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Украина должна готовиться к широкомасштабному наступ-
лению. Когда оно начнется со стороны российско-террористи-
ческих войск, не знает даже руководство боевиков. К такому 
выводу пришли эксперты группы «Информационное сопротив-
ление» Дмитрия Тымчука. По их оценкам Харьков находится в 
состоянии повышенной опасности. Он может стать для Путина 
полигоном, где будет отработана модель дестабилизации по 
всему Востоку и Югу Украины.
Регион имеет 300 км. общей границы с Россией и столько 

же – с территориями, где проводится АТО. В Харьковской об-

ласти произошло 47 терактов, из них 11 – уже в 2015 г. По ин-
формации СБУ, ниточки большинства из них тянутся в Белго-
род. Количество беженцев оценивается в 300 тыс. человек (11% 
населения региона). 
По данным ИС, промпроизводство с начала года упало на 

18%, а машиностроение – на все 30%. Реальные зарплаты, раз-
мер которых 85% от среднего по Украине, упали на 20%. При 
этом растут долги по зарплатам – харьковчанам уже должны 
более 142 млн грн.  

(Продолжение на стр.6)

ХРИСТОС ВОСКРЕС! 
ВОСКРЕСНЕТ УКРАИНА!
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П
о словам первого за-
местителя министра 
внутренних дел Эки 

Згуладзе, законопроект пред-
лагает воплощение системы 
баллов и штрафов для води-
телей. Предлагается начис-
ление каждому водителю 150 
баллов. Если фиксируется 
правонарушение, происхо-
дит вычитание этих баллов, 
и когда они закончатся, на-
рушителю выписывается 
штраф. При этом, как отме-
тила Згуладзе, штраф выпи-
сывается владельцу транс-
портного средства. В случае, 

если штраф не будет оплачен 
в течение 30 суток, будет на-
числяться пеня в двукратном 
размере от суммы штрафа. В 
случае, если нарушитель в те-
чение 60 дней не оплачивает 
штраф, дело передается в ис-
полнительную службу Ми-
нистерства юстиции.

Также владельцу транспор-
тного средства на мобиль-
ный телефон будут приходить 
СМС-сообщения с кодом, 
под которым зарегистриро-
вано его нарушение, а на спе-
циальном сайте путем ввода 
этого кода можно посмотреть 

короткий видеоролик с фик-
сацией нарушения.

Как сказала Згуладзе, ес-
ли нарушение зафиксирова-
но полицейским патрулем, 
то штраф платится на месте 
через электронный терминал 
банковской картой. При этом 
за грубое нарушение патруль 
может лишить водителя прав 
на полгода. Также предлагает-
ся ликвидация так называемых 
минимальных и максимальных 
штрафов путем определения 
единой суммы штрафа за каж-
дое конкретное нарушение.

ВЛАДИМИР БЕРЕЗОВСКИЙ

Деньги 
на реформы
Для получения второго 
транша МВФ до конца 
мая, кроме переговоров 
с кредиторами о 
реструктуризации госдолга, 
Украине необходимо 
будет выполнить 
еще ряд условий. 
Как сообщила министр 

финансов Украины Ната-
лия Яресько: «Это програм-
мы реформирования госу-
дарственных предприятий, 
внесение законопроектов 
об усилении независимос-
ти НБУ, изменение системы 
финансирования в здравоох-
ранении, принятие закона о 
рынке природного газа. Есть 
еще целый ряд законов».
Напомним, Международ-

ный валютный фонд одоб-
рил программу кредито-
вания экономики Украины 
общим объемом 17,5 млрд. 
долл. сроком на 4 года. Пер-
вый транш в рамках новой 
программы в 5 млрд. долл. 
Украина получила 13 марта. 
Второй и все последующие 
транши МВФ могут быть по-
лучены по итогам ежеквар-
тальных оценочных миссий 
фонда, первая из которых 
ожидается 15 июня.

 Юрий Кривицкий

ВИДЕОКАМЕРЫ 

ВМЕСТО ГАИШНИКОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ 

НА ДОРОГАХ УКРАИНЫ 

ПОСЛЕ ЛИКВИДАЦИИ ГАИ 

БУДУТ ОБЕСПЕЧИВАТЬ 

ПАТРУЛЬНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ 

И ПЛОТНАЯ СИСТЕМА КАМЕР 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 

НА АВТОДОРОГАХ

Г
оворя простыми слова-
ми – это возможность 
получить справку из 

ЖЭКа, больницы, милиции 
или даже проголосовать че-
рез интернет, не выстаивая в 
многочасовых очередях. Вы 
получаете услугу государства, 
не выходя из дома. Просто 
посылаете запрос через свой 
смартфон или компьютер, 
чем экономите время и де-
ньги на проезд, а держава – 
на сокращении чиновников 
и канцелярии. Таким обра-
зом, вы делает весомый вклад 
в борьбу с коррупцией, ибо 
гражданин даже не знает, кто 
его обслуживает. Соответс-
твенно нет необходимости 
давать в «фонд помощи боль-
ницы-школы-ЖЭКа».

Первыми, кто добился успе-
ха в этой сфере, была Эстония. 
Главным фактором электро-
низации страны стала стра-

тегия государства, которая не 
менялась в зависимости от 
политической конъюнктуры. 
Начав революционный путь в 
начале 90-х, эстонцы встрети-
ли огромное сопротивление, 
как со стороны чиновников, 
так и простых граждан, не го-
товых к переменам. Но через 
25 лет страна стала форвардом 
IT-технологий в мире. 

Электронизация базы дан-
ных жителей и их открытость 
дала возможность избавить-
ся от бумажной волокиты. 
Сегодня гражданин имеет 
доступ ко всем услугам госу-
дарства и пользуется ими че-
рез интернет. В Эстонии до-
ступ к нему это социальное 
право каждого. Бумажный 
паспорт заменяет личная кар-
точка-идентификатор с чи-
пом, на котором хранится вся 
информация о персоне. Бла-
годаря ноу-хау эстонцы могут 

применять ее в транспорте, 
пользоваться банкингом и 
даже голосовать через Ин-
тернет. На прошлых выборах 
33% граждан воспользовались 
этим правом, что сэкономило 
для бюждета несколько де-
сятков миллионов евро.

Безопасность является од-
ним из основных приорите-
тов «Э-государства». Поэто-
му каждый эстонец получа-
ет сообщения (СМС или на 
электронную почту) о любом 
запросе на просмотр его дан-
ных другим лицом, включая 
полицию. Экономия денег, 
времени и борьба с корруп-
цией – очевиднейшие плюсы 
электронной системы, но как 
ее реализовать в Украине? 

Яника Мерило знает ре-
цепты. Первое требование 
к государству от инновато-
ров – не мешать развитию. 
Система борется с нововве-

дениями давно и успешно, 
но «Э-государство» может 
уничтожить политику «пере-
кладывания бумажек с одной 
стопки в другую». Второе ус-
ловие – поддержка своих раз-
работчиков программ.

Исходя из той ситуации, 
что денег в Украине на вве-
дение e-Government выделять 
никто не собирается, то ско-
рого результата мы не уви-
дим. Но есть свет в конце тун-
неля в виде городов, в числе 
которых и Харьков, проявив-
ших инициативу модернизи-
роваться на местном уровне. 
Это может стать примером 
для других регионов, а в даль-
нейшем и для всей страны.

АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВ

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЭСТОНКА ЯНИКА МЕРИЛО НАМЕРЕНА ЗАПУСТИТЬ В УКРАИНЕ СИСТЕМУ 

ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА. НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ ОНА ПОБЫВАЛА В ХАРЬКОВЕ
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Ц
е – система координат, в якій на-
шому місту треба себе усвідоми-
ти. Ми вже є в цій системі коор-

динат. Слід навчитися діяти відповідно. 
Мюнхен, Харків, Мілан. 

Що нас об’єднує? Хоча б те, що в уні-
верситетах і Мюнхену, і Мілану зосеред-
жені потужні школи дослідження висо-
котехнологічного підприємництва. До-
сить рідкісні для Європи. Але природні 
для цих міст. Бо розмір визначає зміст. 
Культурні та промислові мегаполіси, які 
шукають вигідного місця в глобальному 
конкурентному світі. Саме у світі, бо на-
ціональних та європейських кордонів їм 
замало.

Всі три загубилися у просторі. Десь 
під Альпами, десь попід Середземним 
морем, десь у Дикому Полі. Міста-ло-
комотиви своїх країн. Для яких технічна 

креативність та мистецька сміливість є 
джерелами руху.

Мюнхен, Харків, Мілан.
Хто ще? У двадцятці найбільших міст 

Європи є ще два нестоличні міста харківсь-
кого масштабу. Гамбург та Барселона. 

Міста-космополіти. На перетині тор-
гівельних шляхів. На перетині культур. 
Міста, де вітається різноманітність. Міс-
та-майданчики. Де панують вільнодумс-
тво, поліфонія та нахабство. Де ти мо-
жеш створити себе сам. 

Мюнхен, Харків, Мілан.
Що відрізняє Харків? Звідси ближ-

че до потужних азійських економічних 
тигрів. Тут вперше в Європі розщепле-
но атом. І тут трошки більше знають як 
важко жити під гнітом провінційності. 
Бо тут провінційність не тішить. З нею 
примирюються. Та вона дратує. І від неї 

тікають. Глобальне місто притрушене 
шаром провінційності. Що може бути 
принизливішим? 

Та європейська цивілізація – це мере-
жа міст. Де у кожного міста «свій нрав і 
права». Де місцева ініціатива важливі-
ша за «царствєнний указ». Де ні на ко-
го не розраховують, ні на кого не обра-
жаються, а беруться та роблять все, що 
є у власних силах. Де співпраця рівних 
творить дива. Де союз Мюнхену, Хар-
кова та Мілану, а не топтання столични-
ми коридорами, дозволяє здійснювати 
проривні глобальні проекти. Тому місце 
Харкова – в цій системі координат.

Занадто сміливо? Недостатньо провін-
ційно? А раптом не дозволять?

Харків придумав Сковорода. За подо-
бою побаченого в німецьких, австрій-
ських, італійських землях. Харківська 
знать, яка від слова «знати», втілила його 
мрію. Ці люди були сміливими, вони ма-
ли уяву та мислили незалежно, вони не 
чекали дозволів.

Ніколи не кажіть «ніколи». Далі буде. 
Мюнхен, Харків, Мілан. 

ТАРАС ДАНЬКО

МЮНХЕН, ХАРКІВ, МІЛАН
ХАРКІВ – ВІСІМНАДЦЯТЕ ЗА КІЛЬКІСТЮ НАСЕЛЕННЯ МІСТО ЄВРОПИ. 

ПОРЯД З ВАРШАВОЮ, БАРСЕЛОНОЮ, МЮНХЕНОМ, МІЛАНОМ

«Я 
согласен с прези-
дентом в том, что 
Украина испыты-

вает кадровый голод. Дело не 
в том, что у нас нет талант-
ливых людей, таких как раз 
достаточно. Но мало быть 
талантливым, нужно знать, 
что делать. В Украине мало 
людей с западным образова-
нием. У нас никогда не было 
государственных программ 
обучения молодых талантов 
за границей», – говорит ди-
ректор компании стратеги-
ческого консалтинга «Berta 
Communications» Тарас Бере-
зовец.

Между тем, такие програм-
мы имеют все страны Ближ-
него Востока, Китай и другие 
развитые государства. «Эти 
страны направляют тысячи 
студентов учиться на Западе. 
Даже Казахстан в этом году 
начал такую программу. Они 
отправляют учиться за гра-

ницу 5-6 тысяч молодых ка-
захов. Студенты подписыва-
ют контракт: государство им 
оплачивает обучение, а они 
обязуются вернуться и отра-
ботать какое-то количество 
лет дома», – привел пример 
эксперт.

Исправить же ситуацию в 
Украине с нехваткой рефор-
маторов можно несколькими 
способами, считает Березо-
вец.

«Уже сегодня государство 
должно обратиться к оли-
гархам, чтобы они основа-
ли фонды инвестирования в 
студентов. За счет этих денег 
проводится конкурс, на ко-
тором выбираются лучшие 
молодые украинцы, получа-
ющие возможность учиться 
на Западе. Но это долгосроч-
ное решение. Если говорить 
о том, что ситуацию нужно 
менять немедленно, то нуж-
но попытаться вернуть на Ро-

дину украинцев с западным 
образованием и привлекать 
к работе иностранцев», – по-
советовал он.

«Опыт Арабских Эмиратов 
и Сингапура показывает, что 
страна может успешно раз-
виваться за счет лояльных ус-
ловий для иностранных спе-
циалистов, так называемых 
экспатов. В Саудовской Ара-
вии при населении 28 млн. 
человек трудится порядка 4-
5 млн. иностранцев разных 
специальностей – от рабочих 
до интеллектуальных. Нам 
нужно делать тоже самое», – 
констатировал эксперт.

ЕЛЕНА СОКОЛОВА

КАДРОВЫЙ ГОЛОД
В УКРАИНЕ НЕОБХОДИМО РЕШАТЬ ПРОБЛЕМУ 

С НЕХВАТКОЙ КАДРОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕФОРМ

Интриги 
в налоговой
За 3 месяца 2015 г. 
количество проверок 
субъектов хозяйственной 
деятельности ГУ ДФС 
в Харьковской области 
по сравнению с 1 кварталом 
2014 г. уменьшилось 
на 14%. При этом 
внеплановые проверки 
физических лиц 
предпринимателей 
уменьшились почти на 20 % 
(2015 год – 1936, 2014 год – 
2378), а плановые на 28%. 
Несмотря на это в Минфи-

не уже готов документ о смене 
нынешнего постмайдановского 
руководства фискальной служ-
бы в Харьковской области. 
Вместо Михаила Гагаркина из 
столицы планируют назначить 
нынешнего руководителя За-
порожской налоговой Алексея 
Кавылина. Общественность го-
рода по этому поводу уже сде-
лала заявление, что назначе-
ния происходит кулуарно и без 
публичного обсуждения, что 
является недопустимым после 
революции достоинства.

Антон Купченко
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Н
а этот раз в Москве 
никто не говорил о 
благородстве и боль-

шой любви к Украине, когда 
принимал решение о предо-
ставлении скидки на покупку 
газа. И это при том, что она 
получила высочайшее одоб-
рение Путина. Причин та-
кой необычной лояльности 
Кремля и «Газпрома» к нена-
вистному «антироссийскому» 
режиму, отказывающемуся от 
интеграции с соседом, никто 
объяснять не стал. Потому 
что причины эти – на повер-
хности. Россия не может поз-
волить себе потерю украинс-
кого рынка. Еще несколько 
лет назад возможности такой 
потери воспринимались как 
теоретические, но теперь мы 
действительно подошли к ру-
бежу, когда это стало возмож-
ным. Я давно подозревал, что 
все эти контракты с «Газпро-
мом», все эти великие пос-
редники а-ля Фирташ – все-
го лишь прикрытие корруп-
ционных схем. И вот, когда 
припекло по-настоящему, 
все догадки волшебным об-
разом подтвердилось.

Украинский рынок – один 
из самых важных и доро-

гостоящих рынков «Газпро-
ма» – по какой бы цене мы не 
покупали сырье. Это связано 
как с размерами страны, так 
и с ее чрезмерной газифика-
цией и энергоемкостью эко-
номики. Но есть еще один 
важный момент, связанный 
уже с транзитом газа в Евро-
пу. Если Украина не станет 
покупать российский газ – не 
будет и достаточного коли-
чества сырья в подземных 
хранилищах. Как следствие – 
возникнут сомнения в спо-
собности «Газпрома» обес-
печить доставку сырья поку-
пателям. В итоге – появится 
возможность для очередного 
пересмотра контрактов евро-
пейских стран со скукожива-
ющимся путинским монопо-
листом. А европейцам только 
это и нужно – они стремятся 
избавиться от газпромовских 
поставок при первой же воз-
можности. Москва же только 
помогает им в этом своими 
дурацкими «Турецкими по-
токами», от которых в Европу 
пути нет. Ясно, что если «Ту-
рецкий поток» действительно 
будет построен, а маршрутов 
в европейские страны от но-
вой трубы не будет, это станет 

предлогом для окончательно-
го отказа ЕС от российского 
газа – сколько бы он там ни 
стоил. Поэтому «Газпрому» 
необходимо сохранять на-
дежность украинского мар-
шрута. А для этого поставки 
газа в нашу страну должны 
продолжаться. И они должны 
быть выгоднее реверса.

Кстати, на борьбе с ревер-
сом «Газпром» уже поиздер-
жался. Пытаясь остановить 
поставки газа в Украину из 
европейских стран, он вы-
нужден был платить штрафы, 
в разы превышающие долг 
«Нафтогаза». 

И после этого фиаско, на-
глядно продемонстрировав-
шего зависимость «газпро-
мовских» начальников от 
политических авантюристов 
из Кремля, роскошь полного 
отказа от поставок в Украи-
ну выглядела бы неуместным 
расточительством. В своем 
нынешнем положении Путин 
такого позволить себе уже не 
может.

Виталий Портников

РОССИЯ НЕ МОЖЕТ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ ПОТЕРИ 

УКРАИНСКОГО РЫНКА ГАЗА

ФИАСКО КРЕМЛЯЗапад 
все понял
В последние дни произошли 
два события, которые 
могут быть связаны 
между собой. 
Во-первых, издание «Таймс» 

рассказало о безумном ядер-
ном шантаже со стороны Рос-
сии в том, случае, если Запад 
начнет процесс возвращение 
Украине Крыма или станет уси-
ливать страны Балтии. За рубе-
жом уже окончательно поняли, 
что Путин – это непредсказуе-
мый маньяк с ядерной бритвой, 
которого надо любым путем 
обезвредить.
Второе событие – достигну-

та договоренность между США 
и Ираном по ядерной програм-
ме. Это означает, что Америка 
осознала: их главный враг – не 
Иран, а путинский режим, пос-
кольку он гораздо опаснее для 
всего мира. Таким образом, 
Иран перестает быть врагом №1 
для США и его место занимает 
путинская империя. Это означа-
ет, что с Ирана будут сняты все 
санкции, а цены на нефть про-
должат падение. 
Конечно же, для видимос-

ти Обама будет заявлять, что 
главная угроза миру и безопас-
ности – это «исламское госу-
дарство». Так ему удобнее. Но 
на самом деле всем уже стало 
ясно, что главная проблема 
международной безопасности – 
фюрер Путин. 
Так что Запад принял принци-

пиальное решение об устране-
нии путинского режима. А это 
значит, что мы являемся свиде-
телями начала конца маньяка с 
ядерной бритвой.

Александр Мережко

Повод 
задуматься
Объем частных денежных 
переводов в Украину 
в 2014 г. составил 
6,489 млрд долл. США, 
что на 2,048 млрд долл., 
или на 24% меньше показателя 
за предыдущий 2013 год.
Неформальными каналами 

поступило 889 млн долл., что 
на 271 млн долл., или на 23,4% 
меньше. 
В разрезе стран наибольший 

объем средств в 2,015 млрд 
долл., или 36% общего объема 
традиционно поступил из Рос-
сии. При этом по сравнению с 
2013 годом объем переводов из 
РФ сократился на 25,5%, или на 
688,6 млн долл.

Светлана Хорошева
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Щ
о уявляє собою пар-

ламент зсередини, хто 

гальмує реформи, чо-

го чекати від виборів у Харкові – 

відверта розмова з прогресивним 

народним обранцем.

– Порахували, що з 290 пунк-
тів Коаліційної угоди за півроку 
виконано тільки 15 або 5%. Чо-
му так мало?

– Восени за нашою ініціати-

ви ми вирішили не просто на-

писати декларативний текст, а 

скласти дорожню карту реформ 

за різними напрямками. Перше 

побоювання у мене виникло, 

коли з’явилася програма уряду, 

яка сильно вирізнялася від попе-

редніх домовленостей. Там чітко 

був прописаний імунітет уряду. 

Ми наполягли, щоб в програму 

включили фразу: «невід’ємною 

частиною дій Кабміну є Ко-

аліційна угодна». Потім з’явилась 

Національна Рада реформ під го-

ловуванням Президента. Почало 

все пробуксовувати. Наприклад, 

«Самопоміч» підготувала зако-

нопроект Сироїд про судоустрій. 

Президентська команда зробила 

свій. Обіцяли об’єднати, але в 

результаті маємо загрозу залеж-

ності судій від Президента. Та-

ких прикладів, на жаль, чимало.

Щодо термінів виконання уго-

да була дуже оптимістична. Зго-

ден, коаліція працює погано. Я би 

поставив трійку с плюсом. Втім, 

нам вдалося таки прийняти клю-

чеві закони. ВР зробила перший 

крок щодо дерегуляції, кількість 

ліцензій зменшено з 54 до 27, по-

нижено ставки єдиного соціаль-

ного внеску, розпочато створення 

Антикорупційне бюро, запровад-

женні перші кроки у реформуван-

ні судової системи, суспільне мо-

влення, відкритість публічних фі-

нансів. Держава зможе повернути 

собі дивіденди крупних компаній, 

таких як «Укрнафта». 

– Що заважає?
– Є технічні проблеми. Нап-

риклад, низька культура роботи 

парламенту. За 7 скликань ВР 

прийняла 744 первинних зако-

нопроектів, не враховуючи ко-

дексів. Кожен новий склад ВР 

приймає 2/3 змін до законів. 

Якість їх дуже низька. Готують 

закони часто псевдо-фахівці, які 

сидять там роками, не відчуваю-

чи змін у суспільстві.

Інша проблема – немає комп-

лексної державної політики. Від-

сутня системна робота. Візьме-

мо питання мобілізації. Депутат 

Гриневіч готує слушну пропози-

цію, що не треба призивати в ар-

мію докторів наук. Потім вини-

кає питання, а як бути з іншими? 

Хтось вносить правки, а давайте 

не викликати айтішників чи ін-

ших інтелектуалів. Переписуєть-

ся. Оскільки кожен законопро-

ект розглядається 20-30 хвилин, 

то ККД вельми низький.

Третя велика проблема – відсут-

ність політичної волі. У нас немає 

партій, а є політичні проекти. ВР 

керує близько 20 «сімей», олігар-

хів, багато з яких не зацікавлені в 

реформах. Вони звикли до безко-

нтрольного доступу до державних 

монополій. Є чимало поважних 

депутатів, які мають західну осві-

ту, дуже розумні, але вони повніс-

тю залежні від кланів. Якщо хазяїн 

фракції скаже, то вони будуть го-

лосувати так, як йому потрібно. 

За моїми підрахунками,  у ВР не-

залежних депутатів 60-80 чоловік. 

Вони із різних фракцій. Напри-

клад, наша «Самопоміч» не голо-

сувала за Генпрокурора Шокіна. 

Якщо незалежних парламентарів 

було би більше, ми мали б на цьо-

му посту молоду, прогресивну лю-

дину. А будь таких 120 чоловік – це 

була би зовсім інша ВР.

Очевидно, що цей склад ніко-

ли не відповідатиме очікуванням 

Євромайдану. Українській на-

род заслуговує на більш якісний 

склад. Рівень просування реформ 

від уряду –  на «двійку». Нещо-

давно фракція мала можливість 

спілкувався з Бальцеровичем, так 

той згадував, що в деяких селах у 

Польщі навіть палили його чуче-

ло, коли він проводив непопуляр-

ні реформи. У нас вони повільно 

відбуваються скоріш попри дії 

уряду, а не завдяки йому.

– Якими ви бачите місцеві ви-
бори у Харкові?

– Ми пропонували провести до-

строкові вибори навесні цього ро-

ку. Нам тоді казали, змінимо Кон-

ституцію – немає питань. Тепер 

створена Конституційна комісія, 

і є величезні побоювання, що во-

ни її використають в своїх цілях. Є 

пропозиції колег по коаліції про-

вести місцеві вибори вже навесні 

2016 року в межах нового основ-

ного закону, але то хибна думка.

Щодо Харкова, то тут багато 

залежіть: чи піде Кернес на вибо-

ри чи ні. Можу прогнозувати, що 

раніше 9 травня судових рішень 

по меру не станеться. Я не вірю 

в консолідовану позицію демок-

ратичних сил. Ми пропонували 

пропорційні вибори з відкрити-

ми списками, але не виключаю, 

що все залишиться, як раніше. 

Логічно було би пониження вар-

тості кампанії, зменшення часу її 

проведення, обмеження по біл-

бордам, ефірному часу. Дуже важ-

ливо змінити підхід до формуван-

ня комісій. Умовно кажучи, вони 

мають бути «без вчителів». Треба 

законодавче прописати, що кож-

на партія повинна закривати тре-

тину дільничних комісій. Слід ро-

бити відкриті списки, бо люди не 

знають своїх депутатів. Нам вда-

лося вставити в Коаліційну угоду 

пункт про 2 тури виборів мера. 

Але найважливішим є міська ра-

да та її якісний склад. Впевне-

ний, якщо доктор Комаровський 

пішов би в депутати, то з медици-

ною стало б краще. Якщо Едуард 

Рубін стане народним обранцем, 

то значно ліпше стане з освітою. 

Коли розумні, порядні люди візь-

муть владу, то зміниться і якість 

місцевих рад. Сподіваюсь, що так 

воно буде вже восени.

РОЗМОВЛЯВ ВОЛОДИМИР ЧИСТИЛІН

ПРОСУВАННЯ РЕФОРМ УРЯДУ 
НА «ДВІЙКУ»
СЕРЕД ХАРКІВ’ЯН-НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ ВІН ЄДИНИЙ, 

ХТО ПОСЛУГОВУЄТЬСЯ В ПОБУТІ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ. 

ЗАВЖДИ ПРИВІТНИЙ, ПАТРІОТИЧНО НАЛАШТОВАНИЙ, 

СИСТЕМНИЙ МЕНЕДЖЕР, ЯКИЙ ВІДБУВСЯ У БІЗНЕСІ, 

РОМАН СЕМЕНУХА – ОДИН ІЗ ТИХ, КОГО ПРИЙНЯТО 

НАЗИВАТИ НОВОЮ ПОЛІТИЧНОЮ ЕЛІТОЮ

Лягушка 
у болота
Саакашвили заявил 
о своих несбывшихся 
надеждах относительно 
антикоррупционеров». 
Глава Консультативного 

международного совета ре-
форм, экс-президент Грузии, 
советник главы президента 
Украины Михаил Саакашви-
ли недоволен всеми четырь-
мя претендентами на долж-
ность главы Национального 
антикоррупционного бюро, 
одобренных конкурсной ко-
миссией. Об этом он заявил 
в ходе Конгресса гражданс-
кой платформы «Новая стра-
на». «У меня были большие 
надежды, что будет конкурс, 
наберут хороших людей. Я 
не знаю многого о той чет-
верке, которую отобрали, но 
каждый из них был много лет 
частью этой системы. Нельзя 
лягушке поручить осушить 
болото», – сказал Саакашви-
ли. «Есть какие-то правила, 
которые нельзя нарушать. 
В результате мы получили 
по конкурсу в антикорруп-
ционную комиссию полную 
профанацию. Все процеду-
ры были соблюдены, но в 
результате получили полную 
ерунду», – пояснил он.

Евгений Борисов
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О
б этом заявил Петр 
Порошенко после оз-
накомления с новей-

шими образцами вооружения 
и военной техники украинс-
кого производства в учебном 
центре Нацгвардии в Новых 
Петровцах на Киевщине. «Вы 
видели испытания первых 
украинских беспилотников, 
которые уже поставлены на 
поток и имеют боевые такти-
ческие характеристики», – от-
метил Президент. Кроме того, 
в Новых Петровцах также про-
демонстрировали первые се-
рийные системы управления 
артиллерийским огнем и усо-
вершенствованные системы 
противовоздушной обороны. 
Напомним, что Харьков в бы-
лые времена считался столи-
цей беспилотников, и в нашем 
городе тоже есть умельцы, 
которые их изготовляют. Об 
этом во время визита в столицу 
Слобожанщины напомнили 
Президенту евромайдановцы у 
палатки «Все для перемоги».

ЮЛИЯ БРОВКО

СТОЛИЦА БЕСПИЛОТНИКОВ
В УКРАИНЕ ПРОИЗВОДСТВО СОБСТВЕННЫХ БЕСПИЛОТНИКОВ УЖЕ ПОСТАВИЛИ 

НА ПОТОК

Влада повинна 
бути чесною
Пів року тому на засіданні 
уряду Арсеній Яценюк 
повідомив про початок 
масштабного проекту 
«Стіна», що передбачає 
облаштування укріплень 
українсько-російського 
державного кордону на 
лінії понад 3 тис. км. 
Серед задач проекту є зу-

пинка нелегальної міграції, ди-
версійних груп, контрабанди, 
переміщення зброї та радіоак-
тивних матеріалів.
В своїх інтерв’ю прем’єр на-

голошував, що уряд вважає 
реальне облаштування де-
ржавного кордону одним з ос-
новних завдань. Тим не менш, 
на сьогодні ані документаль-
ного, ані фактичного підтвер-
дження проведення масш-
табних робіт з облаштування 
кордону, та хоча б ознак про-
ведення тендерних закупівель 
для їх організації, виявити не 
вдалось.
В кінці листопада, у відповіді 

на запит ДемАльянсу зазнача-
лося, що Адміністрацією ДПС 
України проект «Стіна» не 
розробляється. Про те, що во-
на буде добудована, українці в 
лютому 2015-го знов дізнають-
ся з інтерв’ю прем’єра. В ньо-
му міститься інформація про 
затвердження нової редакції 
проекту, де його вартість змен-
шено майже вдвічі.
Кілька місяців по крихтам ми 

намагаємось зібрати інформа-
цію про проект. Успіхів небага-
то. Причин цьому кілька, але 
головна - в облаштуванні кор-
дону з агресором повний без-
лад і мало практичних дій.
Для виконання взятих на 

себе зобов’язань українській 
владі необхідно зробити те, 
що останнім часом їй вдається 
найгірше - бути чесною перед 
собою та українцями.
Розпочати варто з малого:
а) оприлюднити реальні гра-

ничні терміни готовності обла-
штування кордону;
б) сформувати реальний 

план дій поетапного впровад-
ження;
в) приступити до негайного 

виконання.
Уряду слід поквапитися, а 

ми допоможемо.
Ціна невиконаних обіцянок 

у питаннях безпеки дуже ви-
сока. А виконані, реалізовані 
професійно та прозоро, вони 
відкривають кордони між Ук-
раїною та світом. Безпечним 
світом.

Вікторія Черевко

П
ри этом работы ли-
шилась масса людей, 
которые занимались 

малым и средним бизнесом. 
Последствия пока не видны, 
но тенденция ясна: если лю-
ди не могут доставить товар 
на рынок «Барабашово» или 
продать его в Россию, они 
теряют средства к существо-
ванию.

В Харькове сильны пози-
ции антиукраинских сил – 
как легальных (Оппозицион-
ный блок /ПР, КПУ), так и 
полулегальных (Оплот, Исход 
и др.). Если будут голосовать 

беженцы, то доминирование 
ОП только усилится. Доба-
вим к этому не патриотичный 
обл и горсовет, тесные связи 
местных «элит» с российским 
криминалом, большой поток 
контрабанды через границу 
и все сопутствующие этому 
моменты, лояльное к восточ-
ному соседу и, категорически 
не воспринимающее Майдан, 
большинство чиновников и 
бюджетников, почти полный 
контроль над СМИ экс-реги-
оналами. 

Ну, и самое главное: сегод-
няшний Харьков – проект 

советской империи. В неза-
висимой Украине он превра-
тился в заштатный, хоть и 
большой, провинциальный 
город. 

Неприятие украинскости 
здесь естественное состояние 
для огромного числа жителей 
старшего и среднего возрас-
та. В этом феномен ее ваты. 
При этом киевские власти, 
похоже, самоуспокоились и 
посчитали вопрос Харькова 
закрытым. 

Хотя рвануть может в лю-
бой момент.

НИКОЛАЙ ДОБРОЛЮБОВ

РАССЛАБЛЯТЬСЯ РАНО

ЗА 2014 ГОД 

РУПНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

РЕГИОНА ПОТЕРЯЛИ 

БОЛЕЕ $100 МЛН 

ИЗ-ЗА РАЗРЫВА 

КОНТРАКТОВ 

С РОССИЙСКИМИ 

КОНТРАГЕНТАМИ

(Продолжение. Начало на стр.1)
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Под трибунал!
Вся летняя полевая форма 
пошива 2014 года делалась 
из ткани, из которой форму 
делать было нельзя.

Об этом заявил советник 
Президента Украины и помощ-
ник министра обороны Юрий 
Бирюков.

«Я в страшном сне не мог 
себе представить то, что бу-
ду вчитываться в ДСТУ ГОСТ 
21790:2008 и ДСТУ 2535-94. 
Но дьявол кроется в деталях. 
А горючесть и плавучесть тка-
ни крылась в этих стандартах. 
Там четко прописано, что смесь 
хлопка и полиэстера должна 
быть в пряже, а не в ткани», – 
сообщил Бирюков, пояснив, 
что основа ткани – это верти-
кальная сетка и именно она 
отвечает за прочность.

«Именно основа прилегает 
к телу. А уток – это горизон-
тальное заполнение ткани. И 
по стандартам – допускается 
смесь синтетики и хлопка в ви-
де пряжи, из которой потом на-
бирают основу. Ткань артикулов 
2701, 3037 из которой шилась 
летняя полевая форма для 
ВСУ, устроена иначе. Произво-
дитель (текстильщик) делает 
основу из чистого полиэстера, 
а потом набивает остаток (уток) 
хлопком низких сортов. Дешево 
и сердито. Производитель не 
скрывает этого, делает ткань 
строго по регламентам и арти-
кулам. А мы-то голову ломали: 
ну почему ткань с приличными 
смесевыми характеристиками 
так плавится», – признался со-
ветник Президента.
Бирюков отметил, что в на-

стоящий момент у Миноборо-
ны нет ткани, из которой мы 
можем шить форму. Она в этом 
году будет, но не в ближайшие 
2 месяца. Иначе ее придет-
ся заказывать из плавящейся 
плащевой ткани, а на это в ми-
нистерстве «не пойдут». Пока 
же проведено служебное рас-
следование. «Результаты пе-
реданы в правоохранительные 
органы. Там грядут уголовные 
дела», – добавил Бирюков. 
Хотя мы в редакции считаем, 
что за такие вещи надо отда-
вать под трибунал.

Степан Марченко

В
от несколько определе-
ний. «Волонтер – это 
человек, который, рабо-

тая безвозмездно, стремиться 
внести свой вклад в реали-
зацию социально значимых 
проектов». Или «волонтер – 
человек, добровольно зани-
мающийся безвозмездной об-
щественной деятельностью».

Вроде правильно, но, как 
выясняется, не до конца. Еще 
недавно так называли людей, 
которые на бесплатной осно-
ве помогали на Евро-2012. За 
границей волонтерами име-

нуют добровольцев, помо-
гающих больным пережить 
страдания в больнице. 

Однако есть принципиаль-
ная разница между привыч-
ным значением этого слова и 
теми, кого мы стали имено-
вать «волонтерами» в послед-
нее время в Украине. Различие 
можно сформулировать так: в 
«классическом» понимании 
волонтер – это человек, ко-
торый вливается в существу-
ющий коллектив или систему 
и поддерживается государс-
твом. Он помогает выполнять 

некую работу. Наш же волон-
тер – это гражданин, взявший 
на себя всю ответственность 
за судьбы страны. Не дожи-
даясь рекомендации или ка-
кого-то действия со стороны 
государства, он самостоятель-
но принимает решение и реа-
лизует его. Волонтер не помо-
гает державе, а более гибко и 
максимально быстро реагиру-
ет на вызовы времени. 

У нас наоборот государство 
пытается помочь волонтеру, 
ибо он выполняет функции 
чиновника гораздо эффек-
тивнее. 

Я бы выделила такие типа-
жи волонтеров: армейские, 
«медики», эвакуаторы» (те, 
кто вывозит людей из зоны 
АТО). Есть волонтеры, помо-
гающие переселенцам, пси-
хологи, общественные акти-
висты, которые берут на себя 
функции государства по пре-
дотвращению и сглаживанию 
социальных конфликтов. Пе-
речень не полный.

Думаю, слово «волонте-
ры» в украинских реалиях не 
совсем уместно. Я бы сказала 
про этих людей – спасатели. 
Низкий вам поклон.

ЕЛЕНА РОФЕ-БЕКЕТОВА

КТО ТАКИЕ ВОЛОНТЕРЫ
ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ОДНИМ ИЗ НАИБОЛЕЕ УПОТРЕБЛЯЕМЫХ СЛОВ СТАЛО 

«ВОЛОНТЕР». ПОПРОБУЕМ РАЗОБРАТЬСЯ, КТО ЖЕ ОНИ НА САМОМ ДЕЛЕ?

В
ы много знаете наемных 
топ-менеджеров Поро-
шенко или Ахметова? 

Вообще слышите их голоса в 
публичном поле? Чувствуе-
те, что у них есть собственная 
позиция, свой стержень, ви-
дение? Я – нет. 

Сейчас это проявилось 
особенно ярко. Ну, не может 
руководство крупнейшего 
работодателя Восточной Ев-
ропы выглядеть как аморф-
ная масса. Что такое украин-
ский топ-менеджер в около 
олигархических структурах? 
Максимум лояльности, мо-
раль – для церкви, интересы 
собственника – всё, социаль-
ная ответственность – слова 
для корпоративного сайта, 
потребности наемных со-

трудников – ничто, междуна-
родная репутация – стремит-
ся к нулю... В развитых стра-
нах бизнес и корпоративная 
элита – это не одно и то же. У 
нас же ее история так же пе-
чальна и пуста, как и история 
украинского политикума.

Элита – это общность, 
разделяющая определенные 
ценности. Люди, применяю-
щие внутрицеховые санкции 
к аморальным хозяевам. Из 
10 топ-менеджеров – 9 ато-
мизированных халявщиков, 
сражающихся за лояльность 
к собственникам. Вспомните 
топ-менеджера «Киевстара» 
господина Литовченко. По-
чему он не в наблюдательных 
советах мировых компаний? 
Я ни разу не слышал, чтобы 

мнение этого человека было 
кому-то интересно, кроме его 
прямых подчиненных. Плюс 
обязательства перед «Семь-
ей», как в большинстве случа-
ев. И это лишь один пример. 

Пока у нас будет бесхребет-
ный офисный планктон (да-
же с западными дипломами), 
а не профессиональная кор-
поративная элита, принятая 
в международные клубы, цех 
профессионалов с высокими 
моральными ценностями – 
процесс деолигархизации бу-
дет проходить не так радуж-
но, как хотелось бы.

СЕРГЕЙ КОШМАН

МОЛЧАНИЕ ЭЛИТ
ОДНА ИЗ СУЩЕСТВЕННЫХ ПРОБЛЕМ НА ПУТИ 

ДЕОЛИГАРХИЗАЦИИ УКРАИНЫ – ОТСУТСТВИЕ 

ПОЛНОЦЕННОЙ КОРПОРАТИВНОЙ ЭЛИТЫ
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З
а останніми даними Де-
ржстату, середня зарпла-
та в Україні порівняно з 

2014 р. зменшилася на 557 грн 
до 3 455 грн. Скорочення до-
ходів, девальвація, інфляція, 
безробіття та війна перефор-
матували соціальні прошарки 
суспільства і підвели багатьох 
до межі бідності.

Згідно з опитуванням ком-
панії Research & Branding 
Group дві третіх жителів краї-
ни відзначають зменшення 
рівня доходів протягом ос-
танніх півроку. 56% україн-
ців почали економити на 
продуктах, 53% – на одязі. У 
січні 2015 р. роздрібний то-
варообіг українських підпри-
ємств торгівлі скоротився на 
22,6% порівняно з поперед-
нім  місяцем. 

«Люди не купують побутову 
техніку, хоча раніше був ажіо-
таж, щоб зберегти курсові 
переваги. Також населення 
переходить на споживання 
вітчизняних товарів», – за-
значає екс-заступник голови 
Нацбанку Олександр Сав-
ченко.

У деяких мережах були 
перші ознаки паніки. Люди 
масово запасалися продук-
тами. Традиційно в кризу 
люди намагаються економи-
ти на товарах першого вжит-
ку – їжі та ліках. Щодо одягу 
покупці переорієнтовують-
ся із середнього сегмента на 
мас-маркет. Значна кількість 
продукції – імпорт, тож довго 
утримувати ціни неможливо. 
Вони залежать від валютного 
курсу, складських запасів та 
економічної ситуації. 

В Україні середній клас по-
милково асоціюють з малим та 
середнім бізнесом. Насправді 
середній клас у цивілізований 
країні – це наймані працівни-
ки, рівень доходів яких доз-
воляє їм широке споживання 
товарів і послуг, двічі на рік 

відпочивати, оплачувати усі 
витрати і заощаджувати. 

На думку Савченка, до се-
реднього класу за курсу 8 грн 
за дол можна було віднести 
людей з доходами 500 дол, 
тобто 4 тис грн. «На жаль, се-
редній клас перетворюється 
на бідняків. Вони не зможуть 
дозволити собі імпортні про-
дукти, а переходитимуть на 
дешевші. Якщо курс переви-
щить 30 грн за дол, то з таки-
ми доходами вони будуть не-
доїдати», – каже експерт.

Криза змусила багатьох пе-
ресісти на громадський транс-
порт. За даними Держстату, в 
Україні у січні 2015 р. через 
АЗС було продано 138,1 тис 
тонн бензину, що на 34,1% 
менше, ніж у січні 2014 р.

На думку фахівців, така 
ситуація багато в чому по-
яснюється недосконаліс-
тю законодавства, зокрема, 
прив’язкою податків на паль-
не до іноземної валюти. Як-
би влада зафіксувала ціни на 

бензин у гривні, це дозволило 
б зекономити значні кошти.

Зашкодило гаманцям ук-
раїнців і підвищення кому-
нальних тарифів. Крім се-
реднього класу, страждають 
люди, що отримують середню 
зарплату. За словами експер-
та Інституту демографії та 
соціальних досліджень НА-
НУ Людмили Черенько, така 
категорія громадян зазвичай 
витрачає на їжу 50% доходів.

Традиційно в період еконо-
мічних негараздів страждають 
найбільш незахищені верстви 
населення. Українці, у яких і 
раніше витрати на їжу сягали 
80% доходів, не спроможні 
коригувати бюджет. «Такі лю-
ди відмовляються платити за 
квартиру чи за гуртки для ді-
тей. Вони не можуть купувати 
ліки, і хвороба заводить їх у 
глухий кут. Є інший варіант: 
люди переходять на дешевші 
чи просто синтетичні продук-
ти», – підкреслює Черенько.

Однією з передумов такої 

ситуації стало заморожування 
мінімальних зарплат і пенсій 
майже на весь 2015 рік. Згід-
но із законом, мінімальна за-
рплата до грудня 2015 р., як і 
протягом 2014 р., становити-
ме 1 218 грн, а прожитковий 
мінімум, від якого розрахо-
вується мінімальна пенсія, – 
949 грн.

«Мінімальна пенсія, яку от-
римує більшість українських 
пенсіонерів, за міжнародни-
ми стандартами – це пенсія 
бідності, на рівні країн треть-
ого світу. В умовах знецінен-
ня гривні прожитковий міні-
мум становить 33,5 дол. При 
цьому соціальні пільги ска-
совуються, ціни зростають. 
Для більшості пенсіонерів це 
крок у повну безвихідь», – ка-
же голова Партії пенсіонерів 
України Микола Кукуріка. 
Отже, експерти констатують, 
що за рівнем доходів і рівнем 
життя ми повернулися у 1998-
1999 роки. 

ОЛЬГА ДУБЕНСЬКА, ЕП

ЕКОНОМІКА 
БІДНОСТІ
АБИ У КИЄВІ НАЛЕЖАТИ ДО СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ, 

ЛЮДИНА ПОВИННА ЗАРОБЛЯТИ ХОЧА БИ 10 ТИС ГРН 

НА МІСЯЦЬ, У РЕГІОНАХ – 5 ТИС ГРН. ЦЕ СУМА, З ЯКОЇ 

1 ТИС ГРН ІДЕ НА ОПЛАТУ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ, 

500 ГРН – НА ТРАНСПОРТ. ДАЛІ – ПРОДУКТИ, ЛІКИ 

І ЗАОЩАДЖЕННЯ
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Г
осударство не справля-
лось с задачей, поэтому 
на помощь пришли во-

лонтеры. Среди них была и 
Ярина Чаговец, которая на-
чала приносить все необхо-
димое. Через неделю она по-
няла, что самой не управить-
ся и обратилась за помощью 
к простым харьковчанам. Для 
этого в Фэйсбуке была созда-
на группа «Сестра милосер-
дия АТО». На ее призыв от-
кликнулись сотни патриотов. 

С тех пор ежедневно, с 9 до 19 
без выходных и праздников, 
неравнодушные люди при-
носят вещи и деньги. Сегодня 
без Ярины Чаговец и ее «Сес-
тер милосердия» невозмож-
но представить себе военный 
госпиталь на ул.Культуры, 5. 

Ради нашей общей победы 
работают телефоны благо-
творительного фонда: 

(096) 126-05-43 

(097) 515-66-34

СЕСТРА 
МИЛОСЕРДИЯ

2 МАЯ 2014 ГОДА 

В ХАРЬКОВСКИЙ 

ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ 

ПОСТУПИЛИ ПЕРВЫЕ 

РАНЕНЫЕ ИЗ ЗОНЫ 

АТО. РЕБЯТ НАДО 

БЫЛО ОДЕТЬ, 

ОБУТЬ, ОБЕСПЕЧИТЬ 

ЛЕКАРСТВАМИ

Своевременное 
назначение
Харьковское горуправление 
МВД возглавил 42-летний 
полковник милиции 
Андрей Крищенко.
Министр Арсен Аваков на-

звал вновь назначенного на-
чальника милиции города 
Харькова патриотом и настоя-
щим офицером.

«Год назад он до последнего 
защищал флаг Украины в Гор-
ловке. Был, как они думали, 
до смерти забит озверевшими 
сепаратистами. Встал на ноги. 
В самые тяжелые дни по осво-
бождению Славянска возглавил 
район. Крищенко – мой выбор 
для Харькова в эти непростые 
времена», – охарактеризовал 
нового начальника городской 
милиции министр МВД.

Екатерина Дворкина

Уклонисты
Более 3,5 тыс. человек 
в Харьковской области 
уклоняются от мобилизации, 
материалы на 350 военно-
обязанных переданы 
в правоохранительные 
органы.
По словам и.о. военного ко-

миссара Харьковской области 
Юрия Калгушкина, оформле-
ние документов на отказников 
продолжается. Кроме этого, 
в правоохранительные орга-
ны переданы материалы на 
26 руководителей предпри-
ятий, где не выполняются пла-
ны по мобилизации.
Как отметил Калгушкин, 

сейчас заканчивается четвер-
тая волна, после которой поч-
ти сразу начнется пятая. План 
четвертой мобилизации полу-
чится выполнить в Харькове 
на 50%, в районах области – 
на 100%. Всего планирова-
лось призвать 3 тыс. 100 чело-
век. Сейчас районы области 
выполнили задание на 86%, 
районы Харькова – на 39%. 
Облвоенком отметил, что точ-

ный план призыва по пятой мо-
билизации еще не определен. 
Предварительно нужно призвать 
около 2 тыс. человек. Кроме то-
го, нужно будет выполнить то, 
что не удалось сделать во вре-
мя четвертой мобилизации. По 
данным Калгушкина, в четвер-
тую волну планировалось моби-
лизовать 125 единиц техники. 

7 апреля Верховная Рада 
приняла закон №1175-1, кото-
рый освобождает от прохожде-
ния военной службы студентов, 
аспирантов и докторантов.

Сергей Зверев

БО БФ «СЕСТРА МИЛОСЕРДИЯ»

Финансовую помощь для ра-
неных бойцов в госпитале 
перечислять сюда: 

ДЛЯ ЧАСТНЫХ ЛИЦ 
ПриватБанк: карточка 5218 
5722 1138 3893 (гривна) 
Укрсиббанк: карточка 5169 
3075 0115 2859 до 03/20 
(гривна) 
Чаговец Ярина Владисла-
вовна 

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

в грн: 
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
«СЕСТРА МИЛОСЕРДЯ»:
Код ЄДРПОУ 39339554 
Валюта UAH: 
№ рахунку 26006523665000. 
Назва банку: Публічне акціо-
нерне товариство «УкрСиб-
банк» МФО 351005 
Призначення платежу: Бла-
годійні внески, для виконан-
ня статутних задач»

Нужды, 
которые необходимо постоянно 
Трусы, носки, футболки, та-
почки резиновые, туалетная 
бумага, чай, кофе, сахар, 
стаканы одноразовые, ложки 
чайные одноразовые, сла-
дости, фрукты, сок, вода в 
бутылках 0,5 и 0,7л, крем для 
и после бритья, станки одно-
разовые, шампунь, дезодо-
рант, пеленки памперсные 
90х90см, кульки для мусора, 
зубные пасты и щетки.
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«Н
е бійтеся!» – ска-
зав Ян Павло ІІ 
в інаугураційній 

проповіді. Він просив своїх 
вірних відчинити двері Хрис-
ту і його спасительній владі. 
Відкрити цій владі державні та 
економічні кордони, кордони 
політичних систем та цивілі-
заційних напрямків. Це про-
хання прозвучало як заклик 
до опору авторитаризмові.

Папа говорив, що людина 
надто часто не знає, що у ній 
є. Йшлося про часточку ви-
щої суті у кожній особистості, 
а звучало – як нагадування 
про внутрішню силу кожного. 
Він казав про те, як часто нас 
охоплює зневіра і непевність 
щодо сенсу власного життя, а 
то звучало як заклик до змін: 
«Не бійтеся!»

Наступного, 1979 року, Ян 
Павло ІІ вирушає до великої 
пасторської подорожі рідною 
Польщею. Ті його слова почу-
ли мільйони людей. Іще через 
рік вибухнула «Солідарність» – 
люди перестали боятися.

СЕМІНАР З МОДЕРНІЗАЦІЇ

Усе почалося з дрібниці. 
Влітку 1980-го робітницю 
гданської корабельні Анну Ва-
лентинович звільнили. Це ста-
ло початком страйку. Зреш-
тою, початкові вимоги страй-
карів були задоволені. Але у 
той момент, коли лідер страй-
карів Лех Валенса був майже 
готовий припинити протест, 
з’явилася Анна Валентино-
вич із іншими жінками. Вони 
влаштували такий скандал, 
що страйк був продовжений. 
Проте вже не на захист прав 
однієї людини чи працівників 
одного виробництва, а заради 
прав і свобод усього народу. 

Тут треба згадати іще один 
факт: у 1976 р. утворив-
ся КОР – Комітет оборони 
робітників. До нього входили 
відомі польські інтелектуали 
і дисиденти. Іще 1977 року 
Яцек Куронь формулює ос-
новні задачі суспільної само-
оборони: «Замість того, щоб 
палити комітети, створюйте 
власні». Йшлося про ство-

рення громадянських струк-
тур паралельних структурам 
владної партії.

Звичайно, що у 1980-му 
провідні активісти КОРу ін-
телектуально забезпечували 
«тили» страйкарів.  Валенса 
не соромився йти і питати у 
високочолих інтелектуалів: 
«Що я маю робити?» Розпо-
чався п’ятнадцятимісячний 
«Карнавал «Солідарності». До 
незалежної профспілки всту-
пили близька 10 мільйонів. 
Поляки чітко розуміли, що 
такої Польщі вони не хочуть. 

Але будь-яка революція 
змінюється реакцією. В грудні 
1981 р. генерал Ярузельський 
оголосив «Воєнний стан». 
Близька 10 000 активістів опо-
зиції було інтерновано, тобто 
затримано на невизначений 
термін без пред’явлення кон-
кретних звинувачень.

«Ви собі не уявляєте, як 
було добре! В одному місці 
зібралися найбільші опози-
ційні інтелектуали того часу. 
Які неймовірні дискусії точи-
лися у тій в’язниці!», – згадує 
доктор Казимеж Вуйціцький 
з Варшавського університету. 
Він належав до того поколін-
ня, яке «не встигло» на Вар-
шавське повстання 1944 року, 
і навіть до студентського бун-
ту 1968-го. Тому «Солідар-
ність» – то була можливість 
для його покоління показати 
себе рівним братам, батькам 
і дідам, позмагатися із їх бун-
тівною вдачею. Не бажаючи 
того, Ярузельський створив 
постійно діючий семінар із 
модернізації 

Згодом навіть у СРСР роз-
почалася Перебудова. Нові 
ідеї поширювалися Польщею 
як епідемія. Непідцензурні 
видання «Другого обігу» – так 
називався польський самви-
дав – виходили величезними 
накладами. 

ЗАПАХ СВОБОДИ

Суспільство не тільки пе-
рестало боятися, люди поча-
ли відкрито сміятися з влади. 

На стінах почали з’являтися 
написи «Свободу рабині Іза-
урі та політичним в’язням!». 
Розпочинався 1989 рік – вес-
на народів. Ярузельський 
сів за Круглий стіл разом із 
тими, кого вчора тримав у 
в’язницях. Іще через рік опо-
зиція стала владою. До уряду 
входять колишні дисиденти, 
а згодом президентом стає 
Лех Валенса.

Полякам знадобилося 50 
років, щоб усвідомити по-
милки ІІ Речі Посполитої, 
виростити покоління не-
залежних інтелектуалів та 
робітників, що зробили цін-
ності ім’ям свого руху. Зна-
добилося 50 років протестів, 
стихійних бунтів та справж-
ніх повстань, щоб повалити 
радянську владу. Знадобило-
ся 50 років інтелектуальної 
роботи багатьох людей, щоб 
напрацювати бачення май-
бутньої Польщі, а потім іще 
20 років – щоб цю візію ре-
алізувати.

1. Увесь цей період відбу-
валася робота над помилками 
ІІ Речі Посполитої. Ігноруван-
ня зовнішніх викликів, неста-
більність політичної системи, 
низька політична культура, 
міжверствові суперечності – 
усе це вимагало засудження і 
переосмислення.

2. У середовищі інтелекту-
алів сформувалася контреліта, 
яка сформулювала бачення 
майбутньої не комуністичної 
Польщі: свобода, декомуніза-
ція, демократія, дотримання 
прав людини, ринкова еконо-
міка, участь у загальноєвро-
пейських безпекових і еконо-
мічних структурах, потужна і 
відкрита у світ освітня систе-
ма, особлива увага до конку-
рентності «людського капіта-
лу». Цілі були визначені.

3. Поляки перемогли страх 
перед режимом. 

Одже, у українців є тіль-
ки один спосіб модернізації 
країни – захотіти змін. Це і є 
наш заклик до дії.

ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО

ЗАКЛИК 
ДО ДІЇ
НАПРИКІНЦІ 1970-Х СУСПІЛЬНЕ НЕЗАДОВОЛЕННЯ 

У ПОЛЬЩІ ДОСЯГЛО АПОГЕЮ. ХТО ЗНА У ЯКІЙ ФОРМІ 

ЦЕ МОГЛО Б ПРОЯВИТИСЯ, ЯКБИ НЕ ОДНА ПОДІЯ: 

У ЖОВТНІ 1978 РОКУ КРАКІВСЬКИЙ АРХІЄПИСКОП 

КАРОЛЬ ВОЙТИЛА СТАЄ РИМСЬКИМ ПАПОЮ 

ЯНОМ ПАВЛОМ ІІ
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ПОЧУТИ ОДИН ОДНОГО

Жизненное 
кредо
Рональд Рейган никогда 
не был трудоголиком, 
а главным достижением 
в жизни считал свой 
счастливый брак. 
Он даже не был интеллекту-

алом, и не хотел им казаться, 
но все же его президентство 
считалось одним из самых ус-
пешных в истории США, а лю-
бовь к нему была сопоставима 
с любовью к Рузвельту. 
США переживали самый 

глубокий кризис за последние 
30 лет, но именно Рейган, быв-
ший актер второго плана и ра-
диоведущий, начал выводить 
страну из кризиса. Последова-
тельно снижая налоги, он про-
вел самую основательную на-
логовую реформу за последние 
75 лет и страна начала выхо-
дить из кризиса. 
Программа внутренних пре-

образований основывалась на 
уверенности Рейгана в том, 
что страна начнет развиваться 
и процветать тогда, когда бу-
дет свобода частного сектора. 
Его жизненным кредо, вы-

гравированным на его пресс-
папье, было следующее: «Не 
позволяй всяким ублюдкам до-
водить тебя до изнеможения».

Ярослав Осипенко

Настоящий 
капитан
Капитану сборной Украины 
и санкт-петербургского 
«Зенита» Анатолию Тимощуку 
после посещение госпиталя 
с бойцами АТО российские 
СМИ устроили травлю.
Футболист и дальше наме-

рен помогать патриотам. 
«Я не разделяю людей на 

тех, кто живет в Донецке или в 
Киеве, или на Западной Укра-
ине, где я родился – в Луцке. 
Это моя страна. Все, кто там 
живет, мои земляки. У меня 
тоже все болит за них – по-
нимаете? Те, кто осуждает 
меня – они, наверное, даже 
многие не представляют, где 
Донецк. В войне нет победите-
ля и проигравшего. Это горе и 
проигрыш для всех», – заявил 
Тимощук.

В. Склярова: Ця ідея виникла незвичним 
способом. Під час візиту Петра Порошенка 
до Харкова ми познайомилися з головою де-
ржадміністрації Зміївського району Степаном 
Миндаром. Він показав мені та групі пред-
ставників ОБСЄ власне ноу-хау – Центр з 
підготовки учнів 10-11 класів під час навчаль-
но-польових зборів з предмету «Захист вітчиз-
ни»: навчальні класи, кімнати для проживан-
ня школярів. І в мене виникло питання: а чому 
б нам не організувати у Харкові історико-пат-
ріотичні бесіди зі школярами та студентами? 

У соціальній мережі ми провели опитування 
користувачів: «якою є, на вашу думку, школа, 
в якій навчається ваша дитина? Чи вона має 
нейтральне спрямування (тобто, аполітична), 
чи вона більший акцент робить на українську 
культуру та патріотизм, чи вона, навпаки, пат-
ріотична, але в напрямку іншої держави?» 

Батьки дали цікаві відповіді. Більш як 
25 шкіл налаштовані на українську культуру, 
на патріотизм. Інша половина ще не визначи-
лася. А деякі школи, як сказали батьки, «ціл-
ковито ватні».

Перша зустріч відбулась у жовтні минулого 
року під час перебування на ротації Дмитра 
Сороки, відомого харківського фізика-кібор-
га, командира зенітно-артилерійського взво-
ду, який разом зі своїми побратимами захи-
щав Донецький аеропорт протягом двох міся-
ців. Зустріч пройшла в його рідній школі № 61 
у П’ятихатках. Чудово пройшла бесіда зі стар-
шокласниками. Відповіді на контраверсійні 
запитання ми знайшли спільно. 

Наступною стала зустріч студентами фізтеху 
ХНУ. Вразили відповіді Дмитра. Він – донеч-
чанин, у дитинстві переїхав до Харкова, багато 

рідних досі мешкають у Донецькій області, то-
му Дмитро добре розуміє пріоритети місцевих. 
Він змалював свій погляд на мирне вирішення 
збройного протистояння: «Україну розколю-
вали досить довго. Робили це політики ради-
кального толку на виборчих перегонах. Нині 
варто РАЗОМ зшивати країну».

Саме такою є мета нашої ініціативи, в якій 
беруть участь бійці різних підрозділів, у тому 
числі, батальйонів Слобожанщина та Харків-1.

Двадцять одна зустріч відбулася, ще декіль-
ка – на черзі. Планується інтерактивний семінар 
для учнів та захисників України.

ЮЛІЯ ГУШ

ВІКТОРІЯ СКЛЯРОВА Є ОРГАНІЗАТОРКОЮ ЗУСТРІЧЕЙ «ШКОЛЯРАМ І СТУДЕНТАМ ПРО АТО», 

ПІД ЧАС ЯКИХ ВІДБУВАЄТЬСЯ СПІЛКУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ БІЙЦІВ ТА ВОЛОНТЕРІВ 

ЗІ ШКОЛЯРАМИ ТА СТУДЕНТАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ХАРКОВА ТА ОБЛАСТІ. 

МИ ПОПРОХАЛИ ЇЇ РОЗПОВІСТИ, З ЧОГО ВСЕ ПОЧАЛОСЯ, ЯКІ ПЛАНИ НА МАЙБУТНЄ

Розмови про візит харківських освітян 
до Бєлгорода викликали чимало 
суперечок. В той час, як Міністерство 
освіти і науки затвердило додатковий 
параграф до підручника з історії 
України для 11 класів про Євромайдан 
і агресію Росії, місцеві державні 
службовці відвідують заходи у країні, 
керівник якої має намір ліквідувати 
Україну як незалежну державу
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Вродливі і розумні
Українська шахістка з міста Стрий 
Марія Музичук стала 
чемпіонкою світу з шахів.
Тепер восени їй доведеться від-

стоювати своє звання в матчі проти 
однозначно найсильнішої шахістки 
планети – китаянки Хоу Іфань (вона 
і була чемпіонкою, але з деяких при-
чин не стала захищати своє звання 
в цьому турнірі). Марійці доведеться 
виконати колосальний обсяг роботи, 
в тому числі психологічної: не так давно китаянка розгромила на-
шу землячку Ганну Ушеніну. 
До речі, у харків’ян є офіційна пропозиція на тему Схід і Захід 

разом: провести матч за участі Марії та Ганни на головному май-
дані Харкова на 64 дошках просто неба. Ми організуємо.
На цьому великі шахи не закінчуються. Всередині квітня обидві 

українські команди, жіноча і чоловіча, вилітають у Китай, де прой-
де командний чемпіонат світу. Грати доведеться проти найсиль-
ніших команд планети, але ми то знаємо, що наші жінки найро-
зумніші та найкрасивіші, а чоловіки взагалі поза конкуренцією. 

Володимир Чистилін

Найбільше Пасхальне яйце зроблене з уламків літаків. Зна-
ходиться воно на території Канади, в містечку Вегревілль, Йо-
го довжина становить 8 м, ширина – 5 м. «Писанка» важить 
близько 2270 кг. Втім, не варто ганятися за рекордами. Світ 
врятує краса, любов та справжня віра.

ГАННА СНІЖКО
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Провожу тренинги..
Курс «Как стать богатым и 

известным» – $350.
Курс «Как стать богатым и 

неизвестным» – $3500.


У всех жизнь – зебра, а у 
меня – негр.


Хорошо, что у людей не две 

головы, а то и с шапками бы-
ла бы такая же морока, как с 
носками.


– Дорогуша, если ваш муж-

чина пошел «налево» – глав-
ное, там с ним не встретиться.

Анекдоты

Независимое издание «Гражданское общество» 

Выходит на пожертвования неравнодушных харьковчан-патриотов
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РОЗФАРБУЄМО 
СВІТ

Акция прошла на главной площади города. Как уточнил ко-
мандир «Гражданской самообороны Харькова» Виталий Тро-
пачев, БТР отремонтировал отряд самообороны, который на-
ходится в Кегичевке. «Это была их инициатива. Они нашли 
спонсоров и сделали технику. Ремонт обошелся в 150 тыс.грн. 
Кроме бронетранспортера, ранее ГСО отправила в АТО не-
сколько автомобилей, которые, в частности, передали баталь-
ону «Харьков – 1», – сообщил Тропачев. Представители 92-й 
бригады высоко оценили боевые качества военной техники.

ИВАН СОКОЛОВ

Золотые руки
ГРАЖДАНСКАЯ САМООБОРОНА ХАРЬКОВА 

ПЕРЕДАЛА ОТРЕМОНТИРОВАННЫЙ БТР-70 

ОТДЕЛЬНОЙ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ 92-Й БРИГАДЕ, 

КОТОРАЯ НАХОДИТСЯ В ЗОНЕ АТО


