Про добровільне
об’єднання громад». Цей закон дав старт реформі децентралізації влади, перші
результати якої ми вже можемо бачити. Як відбувається процес добровільного
об’єднання на даний час? Які виклики мають нові утворені громади? Що
робити далі?
Ці питання обговорювались експертами і політиками 1–2 березня під час І
Науково-практичного форуму «#Децентралізація: перший рік об’єднання
територіальних громад», який проводився Київським національним
університетом ім. Тараса Шевченка спільно з Товариством дослідників України
в партнерстві з Democracy reporting international (DRI), «Реанімаційним пакетом
реформ» (РПР) та Офісом реформ у Київській області.

Джерело: сайт ГО «Товариство дослідників України» (http://tdukr.com/uk/pages/page/perezentaciyadecentralizaciya-pershij-rik-obyednn/

Захід мав на меті заохотити студентську молодь до залучення з реалізації
реформ в Україні, насамперед реформи децентралізації влади, шляхом
поліпшення комунікації між органами місцевого самоврядування та їх
громадян;
популяризації
реформи
серед
представників
місцевого
самоврядування та громад шляхом демонстрування переваг демократії участі та
можливості реалізувати управлінські компетенції та забезпечити широке
загальне розуміння, щодо процесу децентралізації у країні та її регіонах.
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Форум був покликаний сприяти усвідомленню молодими вченими та
майбутніми громадськими діячами свого місця, як майбутніх фахівців, у
системі підготовки представників державного управління та місцевого
самоврядування, участі в підготовці прозорості бюджету, організації основ для
планування розвитку територіальних громад.
Серед завдань форуму:
–
ознайомлення студентської молоді з різних регіонів України з
експертним баченням щодо значення, спрямованості, перших результатів та
викликів проведення реформи з децентралізації;
–
підвищення поінформованості громадян щодо основних положень,
етапів та завдань реформи з децентралізації влади в Україні. Формування
позитивної думки стосовно реформи, прагнення долучитися до її проведення.
–
відпрацювання
методики
проведення
інформаційноконсультаційних робіт студентів, волонтерів Офісів реформ. Ознайомлення з
досвідом долучення молоді до реалізації реформ у європейських країнах.
Зі вступним словом до учасників звернувся проректор з науковопедагогічної роботи В. Бугров. У рамках першого дня форуму відбулося дві
панельні дискусії за темою: «Децентралізація влади – шлях українського
суспільства до модернізації» та «Об’єднані територіальні громади: курс на
швидкий розвиток».
На початку заходу голова ГО «Товариство дослідників України»
П. Остапенко ознайомив учасників заходу з презентацією результатів першого
року децентралізації в Україні. Зокрема, як зазначив П. Остапенко, протягом
2015 р. в Україні було створено 225 об’єднаних територіальних громад (ОТГ), з
яких у 159 вже пройшли перші місцеві вибори голів та депутатів.

Джерело: сайт ГО «Товариство дослідників України» (http://tdukr.com/uk/pages/page/perezentaciyadecentralizaciya-pershij-rik-obyednn/
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Лідерами зі створення об’єднаних територіальних громад є Тернопільська
(26 ОТГ), Хмельницька (22ОТГ), Львівська (16 ОТГ), Дніпропетровська
(16 ОТГ) і Полтавська (14 ОТГ) області. Водночас по одній ОТГ створено в
Сумській, Харківській, Миколаївській і Херсонській областях. Створені ОТГ
неоднорідні за своїм кількісним складом, структурою – кількістю об’єднаних
рад – і ресурсами: найбільшою за чисельністю мешканців на сьогодні є
Краснолиманська ОТГ Полтавської області (49,5 тис. осіб), найменшою –
Макіївська ОТГ Чернігівської області (1,9 тис. осіб).

Джерело: сайт ГО «Товариство дослідників України» (http://tdukr.com/uk/pages/page/perezentaciyadecentralizaciya-pershij-rik-obyednn/

Участь в обговоренні перших підсумків, загальних тенденцій, проблем і
здобутків децентралізації в Україні взяли міністр регіонального розвитку та
будівництва (2007–2010 рр.) В. Куйбіда, експерт «Реанімаційного пакета
реформ» Ю. Ганущак, експерт Інституту політичної освіти О. Солонтай, голова
Ради ВГО «Центр підтримки громадських ініціатив» А. Карташов, народний
депутат України, член Комітету з питань запобігання та протидії корупції, член
Ради партії «Воля» Ю. Дерев’янко, народний депутат О. Єднак, керівник
проекту ЄС «Підтримка реформи місцевого самоврядування в Україні»
А. Гінкул, провідний юридичний радник DRL, консультант-спостерігач у
Конституційній Комісії А. Козлов та ін.
У своїх виступах експерти акцентували увагу на те, що одним з наслідків
реформи децентралізації влади має стати не стільки державна, скільки
суспільна модернізація. Адже децентралізація передбачає розвиток громадської
ініціативи і звуження сфери державної компетенції. При цьому важливим є
дотримання балансу між «громадським» і «державним» компонентом, оскільки
безконтрольна децентралізація створює ризик некерованості соціальної
92

системи. Таким чином, запорукою успішної реалізації реформи децентралізації
має стати ефективний діалог держави і громадянського суспільства.
Спікери форуму підкреслювали відповідальність держави за перебіг
реформи. Зокрема в тому, що стосується нормативно-правового забезпечення
реалізації децентралізації. Наразі через відсутність необхідної законодавчої
бази новообрані об’єднані громади не здатні нормально функціонувати –
здійснювати необхідні платежі, надавати людям адміністративні послуги,
зареєструватися та ліквідувати старі ради, а також створити органи управління
громадою.
Іншим проблемним питанням, за висновками доповідачів, залишається
недостатня спроможність окремих громад. Адже, попри застереження
експертів, у деяких областях створилися об’єднані громади, попередні
розрахунки щодо яких не підтверджують їхньої спроможності. Щоб не
допустити надалі таких випадків, уже готується законопроект, який
унеможливить створення неспроможних об’єднаних громад. Умовно цей
законопроект експерти називають законом «про олійну пляму», розуміючи під
нею територію, яка відповідно до Перспективного плану формування територій
громад області є саме спроможною громадою.
Учасники форуму мали можливість поставити спікерам запитання
стосовно реформи децентралізації влади та місцевого самоврядування
(Товариство
дослідників
України
(http://tdukr.com/uk/pages/page/perezentaciya-decentralizaciya-pershij-rikobyednn/).
–
2016.
–
1.03;
Портал
«Громадський
простір»
(http://www.prostir.ua
/event/naukovo-praktychnyj-forum-detsentralizatsiyapershyj-rik-objednannya-terytorialnyh-hromad/). – 2016. – 1.03).
Ю. Половинчак, директор Національної юридичної бібліотеки НБУВ,
канд. іст. наук, ст. наук. співроб.

Кулінарно-гастрономічний дискурс соціальних медіа
в процесах формування національної ідентичності
У статті розглядаються репрезентації гастрономічної культури в мережі Інтернет як
розширення гастрономічних практик у сучасному масовому суспільстві. Проаналізовано нові
форми соціальної солідарності на основі спільного гастрономічного досвіду, що
транслюється каналами Інтернету. Висвітлюються зв’язки між гастрономічною культурою та
процесами громадянської ідентифікації. Харчування тлумачиться як продовження
соціокультурного контексту, що має соціалізаційний вплив.
Ключові слова: соціальні медіа, гастрономічна культура, кулінарно-гастрономічний
дискурс, національна ідентичність.

Споживання їжі в людському житті – явище багатоаспектне і не може бути
зведене лише до процесу задоволення фізіологічних потреб, навпаки, їжа і
процес її споживання створюють простір для своєї культурної символізації.
Така, на перший погляд, банальна подія, як спільна трапеза, входить, утім, до
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сфери суспільної взаємодії, їжа в ній стає символом, знаком. Кулінарні та
гастрономічні символи певного суспільства здатні виступати ідентичнісними
маркерами (допомагають визначати «своїх» та проводити демаркаційну лінію в
процесах іншування), бути механізмами об’єднання культурного та фізичного
простору і тим самим активізувати інтеграційні, консолідаційні процеси
внутрішньогрупової взаємодії.
Уперше зв’язок повсякденного харчування із системою культури був
описаний у працях представників школи «Анналів», зокрема Ф. Броделя, який
зробив спробу систематизованого дослідження гастрономічної культури в
контексті епохи, а також її соціальних функцій. У творах К. Леві-Стросса,
П. Бурдьйо, Т. Веблена їжа розглядається як один з видів специфічного
культурного коду. Сучасні західні дослідники процес приготування і
споживанні їжі в рамках досліджень повсякденності, визначають як носія низки
культурних значень, чинник самоідентифікації людини, індикатор культурної,
національної, расової належності. Таким чином, сьогодні проблема вивчення
гастрономічних практик формує галузевий напрям соціокультурних
досліджень, що тематизується як food studies і об’єднує істориків, етнографів,
антропологів, соціологів, які розглядають їжу як соціокультурне явище, симбіоз
історичних, соціальних і культурних контекстів.
Відзначимо, що згадана вище культурна символізація їжі може мати
етнічний, локальний, статусний, релігійний чи інший характер, що виводить
food studies у поле досліджень ідентичностей. У цьому контексті привертають
увагу рефлексії французьких дослідників В. Райт і А. Аннес навколо розуміння
харчових кордонів і «розрізнення» націй як стратегії, спрямованої на зміцнення
національної ідентичності. Автори, виходячи з тези про продукти харчування та
харчові звички як символічні маркери культури, фактори формування
індивідуальної та колективної ідентичності, обґрунтовують висновок, що
харчування окреслює соціальні, культурні, національні кордони і є водночас
важливою ареною, де національні ідентичності часто підважуються, а часом і
зовсім переписуються [1]. З точки зору дослідження їжі в контексті
ідентичнісних практик цікавими видаються також розвідки у галузі культурної
антропології, присвячені вивченню взаємозв’язку їжі і пам’яті [2, 3].
Для дослідження соціокультурного контексту їжі і практик, пов’язаних з
нею, перспективним видається виділення явища гастрономічної культури, яку
розуміють як сукупність національної кулінарної традиції (набір страв із
специфікою їх приготування); практик, пов’язаних із споживанням їжі, типових
для даного народу; гастрономічної рефлексії – уявлення про те, чим є їжа, яке
її місце в житті людини й суспільства, що таке національна їжа, а також пошуки
особливого та ексклюзивного у ній [4]. Ця рефлексія, власне, і формує
спеціальний дискурс. Проведений російською дослідницею Н. Кацуновою
дефініційний аналіз змісту ключових понять дає змогу, виходячи з мети
дослідження, визначити його як кулінарно-гастрономічний: кулінарний при
цьому охоплює тексти, що описують технології приготування їжі взагалі, тоді
як у понятті гастрономії на перший план виходить тлумачення її як мистецтва,
здатність оцінити вишуканий смак їжі [5].
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Смислотворча для кулінарно-гастрономічного дискурсу рефлексія може мати
різні форми – це і твори мистецтва, що стосуються теми їжі, і особливий
«кулінарний» жанр на межі літератури та публіцистики, що створює в художніх
текстах образи їжі і кухні. Це спеціальна література – кулінарні книги зі
специфічною граматикою, семантикою, прагматикою та візуальним рядом, що
об’єднують рецепти, які є артефактом культури, продуктом кулінарної традиції
[6, с. 56]. Це кулінарні шоу, які можна розглядати як специфічний,
візуалізований і насичений усною риторикою навчання й інформування аналог
кулінарної книги [7, с. 90].
Розвиток Інтернету як особливого комунікативного середовища призводить
до трансформації названих форм гастрономічної рефлексії, передусім з
акцентом на їх інтерактивність, візуальність та зростання ролі користувацького
контенту, та до формування нових, таких, як кулінарні сайти, блоги, форуми,
навіть комп’ютерні ігри. Популярною останнім часом є візуальна репрезентація
їжі на особистих сторінках у соціальних мережах. Такі публікації можуть
розглядатися або як статусні, чи самопрезентаційні, або ж як нові форми
соціальної солідарності на основі спільного гастрономічного досвіду, який
транслюється візуальними каналами ЗМІ та Інтернету.
Відзначимо, що в цьому дослідженні їжа як така не є предметом вивчення –
ідеться про осмислення залучення в ті чи інші соціальні відносини через
гастрономічні практики в інтерактивному просторі мережі Інтернет. Відповідно
це дослідження має на меті з’ясувати, як транслюються традиції харчової
культури в умовах «глобального села», дослідити, як рефлексується,
усвідомлюється ідентичність через зв’язки з гастрономічними традиціями, у
яких саме аспектах кулінарно-гастрономічний дискурс є ресурсом формування
та підтримки етнічної, регіональної, національної ідентичності.
Реалізація поставленого завдання передбачає застосування методу
включеного спостереження, що полягає в участі дослідника в інтернеткомунікації соціальних медіа з метою виявлення дискурсивних ситуацій та
текстів, значущих для дослідження (дані зібрані протягом 2013–2016 рр.), і
методів аналізу та соціально-культурної інтерпретації текстів, що належать до
українського кулінарно-гастрономічного інтернет-дискурсу. Одиницями
аналізу виступають суб’єктивні значення і почуття, а не факти і події. Концепт
їжі дає змогу звернутися до сфери матричних, культурних значень їжі,
вироблених і підтверджених у процесах соціокультурної взаємодії.
Матеріал, на якому здійснюється дослідження, охоплює різні форми
гастрономічної рефлексії. За зразок кулінарної прози взято цикл есе української
журналістки С. Пиркало – її збірка «Кухня егоїста» стала результатом інтернетколумністики. Автор тематизує жанр власної книги, означуючи його як «тексти
про їжу, світ і ментальність», що народилися з «щотижневої колонки із такими
собі кухонними балачками про все на світі» [8].
Автори блогів, як кулінари-професіонали, так і любителі, публікують опис та
фото своїх гастрономічних експериментів чи досвіду. Крім рецептів, блог може
містити більшу або меншу культурологічну (походження страви), валеологічну
(вказівка на корисні або лікувальні властивості), комеморативну (апеляція до
95

спогадів, пов’язаних із стравами) складову. Дотичними до кулінарних блогів є
неспеціалізовані персональні сторінки в соціальних мережах, автори яких
спорадично звертаються до гастрономічної тематики. Об’єктом дослідження
першого типу текстів було обрано сторінки львівської кулінарної блогерки Пані
Стефи. Ресурси цього автора (сайт «Пані Стефа. Переписи і нотеси»
(http://panistefa.com) та Facebook-сторінка) є спеціалізованими, кулінарними. У
свою чергу, особисті Facebook-сторінки письменника Б. Марциняка Волошина,
політика В. Чепиноги (Vitalii Chepynoga), блогерки Татусі Бо, хоч і не є власне
кулінарними, містять популярні дописи, що стосуються теми їжі і кулінарії.
Критеріями
відбору
репрезентативних
сторінок
стали,
по-перше,
представленість значущих текстів – не просто рецепти, а власне рефлексії на
тему гастрономічної культури; по-друге – рівень залучення аудиторії. Ідеться
не лише про кількість читачів блогера1, а й, що не менш важливо, про
взаємодією з ними: наявність уподобань, передруків, коментарів до авторських
дописів. Популярні дописи завдяки такій взаємодії утворюють треди, що
містять не лише авторський текст, а й сотні, інколи – тисячі, коментарів
читачів.
Аналіз текстів інтернет-дискурсу, об’єднаних темою кулінарії, дає змогу
зробити висновок про те, що колективна рефлексія навколо гастрономічних
практик має потенціал як посилювати солідаризаційні процеси всередині
соціальної групи, так і визначати кордони між своїми й чужими. Ілюстрацією
до цієї тези може бути «тема борщу» як українського символу, регіональної
константи та національного бренду. Говорячи про цю страву, учасники
українського кулінарно-гастрономічного дискурсу визначають її як
нематеріальну цінність: «сакральні рецепти», «это религия, сексуальная
ориентация, все!», «...Борщ - це не купа капусти й буряка з водою, а поштишо
національна ідея.. Особенно якщо з квасолею...» 2. Борщ зустрічаємо як символ
ностальгії за домом і миром у вислові бійця АТО: «…у найважчі хвилини я
думаю про якісь банальні речі. Наприклад про борщ. Це як оберіг... Я знаю, що
я залишуся тут, на цій землі, поки не поїм борщу... І тоді мені стає спокійно...
Бо до борщу ще далеко, значить будемо жити...». Така оцінка абсолютно
резонує із побажаннями інших учасників обговорення: «Хай Бог допоможе їм
повернутися живими, до маминого борщу!», «Борщу вам, хлопці! - нове
українське побажання. Аж серце защеміло. Це означає: вижити попри все!».
Ситуації, у яких має місце «замах» на український борщ (чи то варіації
рецептів зарубіжних кулінарів, чи то визначення страви як російської чи
1

Богдан Марциняк Волошин має 2,5 тис. читачів; Пані Стефа – понад 7 тис.; Татуся Бо – 37,5 тис.; Vitalii
Chepynoga – 91,5 тис. Водночас ці показники не враховують публікації авторів на інших інтернет-ресурсах
(наприклад, частина дописів Татусі Бо на її Facebook-сторінці виявилися недоступними для читачів після
блокування, тому представлені на ресурсі «Рєпка клуб») та передруки їхніх дописів іншими популярними
користувачами, що може істотно розширювати аудиторію завдяки характерному для соціальних мереж
«вірусному поширенню» чи навіть перетворенню авторських текстів на інтернет-фольклор.
2

Збережено мову та орфографію авторів. Варто відзначити існування в українському сегменті інтернетпростору практики стилізації мови під «суржик», щоб підкреслити іронічність і неформальність допису.
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польської) вимагають чіткого смислового розмежування – м’якого, якщо
йдеться про європейську кухню: «у поляків – що завгодно, але не борщ»,
«Похожа свиня на коня, тільки хвіст не такий..», і досить експресивного, з
протиставленням на стереотипах, у випадку «російської експропріації»:
«Український борщ то надбання людства. Нарівні із Парфеноном і пірамідами.
Тому має охоронятися ЮНЕСКО. Всяке порушення рецепту і дебільні зміни
мають каратися як кримінал. За спробу зварити борщ без квасолі - штраф і
позбавлення волі до двох років. Також за використання свякли замість буряка
довічне ув’язнення. А за вживання ідіотського виразу "русскій борщь"повішення», або «расєйський борщ це "щи" – напівгнила капуста з водою.
Ніякого відношення до Українського борщу». У цьому контексті є цілком
очікуваним переведення кулінарної дискусії у площину політичну: «рашистська
пропаганда продовжує доказувати що "ми – адін народ"».
Традиції приготування борщу здатні виступати територіальним маркером:
«Україні варто добиватися заборони варити борщ за межами периметру
Полтава-Одеса-Галичина-Дніпропетровськ-Слобожанщина-ЧернігівЖитомир...». І регіональною константою: різноманітність локальних чи
сімейних рецептів лише підкреслює загальнонаціональну унікальність. Загалом
образи регіонів досить часто транслюються через гастрономічні особливості –
львівський сирник чи одеські «синенькі»; у цьому ж ключі можна розглядати
самоіронічне чи ліричне зображення локальних гастрономічних особливостей,
як от «мистецтво їсти карпову голову запеченої риби», що є «найпишнішою
стравою у родинах галицької інтелігенції і дрібних службовців, що походять зі
шляхетних, але зубожілих родів». Обговорення подібних тез, як правило,
супроводжується свого роду «перекличками» у коментарях: учасники в
коротких репліках вказують регіон і особливості приготування певної страви чи
кухні загалом. Часто в одному треді наводяться сотні коментарів, що
підкреслює регіональну різноманітність як основу багатства національної кухні
та водночас підґрунтя для єдності, протиставляючи, фактично, цю ідею
маніпулятивному дискурсу щодо деструктивного потенціалу українського
регіоналізму.
Крім того, важливим мотивом українського кулінарно-гастрономічного
дискурсу є звернення до забутих традицій, докладання зусиль до їх відновлення
і одночасно – задекларована або не артикульована відмова від безликої,
дефіцитної і уніфікованої радянської кулінарної традиції. Так, С. Пиркало
характеризує менталітет українців через ті страви радянської кухні, що стали
складовою сучасної української. «Олів’є, котлети, торт Наполеон» – ідеться про
консервативну прихильність до страв, де «всі продукти покришені, змелені,
перемішані один з одним» і не мають окремого смаку, як і люди, що на той час
мали бути «коліщатком і гвинтиком одного єдиного механізму…». Автор
закликає до змін у національній свідомості, у тому числі і в кулінарії: «час
розжитися здоровим європейським егоїзмом – як у житті, так і на кухні» [8].
При цьому досить потужним залишається і протилежний – ностальгійний
радянський кулінарний дискурс з ідеалізованою «пам’яттю» чи уявленнями
(серед учасників ностальгійних спільнот досить багато молоді, людей, які в
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силу вікових особливостей не можуть пам’ятати події радянської доби) про
щирість сімейних застіль та тугою за «золотим віком» екологічно чистих і
натуральних продуктів. Кулінарні мотиви, апеляція до гастрономічних
аргументів посідають помітне місце в інтернет-дискусіях про радянське
минуле.
Окремим напрямом дослідження може бути святковий гастрономічний
дискурс, наприклад різдвяний чи великодній, коли мільйони учасників
публікують фото святкових страв, діляться сімейними рецептами й традиціями
святкування. Популярність подібних дописів настільки висока, що в таких
обмінах гастрономічним досвідом бере участь навіть вище державне
керівництво. Прикладом може бути допис на Facebook-сторінці П. Порошенка
від 9 квітня 2015 р. «Рецепт святкової паски від Марини». При цьому пресслужба Президента, очевидно, стежить за загальнонаціональним трендом і
використовує його. Фактично йдеться про розширення комунікативних
можливостей – символічний обмін образами їжі створює особливі форми
соціальної спорідненості [7]. Ідеться, відповідно, про своєрідну форму
бенкетування – колективну (віртуальну у цьому разі) трапезу, нові форми
соціальної солідарності на основі спільного гастрономічного досвіду, який
транслюється візуальними каналами ЗМІ та Інтернету.
Отже, історичні функції гастрономічних практик як чинників ідентифікації та
інтеграції доволі рельєфно фіксуються дослідженнями, незважаючи на впливи
глобалізаційної уніфікації. Хоча повсякдення в сучасному мультикультурному
місті має тенденцію до розмивання національних відмінностей, та все ж
зберігається актуальність традицій – як сімейних, що допомагають
підтримувати міжгенераційну єдність, так і локальних та етнонаціональних,
здатних бути свого роду способом вкорінення у мінливому світі. Тому попри
динамічність сучасних харчових ритуалів, висновок про гастрономічну
культуру як ресурс національної ідентичності залишається актуальним.
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Polovynchak Y. Culinary and gastronomic discourse of social media in the formation of national identity
The article analyzes representations of gastronomic culture on the Internet which extend opportunities practices in
modern mass society. The research expand the problem the links between gastronomic culture and civil identification
processes. New forms of social solidarity on the base of common gastronomic experience that is shown by channels of
media and the Internet are researched in the article. It deals with the socio-cultural interpretation of culinary texts of
social networks. Food is interpreted as a continuation of the socio-cultural context, which is social development impact.
Keywords: social media, gastronomic culture, culinary discourse, gastronomic discourse, national identity.
Половинчак Ю. Кулинарно-гастрономический дискурс социальных медиа в процессах формирования
национальной идентичности
В статье рассматриваются репрезентации гастрономической культуры в сети Интернет как расширение
гастрономических практик в современном массовом обществе. Проанализированы новые формы социальной
солидарности на основе общего гастрономического опыта, который транслируется по каналам Интернета.
Освещаются связи между гастрономической культурой и процессами гражданской идентификации. Питание
толкуется как продолжение социокультурного контекста, имеющего социализационное влияние.
Ключевые слова: социальные медиа, гастрономическая культура, кулинарно-гастрономический дискурс,
национальная идентичность.

Нові надходження до НБУВ
Т. Гришина, провід. бібліограф НБУВ

Нові надходження довідково-бібліографічних видань
1. Словник-довідник із соціальної роботи / авт. кол.: М. М. Букач,
Н. В. Клименюк, В. В. Горлачук ; Київ. славіністич. ун-т. – Миколаїв :
Швець В. Д., 2015. – 383 с.
Словник-довідник має на меті, з одного боку, започаткувати систематичну наукову працю над українською термінологією із соціальної роботи,
над її збагаченням, приведенням у відповідність із термінологією розвинутих
країн світу, а з іншого – запропонувати науковцям, соціальним працівникам,
соціальним педагогам та іншим працівникам соціальної сфери довідкове
енциклопедичне видання, де узагальнено і систематизовано досить повну
інформацію з теорії, історії і практики соціальної роботи.
Словник-довідник містить 6000 термінів та статей, у яких дається
визначення і розкривається зміст термінів і понять, що стосуються соціальної
роботи. У термінах, які складаються з двох або більше слів, на перше місце
поставлено слово, яке несе логічний наголос.
Наприкінці – перелік використаної літератури.
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Шифр НБУВ: Со33658
Шифр ВДБО: С5я2 С 48
2. Анісімов В. В. Історія української культури : слов.-довід. : навч.
посіб. / В. В. Анісімов ; Ун-т банківської справи НБУ (м. Київ). – Київ :
УБС НБУ, 2014. – 319 с. : фот., іл.
Словник-довідник містить пояснення історичної наукової термінології та
біографічні відомості про визначних українських та іноземних діячів культури,
які відіграли помітну роль у розвитку культури українського народу і охоплює
всі періоди історії культури України, від стародавніх часів до сьогодення.
До видання включено відомості виключно з наукових джерел:
авторефератів дисертацій, статей, монографій. Вміщено перелік використаної
та рекомендованої літератури, за допомогою якої можна поглибити знання та
осмислити складні явища культурного процесу.
Шифр НБУВ: Ва791735
Шифр ВДБО: Т3(4УК)я2 А 67
3. Доценко А. І. Міста, селища та села Київщини : екон.-геогр. довід. /
А. І. Доценко ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна», Ін-т
економіки та менеджменту. – Київ : Ун-т «Україна», 2015. – 116 с. : карт.
У довіднику подано коротку характеристику економічного, соціального,
географічного та демографічного стану всіх міст та селищ міського типу, а
також частини сіл Київської області. Видання містить опис 26 міст та 30 селищ
міського типу. Що стосується сіл, то з 1126 наявних на Київщині сільських
населених пунктів до довідника включено лише 30 сіл, центрів сільських рад.
За структурою довідник складається з трьох частин: у першій подано
характеристику міст Київщини, у другій – селищ міського типу і у третій – сіл.
Важливим методологічним принципом побудови посібника є стандартна
структура аналізу кожного населеного пункту, де характеристика подана за
рубриками: географічне положення, походження назви, природні умови,
населення, економіка, соціальна сфера, туристичні об’єкти.
Наприкінці вміщено список використаних джерел.
Шифр НБУВ: Ва793577
Шифр ВДБО: Т3(4УК-КИЇ)я2 Д 71
4. Історико-культурні заповідники: номінаційні досьє об’єктів
культурної спадщини, що запропоновані Україною для занесення до
Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО / за ред. Т. Бобровського ; М-во
культури України, НДІ пам’яткоохоронних досліджень. – Київ, 2014. –
277 с. : фот., карт., схем.
Видання висвітлює питання розроблення номінаційної документації по
кількох об’єктах з Попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, які
перебувають в оперативному управлінні адміністрацій історико-культурних
заповідників. Упродовж 2011–2012 рр. було виконано номінаційні досьє та
плани управління по таких об’єктах, як Стародавнє місто Херсонес Таврійський
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та його хора (V ст. до н. е. – ХIV ст. н. е.), Історичне середовище столиці
кримських ханів у місті Бахчисараї, Археологічна пам’ятка «Кам’яна Могила».
НДІ пам’яткоохоронних досліджень підготував текстові, ілюстративні та
графічні матеріали до поданого видання. На жаль, через анексію Кримського
півострова Російською Федерацією, у березні 2014 р., Україна втратила
можливість здійснювати безпосереднє керівництво кримськими об’єктами
«Стародавнє місто Херсонес Таврійський та його хора» та «Історичне
середовище столиці кримських ханів у місті Бахчисараї» і контролювати стан їх
збереження. У зв’язку з цими подіями доцільно було б, на думку авторів,
занести згадані об’єкти до Списку об’єктів всесвітньої спадщини, що
перебувають під загрозою, залучивши до контролю ситуації моніторингові місії
ЮНЕСКО та інші міжнародні організації.
На час друку видання в Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
перебувало сім українських об’єктів.
Шифр НБУВ: Со33746
Шифр ВДБО: Т3 (4УК)я2 І-90
5. Кальченко Т. В. Монархическое движение в Киеве и на территории
Киевской губернии (1904–1919) : ист. энцикл. / Т. В. Кальченко. – Киев :
Интерконтиненталь-Украина, 2014. – 974 с. : фот.
Подане видання присвячено маловивченій вітчизняною історіографією
темі – проблематиці регіонального розвитку монархічного руху (на прикладі
Києва та Київської губернії).
В енциклопедії представлено весь діапазон монархічних організацій, що
існували на той час на території міста Києва та Київської губернії, висвітлено
основні етапи їх діяльності, по можливості наведено кількісний склад членів.
Особливий акцент зроблено на докладних біографіях учасників монархічного
руху, більшість з яких несправедливо забуті і викреслені з історичної пам’яті.
Вперше у виданні використано невідомі раніше матеріали з архівних,
газетних, журнальних джерел.
Матеріал розподілено на дві частини: «Монархічний рух в Києві» та
«Чорносотенний рух на території Київської губернії».
Шифр НБУВ: Со33646
Шифр ВДБО: Т3(4УК-К)я2 К 17
6. Київ. Серце єдиної України = Киев. Сердце единой Украины =
Kyiv. The heart of the united Ukraine / за ред. І. О. Бразовського. – Харків :
Вид. дім «Business-компаньон», 2015. – 539 с. : фот. – (Енциклопедична
серія «Україна на долонях»).
У виданні знайшов відображення широкий спектр інформації про Київ:
економіка, місцеве самоврядування, міжнародна співпраця. Всебічно
представлено історичну, культурну та духовну спадщину столиці України.
Видання доповнено словами і побажаннями миру, дружби та європейського
майбутнього для України від Президента України – Петра Порошенка,
Президента Франції – Франсуа Олланда, Президента Грузії – Георгі
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Маргвелашвілі та Київського міського голови – Віталія Кличка. Значна
кількість вміщених фотоматеріалів дає наочне уявлення про красу і велич міста
Києва. У кінці подано перелік літератури та джерел.
Шифр НБУВ: Со33726
Шифр ВДБО: Т3 (4УК-К)я2 К 38
7. Ликвидация имущества волынских немцев в 1915–1916 гг.
Именные списки : сб. док. / сост. и авт. вступ. ст. М. П. Костюк ; рец.:
Н. В. Венгер, И. В. Черказьянова, А. Айсфельд. – Луцк : ПВД «Твердыня»,
2014. – 631 с. – Текст на рус., нем., англ.
У збірнику в повному обсязі відтворено іменні «ліквідаційні» списки
столітньої давнини, які свідчать про дискримінаційну політику російського
воєнно-політичного керівництва стосовно німецького населення Волинської
губернії у період Першої світової війни. Списки є важливим документальним
джерелом для вивчення питань німецької колонізації на Волині та розширення
можливостей для регіональних і генеалогічних досліджень.
Всі іменні «ліквідаційні» списки було оформлено в таблиці, розподілені
на п’ять форм, залежно від підданства особи, виду майна і способу володіння
ним. Переважна більшість із них публікувалася у вигляді спеціальних додатків
до окремих номерів офіційної губернської газети. Списки перших чотирьох
форм друкувалися в розмірі, близькому до сучасного формату А4, списки
форми № 5 та списки секвестрованих володінь – у газетному форматі А2. Саме
в такому порядку списки подано у цьому виданні.
Наприкінці розташовано список осіб, виключених з ліквідаційних списків
та список скорочень.
Шифр НБУВ: Со33637/2
Шифр ВДБО: Т3(4УК)5дя2 Л 56
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