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Коротко про головне
Звернення Президента Петра Порошенка з нагоди святкування
Дня Європи в Україні
Дорогі українці!
Сьогодні ми відзначаємо День Європи. І значення, важливість цього
свята ми починаємо розуміти лише зараз.
Адже Європа для України – це не просто географічне поняття.
Європа – це є майбутнє України, це є її історичний дух!
Європа – це є національна ідея, яка панує в серцях українців, яка
об’єднує український народ, об’єднує всю нашу країну.
Але, на жаль, Європа сьогодні для нас це і кривава ціна, яку платить
український народ і продовжує платити зараз для кращого майбутнього
України, українських дітей.
Сьогодні саме ми, українці, захищаємо Європу від варварства, тиранії,
тероризму, агресії, мілітаризму, які нависли над всім нашим континентом.
Ми, українці, сьогодні на передовій захисту європейської цивілізації.
Наша Революція Гідності – була революцією за Європу.
Наша боротьба проти російської агресії – є боротьбою за Європу.
Тому День Європи – це є наше, українське історичне свято.
Коли я зустрічаюсь з європейськими лідерами і ми обговорюємо, чим є
Європа, і де є місце України в Європі, я завжди говорю, що Європа для нас –
це єдність і солідарність.
Єдність європейських цінностей і солідарність у боротьбі за них.
Єдність Європейського Союзу і солідарність з Україною.
Я дуже вдячний всім країнам Європейського Союзу, всій Європі за
потужну і ефективну підтримку України у ці непрості часи.
Щойно я завершив розмову з лідерами Франції і Німеччини –
Президентом Франції Франсуа Олландом і канцлером Німеччини Ангелою
Меркель. Вони від імені всього Європейського Союзу попросили мене
привітати український народ і подякувати за ту велику боротьбу і великі
зрушення, яких український народ досяг за останні два роки.
Славетна перемога кримської татарки, українки Джамали на
Євробаченні – це є також солідарність Європи з Україною.
ЄвроМайдан, Революція гідності і самовіддана боротьба українського
народу проти російського агресора за власний цивілізаційний вибір, за
незалежність, за суверенітет та територіальну цілісність абсолютно поновому відкрили Україну і українців для всього європейського континенту.
Їдкий смог радянської, а потім і російської пропаганди розвіюється.
Україна впевнено постає в образі новітньої, надзвичайно
перспективної, амбітної європейської держави.
І Європа готова допомагати такій Україні якнайшвидше повернутися
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додому – до спільного європейського дому.
Для реалізації цієї мети ми з вами маємо подолати два ключових
виклики.
Виклик перший – це ефективне протистояння російській агресії. І саме
тому ми за два роки побудували за допомогою волонтерів, добровольців,
кожного українського громадянина українську армію. І вчора, на засіданні
Ради національної безпеки і оборони був прийнятий історичний документ –
Стратегічний оборонний бюлетень, який є дорожньою картою реформування
сектора оборони і безпеки і побудови нового рівня співпраці України і
НАТО. І на сьогоднішній день ми, хто зупинив сотні російських танків,
тисячі одиниць артилерії, навалу Росії – ми захистили Європу.
Другий виклик – це виклик амбітних, ефективних, всеохоплюючих,
системних реформ. Реформи, які змінять Україну. Реформи, які побудують
Європу в Україні. Реформи, які відновлять справедливість. Реформи, які
зроблять Україну надзвичайно ефективною державою.
І що є дорожньою картою у цих реформах? Це асоціація України і
Європейського Союзу, Угоду про яку ми підписали два роки тому. Дорожня
карта – це є План дій щодо безвізового режиму, який складав 140 пунктів, і
який ми виконали. На сьогоднішній день ми знаходимося напередодні
надання Європейським Союзом для українських громадян права вільно
подорожувати Європейським Союзом. Це перший крок повернення України
у велику європейську родину.
Реформи – це і зміни до Конституції в частині верховенства права,
судової реформи – це також крок для встановлення справедливості. Реформи
– це є потужні антикорупційні кроки.
Ми всі є творцями нашого спільного прогресу. Ми всі прагнемо того,
щоб Україна стала справжньою історією успіху. І я впевнений в тому, що все
у нас вийде.
Я впевнений в тому, що одного дня наші українські громадяни займуть
свої місця у Європейському парламенті, Європейській Комісії, європейських
інституціях. Це буде той день, коли Україна посяде достойне місце серед
країн-членів ЄС.
Я переконаний, що одного дня українська мова набуде статусу
офіційної мови Європейського Союзу.
Я вірю в Об’єднану Європу – наш спільний дім!
Я вірю в об'єднану, сильну, демократичну європейську Україну!
Я вірю в мир! І я переконаний, що ці діти, які стоять поруч зі мною, і
які є переможцями українських олімпіад, є першими кандидатами на
представництво України в європейських інституціях.
Я вірю в Україну, вірю в український народ. Я впевнений – все у нас
буде добре і це відбудеться (Офіційне інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/zvernennyaprezidenta-petra-poroshenka-z-nagodi-svyatkuvanny-37145). – 2016. – 21.05).
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Вітання Президента України працівникам наукової сфери України
Шановні друзі!
Щиро вітаю вас із професійним святом – Днем науки.
У нинішній непростий час Україна потребує інноваційних підходів до
вирішення актуальних проблем сьогодення. Необхідно докласти максимум
зусиль для зміцнення економіки, посилення обороноздатності країни,
розвитку соціогуманітарної сфери, і саме сучасна наука має стати запорукою
прогресивних змін та трансформацій.
Реалізації таких амбітних завдань покликана сприяти і нова редакція
Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність». Цей Закон
утверджує європейський вибір України у науковій сфері та, переконаний,
забезпечить її інтеграцію у високотехнологічне конкурентне середовище, що
відкриває широкі перспективи для українських учених та виробників
наукомісткої продукції. Важливим чинником у процесах модернізації буде
ваше прагнення до оновлення цієї сфери на демократичних засадах та
активна позиція у всебічному утвердженні принципів наукової етики.
Вірю, що ваш талант, самовіддана наполеглива праця та вірність обраній
справі стануть надійним підґрунтям для зміцнення авторитету науки,
підвищення результативності фундаментальних та прикладних досліджень,
залучення молодих талантів, що дасть можливість побудувати та захистити
європейську Україну.
Бажаю всім доброго здоров’я, миру, благополуччя і нових звершень в
ім’я України (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua/news/vitannya-prezidenta-ukrayini-pracivnikamnaukovoyi-sferi-ukr-37133). – 2016. – 21.05).

Привітання президента Національної академії наук України
академіка НАН України Б.Є. Патона з нагоди Дня науки
Дозвольте від усього серця привітати вас із професійним святом – Днем
науки!
Наукові надбання України є її справжнім скарбом і предметом для
обґрунтованої гордості. Чимало дослідницьких досягнень вітчизняних
учених за правом здобули міжнародне визнання. Наукова діяльність вимагає
від людини постійно виявляти всі свої найкращі риси – відповідальність,
наполегливість,
самовідданість,
готовність
до
саморозвитку
й
самовдосконалення. Переконаний, що наші вчені ними володіють, тому
здолають всі перешкоди та негаразди і зроблять все можливе для зростання
престижу української науки. За нинішніх непростих умов наука в нашій
державі має стати справжнім рушієм суспільного поступу та підвалиною для
майбутнього процвітання, добробуту, миру і злагоди в Україні.
Щиро зичу всій вітчизняній науковій спільноті, усім, для кого наука
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стала покликанням і сенсом життя, доброго здоров’я, щастя, наснаги,
невичерпних життєвих сил для натхненної і продуктивної праці та вагомих
досягнень в ім’я науки і на благо українського народу!
З глибокою повагою президент Національної академії наук України
академік НАН України Б. Є. Патон
(Національна академія наук України
(http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news1/Pages/View.aspx?MessageID=2294). –
2016. – 20.05)

Аналітика
Т. Гранчак, заввідділу СІАЗ НБУВ, д-р наук із соц. комунікацій

«Мінське» роздоріжжя
Процес
пошуку
шляхів
урегулювання ситуації на Донбасі і
розв’язання російсько-українського
конфлікту залишається у фокусі
вітчизняних
ЗМІ,
лише
на
нетривалий час поступаючись
увагою
іншим
резонансним
інформаційним приводам.
Останнім часом у цьому
контексті
актуальними
і
взаємопов’язаними темами обговорення стали дистанціювання від участі в
переговорах у Мінську Р. Безсмертного, візит до Києва 25 квітня і до Москви
18 травня помічника держсекретаря США В. Нуланд та питання реалізації
положення мінських домовленостей стосовно законодавчого забезпечення
виборів в окремих регіонах Донецької та Луганської областей.
Нагадаємо, наприкінці квітня ЗМІ поширили заяву Р. Безсмертного,
який представляв Україну в тристоронній контактній групі з урегулювання
конфлікту на Донбасі, про його вихід з переговорного процесу в мінському
форматі: «Я виходжу з мінського процесу. Політична підгрупа працює
всупереч Мінським угодам. Адже від початку всі домовилися: вона почне
діяти лише після розв’язання безпекового компоненту. А на практиці перші
пункти “Мінська” не виконані». Місце Р. Безсмертного в політичній підгрупі
посіла координатор виборчих програм громадянської мережі «Опора»
О. Айвазовська, яку було підключено до процесу переговорів 23 березня.
Як виходить з розлогих інтерв’ю, які дав Р. Безсмерний вітчизняним
ЗМІ,
зокрема
«РБК-Україна»
(https://www.rbc.ua/ukr/interview/romanbessmertnyy-menya-sprashivali-pochemu-1462530438.html) і «Європейській
правді»
(http://www.eurointegration.com.ua/interview/2016/04/28/7048541/),
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однією з причин його рішення стали розбіжності між ним та Президентом
П. Порошенком у поглядах на можливість проведення виборів на Донбасі
цього року: Р. Безсмертний був категорично проти їх проведення, вважаючи
це нереальним. «Під час останніх переговорів я сказав, що не підпишу
документ з датою виборів у 2016 р., бо це нереально», – сказав він в інтерв’ю,
відповідаючи на питання, чи означає поява в групі О. Айвазовської
прийняття Президентом ультиматуму щодо проведення виборів на Донбасі
цього року.
Коментуючи вихід Р. Безсмертного з переговорного процесу, політолог
П. Олещук висловив припущення, що політик вирішив дистанціюватися від
рішень, з якими він не міг погодитися. «Безсмертний міг вийти з мінського
процесу, бо не хоче мати справу з домовленостями, які намічаються, –
говорить політолог. – Нині проведення виборів на Донбасі обговорюється не
лише теоретично, а й з прикладного боку. Безсмертний може бути
поінформований про плани активнішого виконання мінських домовленостей.
Не хоче асоціюватися з цим. Український політик, який розпишеться під
таким рішенням, підірве свою репутацію» (http://gazeta.ua/articles/commentsnewspaper/_bezsmertnij-vijshov-iz-minskih-peregovoriv/695975).
Примітно у зв’язку з цим, що заява Р. Безсмертного про вихід з
мінського процесу була оприлюднена одразу після візиту до Києва помічника
держсекретаря США В. Нуланд, присвяченого питанням урегулювання
ситуації на Донбасі. Як повідомляє ВВС Україна, В. Нуланд прибула до
Києва в понеділок, 25 квітня, з Ганновера, де напередодні відбулася зустріч
президента США Б. Обами з лідерами Франції й Німеччини. Однією з тем
переговорів була ситуація в Україні та перспективи розв’язання конфлікту на
Донбасі
(http://www.bbc.com/ukrainian/politics/2016/04/160427_mps_nuland_sx).
Висунуті В. Нуланд до вітчизняних законодавців вимоги, наведені
аргументи й озвучені обіцянки узагальнив оглядач «Дзеркала тижня»
С. Рахманін у своїй статті «Оборона “Мінська”»:
– Київ зобов’язаний виконати мінські угоди, оскільки їм немає
альтернативи й Українська держава взяла на себе зобов’язання їх
дотримуватися;
– вибори на окупованих територіях мають відбутися не пізніше літа, а
повна реалізація мінських домовленостей – до кінця поточного року;
– надання обіцяної фінансової допомоги прямо залежатиме від
готовності Києва дотримуватися заповітів «Мінська»;
– санкції щодо Росії (слід гадати, В. Нуланд у цьому випадку говорила
про санкції, запроваджені ЄС), швидше за все, будуть продовжені в червні,
однак імовірність їх зняття у грудні досить висока;
– у разі досягнення домовленості про проведення місцевих виборів
важке озброєння та бронетехніку відведуть, і вони перебуватимуть у
спеціально призначених для цього місцях під наглядом місії ОБСЄ;
– чисельність місії ОБСЄ та повноваження будуть розширені;
обговорюється можливість формування спеціального поліцейського
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контингенту під егідою ОБСЄ, який має виступити в ролі гаранта безпеки на
території ОРДЛО до, під час та після проведення виборчої кампанії;
– важке озброєння й техніка, згідно з попередньо обумовленим планом,
можуть бути виведені з території окремих районів Донецької та Луганської
областей (ОРДЛО) тільки після проведення місцевих виборів;
– процес відновлення українського контролю над кордоном може
розпочатися тільки після проведення місцевих виборів і за умови чіткого
дотримання мінських угод;
– Київ зобов’язаний виконати весь комплекс заходів, передбачених
мінськими домовленостями, включно з прийняттям закону про
широкомасштабну амністію і внесенням змін до української Конституції,
обумовленими в Мінську;
– усі сторони мають чітко дотримуватися зобов’язань, передбачених
мінськими угодами, але Україна повинна першою продемонструвати
готовність виявити добру волю;
– дотримання цього плану здатне забезпечити повномасштабне
врегулювання військового конфлікту на Сході України, що може стати
першим вдалим випадком мирного завершення локальної війни
(http://gazeta.dt.ua/internal/oborona-minska-_.html).
Озвучені В. Нуланд тези викликали цілком прогнозовану реакцію з
боку різних представників депутатського корпусу: від обурення депутатів
«Самопомочі» до обережної підтримки членів парламентської більшості.
«Держдеп наполягає на тому, що Україна має внести зміни до
Конституції – з “особливим статусом” для окупованих територій Донеччини
та Луганщини, провести на окупованих територіях вибори найближчим
часом та забезпечити амністію бойовикам. Мінські угоди необхідно
імплементувати до кінця 2016 р., альтернативи їм немає», – інформувало
представництво «Самопомочі» у Facebook.
В. Войціцька, присутня на зустрічі з американською гостею, переказала
висловлені нею основні меседжі: вибори на Донбасі «очікуються» в липні
цього року (у серпні, за уточненням С. Рахманіна. – Прим. авт.). Для цього
закон про ці вибори Верховна Рада повинна ухвалити вже у травні
(нагадаємо, за «формулою Штайнмайєра», якщо закон ухвалено, то вибори
мають відбутися через 90 днів). «Причому зазначається, що ми маємо
розуміти, що ніхто не відведе важке озброєння. Важке озброєння має бути
“зачинене” і за його “зберіганням” має спостерігати спеціальна місія ОБСЄ.
Нам кажуть, що якщо ми проведемо вибори, то це створить прецедент, коли
російські війська вперше в історії добровільно залишать територію, яку вони
окупували. Причому жодних гарантій, що російські війська вийдуть, немає і
бути не може», – повідомляють у «Самопомочі».
У партії підкреслили, що надання «особливого статусу»
непідконтрольним Україні територіям Донбасу та проведення там виборів є
«фактичною капітуляцією».
Натомість позафракційний народний депутат, голова Комітету ВР у
закордонних справах Г. Гопко, яка підтримала минулого року внесення змін
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до Конституції України в частині децентралізації, що передбачали, зокрема,
особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей, вважає
інакше. «Потрібно повернути Україні Донбас. Незважаючи на те, що мінські
домовленості можуть бути не дуже популярними в українському парламенті.
Важливо створити прецедент, коли Росія забирає свої війська з української
території, а Україна завдяки своїй ефективній роботі в частині здійснення
реформ перемагає агресію через економічну успішність», – заявила депутат
радіо «Свобода».
Зі свого боку депутат від фракції БПП П. Різаненко в розмові з ВВС
Україна заявив про відсутність будь-яких умов та ультиматумів з боку
В. Нуланд під час її зустрічі з депутатами. За його словами, якнайшвидше
проведення виборів на непідконтрольних Києву територіях Донбасу було
одним з варіантів розвитку подій з повернення цих територій, що їх
парламентарі обговорювали з американськими гостями, і йшлося про те, що
наразі мінські угоди не виконуються ані Україною, ані російською стороною
(http://www.bbc.com/ukrainian/politics/2016/04/160427_mps_nuland_sx).
Сама В. Нуланд, коментуючи зміст розмови з парламентарями,
зазначила, що її слова перекрутили: перш за все треба припинити вогонь на
Донбасі, а вже потім говорити про вибори. Дипломат підкреслила, що досі
неясно, як забезпечити безпеку під час виборів на тимчасово окупованих
теренах Донбасу. Щонайменше має йтися про виведення російських військ з
території України і відновлення контролю над кордоном.
«Повідомлення про нашу вчорашню зустріч в парламенті було
абсолютно неточним. Ми не встановлювали дат проведення виборів, ми
наголосили, що “мінські домовленості” вимагають відновлення безпеки для
проведення виборів. Це стосується і доступу місії ОБСЄ на всю територію
Донбасу, і можливості кандидатів вести виборчу кампанію, і можливості
громадян отримувати інформацію про вибори», – заявила В. Нуланд
(http://www.radiosvoboda.org/content/article/27702126.html).
Напередодні візиту В. Нуланд до Києва голова правління Центру
прикладних політичних досліджень «Пента» В. Фесенко прогнозував, що
метою відвідин помічника держсекретаря США стане ознайомлення із
ситуацією з новим урядом, а також з’ясування можливості проведення в
найближчі місяці законопроекту щодо виборів на окупованому Донбасі для
розгляду українськими парламентарями. «Щодо мінських домовленостей
вона (В. Нуланд. – Прим. авт.) здійснює особливу місію Держдепу: буває і у
нас, і в Росії, зустрічається і з нашими ключовими фігурами, і з російськими.
В. Нуланд особисто на контакті з В. Сурковим. Напередодні візиту Д. Керрі у
Москву, у березні, В. Нуланд була в Росії, а на початку квітня мала б бути у
нас, але не приїхала», – розповів В. Фесенко.
На думку політолога, її візит до України було перенесено через
політичну кризу.
«В. Нуланд паралельно буде оцінювати ситуацію в парламенті. Тут є
дві проблеми, одну вони намагаються вирішувати з нами, іншу – з Росією. З
РФ вони вирішують поки без успіху особливого... Ідеться про згоду на
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поліцейську місію ОБСЄ на Донбасі. Але, судячи із заяви О. Захарченка і, що
важливіше, Д. Пєскова, питання ще не вирішено», – сказав він.
При цьому також є проблемою просування додатка до закону про
місцеві вибори в Україні у ВР. «Додаток стосується проведення виборів в
окремих районах Луганської та Донецької областей. Законопроект готується
міжнародною групою, там є представники України, Німеччини, Франції,
плюс експерти Венеційської комісії. Не знаю, законопроект готовий чи ні,
але, думаю, В. Нуланд з’ясовує, чи є можливість найближчим часом – у
травні або, максимум, у червні – провести цей закон через Верховну Раду.
Саме тому вона буде зустрічатися з представниками різних фракцій і
з’ясовувати, чи можливо буде провести такий закон або окремі положення у
парламенті», – підсумував експерт (http://www.unn.com.ua/uk/news/1566831v-nuland-u-kiyevi-zyasovuvatime-dolyu-zakonoproektu-pro-vibori-na-donbasipolitolog).
Нагадаємо, наприкінці квітня в МЗС України заявили про готовність
української сторони у стислі терміни розробити закон про вибори в ОРДЛО й
терміново провести їх, щоб вже до кінця літа отримати легітимних
представників Луганська та Донецька. Як зазначав заступник міністра
закордонних справ України В. Пристайко, український уряд готовий вести
переговори із законно обраними представниками ОРДЛО, навіть якщо
сьогодні офіційний Київ вважає їх злочинцями. «Ми говорили, що єдина
можливість для Києва вести переговори, якщо люди дійсно чимось
незадоволені, – це мати легальних представників цих регіонів: Луганської
частини та частини Донецької області. Для цього, ми впевнені, і ми
вимагаємо цього – ці люди повинні бути обрані, і обрані законно. Яким
чином нам це вибрати? Нам потрібно провести вибори. Ми готові зараз
розробити закон, …враховуючи певні відмінності, наявні в законах та в
проведенні виборів на території всієї України у всіх її частинах. Ми готові
розробити цей закон, узгодити його і у відповідності з ним терміново
розпочати вибори, щоб отримати, бажано цього літа, вже легітимних
представників Луганська та Донецька. Аби з ними вести переговори про
подальші кроки з вирішення безпекової, економічної та всіх інших частин
ситуації», – заявив він у коментарі для ЗМІ (http://dt.ua/POLITICS/v-mzszayavili-pro-gotovnist-ukrayini-provesti-vibori-v-ordlo-vzhe-do-kincya-lita207199_.html).
Про можливість проведення місцевих виборів на Донбасі вже у 2016 р.
14 травня після урочистостей з нагоди запуску нової патрульної поліції у
Краматорську говорив також Президент України П. Порошенко. Як інформує
«Новое время», відповідаючи на запитання щодо можливостей проведення
місцевих виборів на окупованих територіях 2016 р., Президент зазначив, що
не виключає цього (http://nv.ua/ukr/ukraine/politics/poroshenko-dopustivprovedennja-viboriv-v-okupovanomu-donbasi-v-2016-rotsi-123208.html).
При
цьому глава держави наголосив, що вибори в окупованому Донбасі можливі
лише за умови виконання мінських домовленостей: «Коли буде безпека, коли
буде припинення вогню, коли віддадуть заручників, коли ми заведемо
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озброєну місію. І ця місія стане не лише на лінії зіткнення, а й на кордоні».
Питання виборів на Донбасі порушувалося й під час візиту В. Нуланд
до Москви 18 травня та її зустрічі з помічником президента РФ В. Сурковим.
США і вся міжнародна спільнота в цілому не визнає виборів в окремих
районах Донецької та Луганської областей без повного додержання
сторонами всіх пунктів мінських угод, заявила помічник держсекретаря
США у справах Європи і Євразії за підсумками візиту 18 травня.
Представник Держдепу також підкреслила, що з виконанням російською
стороною мінських угод пов’язане питання про зняття санкцій з РФ. «Зараз
саме час “натиснути на газ” і побачити мінські угоди повністю виконаними.
Це позитивно позначиться на мирі та безпеці в Україні, матиме позитивний
вплив на двосторонні відносини Росії та України і буде добре для відносин
Росії і США», – зазначила вона.
Як бачимо, на разі пошуки шляхів розв’язання конфлікту на Донбасі
тривають при фактичному підключенні до переговорного процесу США, які
не входять у нормандський формат (тип зустрічей у чотиристоронньому
форматі Україна – Німеччина – Франція – Росія щодо вирішення збройного
конфлікту на Сході України. – Прим. авт.). Як інформує з цього приводу
оглядач «Дзеркала тижня» С. Рахманін, наприкінці квітня президент США
Б. Обама, спілкуючись із федеральним канцлером Німеччини А. Меркель на
міжнародній промисловій виставці в Ганновері, запропонував їй розширити
нормандський формат за рахунок Вашингтона. «Утім отримав ввічливу
відмову», – зазначає журналіст (http://tsn.ua/svit/merkel-ne-zahotila-bachitissha-v-normandskomu-formati-zmi-652381.html).
Колишній міністр закордонних справ України В. Огризко, коментуючи
активізацію участі в переговорному процесі США, вважає це позитивним
моментом для України й зазначає з цього приводу: «США не входять в
мінський формат, але цей останній випадок, коли В. Нуланд у Москві
зустрілася з В. Сурковим, свідчить про те, що США беруть безпосередню
участь у спробах подолати наслідки російської агресії в Україні. Це
позитивний момент для нашої країни», – пояснює він.
За словами В. Огризка, заява В. Нуланд щодо того, що санкції з РФ
можуть бути зняті тільки після повного виконання мінських угод, – ще один
позитив для України. «Чергова спроба пояснити росіянам, що мінські угоди
необхідно виконувати, тільки тоді буде розмова про зняття санкцій», –
зазначив дипломат.
При цьому на запитання журналістів, чи могли на цій зустрічі бути
досягнуті кулуарні домовленості, оскільки українську сторону на неї не
запросили, В. Огризко порадив «не шукати чорну кішку в темній кімнаті,
особливо якщо її там немає», додавши, що навряд чи хтось з українських
політиків полетів би в Москву, тому українську сторону на зустріч і не
запросили (http://uapress.info/uk/news/show/131335).
У МЗС України, за інформацією 5 каналу, також вважають, що прямі
зв’язки Вашингтона й Москви щодо України не шкодять інтересам Києва.
«Це паралельна з нормандським форматом ділянка політичної роботи.
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Головним чином, по лінії Вашингтон – Москва обговорюється питання
безпеки – найважливішої складової мінських угод», – сказав український
чиновник, який підтримує постійний контакт з В. Нуланд.
Відповідно до інформації видання, таку позицію підтримують в
Адміністрації Президента: «США активно діють і проводять зустрічі з
росіянами, рухаються паралельно з нормандським форматом. На зустрічах з
росіянами представники Держдепу пропонують різні сценарії, які
узгоджуються з нами і союзниками в Євросоюзі».
Відзначається при цьому, що дедалі частіше оглядачі озвучують ідею
переформатування мінського процесу, щоб туди могли увійти США.
Представники української сторони поки що не бачать у цьому сенсу, позаяк
для адміністрації Б. Обами, яка незабаром піде, немає сенсу робити це
сьогодні – невдовзі США отримають нового президента, і, очевидно, що вже
наступник
визначатиме
нову
стратегію,
пріоритети
й
кадри
(http://www.5.ua/polityka/stalo-vidomo-navishcho-nuland-ide-do-moskvy114226.html).
В експертних колах висловлюється думка, що саме майбутня зміна
адміністрації в США мотивує їх до активізації зусиль щодо врегулювання
ситуації на Донбасі.
На думку директора Центру політичного аналізу «Стратагема»
політолога Ю. Романенка, для США вкрай важливо показати результати у
врегулюванні українсько-російського конфлікту, оскільки українську
проблему можуть використати у виборчій кампанії проти кандидатів від
Демократичної партії, враховуючи те, що діючий президент США Б. Обама є
демократом, а не республіканцем. Політичний оглядач О. Голубов у свою
чергу припускає, що Вашингтон волів б передати справи наступнику Б.
Обами «із ще одним хрестиком навпроти виконаного завдання» в
зовнішньополітичному порядку денному. Проведення виборів, навіть за
умови, що вони не усунуть причини конфлікту, на думку експерта, допоможе
політикам прозвітувати перед виборцями про успіх їхніх дипломатичних
зусиль
(http://espreso.tv/article/2016/05/11/cina_gidnosti_chy_zmusyat_ukrayinu_postup
ytysya_schodo_quotminsku_2quot).
Таке припущення цілком узгоджується з інформацією народного
депутата Г. Гопко, яка в інтерв’ю радіо «Свобода» після зустрічі з В. Нуланд
зазначила, що адміністрація Б. Обами хоче реалізувати «мінські
домовленості» до кінця його президентських повноважень, які вибігають
наприкінці цього року. «Був представник від адміністрації Обами Ч. Купчан.
Чітко було висловлено позицію, що перед тим, як Обама піде з посади,
мінські домовленості мають бути реалізовані», – сказала Г. Гопко
(http://www.radiosvoboda.org/content/article/27702126.html).
Причому якщо реалізація положення мінських угод стосовно внесення
змін до Конституції щодо особливого статусу окремих районів Донецької та
Луганської областей виглядає малоймовірною з огляду на необхідність 300
голосів для підтримки відповідного законопроекту у Верховній Раді, то
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голосування закону про вибори (особливо після парламентського
«бліцкригу» по призначенню Генеральним прокурором Ю. Луценка) цілком
вірогідне.
Отже, як бачимо, на відміну від минулого року, коли в центрі
переговорного процесу стояла вимога внесення змін до Конституції України
стосовно особливого статусу окремих районів Донецької та Луганської
областей, на разі ключовою вимогою позиціонується проведення виборів у
цьому регіоні.
За словами Р. Безсмертного, тема внесення змін до Конституції
відійшла на другий план приблизно всередині літа 2015 р. (хоча, нагадаємо,
Верховна Рада, ідучи назустріч ініціативам Президента П. Порошенка,
прийняла в першому читанні законопроект № 2217а про внесення змін до
Конституції України відносно децентралізації влади на позачерговому
засіданні 31 серпня. Водночас ці дії супроводжувалися масовими протестами
й радикалізацією суспільства, зіткненнями під будівлею Верховної Ради, у
результаті яких троє бійців Нацгвардії загинули й понад 140 отримали
поранення, а також розколом всередині парламентської більшості:
Радикальна партія О. Ляшка заявила про свій вихід з коаліції ВР, а у фракції
«Самопоміч» почали розглядати таку можливість).
Як зазначив Р. Безсмертний, зміна порядку денного переговорів
відбулася через усвідомлення їхніми учасниками перевищення в питанні
внесення змін до Конституції України повноважень учасників нормандської
четвірки, адже зміна Основного закону – це компетенція народу України і
Верховної Ради. Питання ж виборів, за словами політика, вирішується
парламентською більшістю. Оскільки в парламенті сформована
пропрезидентська більшість, Президент П. Порошенко цілком здатен узяти
на себе відповідальність.
У цьому контексті оглядач С. Рахманін пише, що, за його інформацією,
група Р. Князевича, яка співпрацювала з німецькими фахівцями й
контактувала з експертами з Бюро демократичних інститутів і прав людини,
одного з інститутів ОБСЄ, вийшла на фінішну пряму в підготовці
відповідного законопроекту. «Документ уже найближчим часом може бути
належним чином оформлений і поданий у Раду. Однак прогнозувати, коли
він з’явиться у порядку денному сесії, не береться ніхто. Ніхто зі
спостерігачів не береться також заявляти, чи судилося проекту стати
законом.
Нерепрезентативне
опитування
представників
різних
парламентських фракцій підтвердило, що наразі за документ під такою
назвою більшість народних обранців голосувати не готові. Хоча задля
справедливості годиться згадати дві важливі деталі. По-перше, не вдалося
знайти людину, ознайомлену бодай із чернеткою законопроекту. По-друге,
Банкова ще не почала активну роботу з депутатськими спільнотами. А яка
влада винахідлива й наполеглива, коли слід оперативно протиснути потрібне
рішення, загальновідомо. Питання – наскільки їй потрібен цей закон. І
наскільки
їй
потрібні
ці
вибори»,
–
зазначає
оглядач
(http://gazeta.dt.ua/internal/viyna-i-minsk-_.html).
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Аналіз інформаційних повідомлень дає підстави для висновку, що
жодних ілюзій стосовно результатів імовірних виборів в окремих районах
Донбасу в нинішніх умовах немає ні в політиків, ні в експертів, ні в
оглядачів.
Проведення таких виборів на російських умовах призведе до
легітимізації нинішніх маріонеткових режимів «ДНР/ЛНР», а їх інтеграція в
Україну загрожуватиме поверненням країни під російський вплив,
посиленням відцентрових тенденцій і, за найгіршого сценарію, навіть
розпадом держави.
З іншого боку, висловлюються аргументи на користь ухвалення закону
про вибори в ОРДЛО як необхідної умови продовження західних санкцій
стосовно Росії та програми співпраці України з МВФ. Ідеться про виконання
Україною своєї частини мінських угод з розрахунком на те, що Росія своєї
частини не виконає. Адже створити умови для проведення виборів на
Донбасі за участі українських партій і з вільним допуском на ці території
українських ЗМІ в стислі терміни нереально. Як зазначив з цього приводу
С. Рахманін, «сьогоднішня тактика Банкової – приховати небажання
проводити вибори за готовністю ухвалити закон про їх проведення. Для
цього планується оснастити цей законопроект вимогами, на які не захоче піти
Москва, й умовами, яких вона не зможе виконати. У такому разі навіть
можливе прийняття закону про вибори в ОРДЛО дозволить відкласти на
невизначений термін проведення самої кампанії. Обговорюється можливість
(на крайній випадок) скасувати вже ухвалений закон про вибори на
неконтрольованих територіях (а також горезвісний закон “про особливий
статус”, який теж, можливо, набере юридичної сили) рішенням
Конституційного Суду. Адже їх неконституційність очевидна, а питання
внесення відповідних змін відкладено до кращих часів».
За висновками експертів, якщо ж ставитися до питання проведення
виборів в ОРДЛО відповідально і не розглядати його виключно в аспекті
технології переговорного процесу, то проведення таких виборів неможливе
раніше ніж за два-три роки.
Серед завдань, які потрібно виконати до проведення виборів,
Р. Безсмертний, зокрема, назвав підготовку суспільної думки, вирішення
питань безпекового характеру, забезпечення демілітаризації, демобілізації,
хоча б мінімальне відновлення суверенітету України. Для всього цього, на
його думку, потрібно від трьох до п’яти років. Раніше політик вважає
проведення виборів неможливим. У випадку спроб прискорити процес до
вирішення вказаних питань, зростають ризики загострення конфлікту. «Коли
ти маєш справу з війною, то повинен робити все, щоб жертв не було. Вибори
будуть фактором-провокацією для загострення конфлікту. Я категорично
проти будь-яких дій, які призведуть до загострення, тому що це принесе
жертви. Це війна. Це не той випадок, коли учасники судового процесу
можуть дозволити собі грати у вибори», – зазначив Р. Безсмертний.
За його словами, стартом для того, щоб почати говорити про
можливість проведення виборів, мають бути дві речі: розв’язання проблеми
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безпеки і відповідне інформаційне поле. «Ми ж сьогодні дуже далекі навіть
від початку простого діалогу про вибори», – підкреслив він
(http://www.newsru.ua/ukraine/19may2016/sprowokujut_zagostrennja.html).
Додатково постають питання фінансування виборів (як виділення
грошей з бюджету, так і їх перерахування в ОРДЛО) та реєстру виборців.
Як пояснив заступник глави Центрвиборчкому А. Магера, «сьогодні не
можна (провести вибори. – Прим. авт.). І через рік буде не можна. Думаю,
процес буде розтягнутий більше ніж на два роки. І це оптимістичний
сценарій. Якщо дострокові вибори в Раду відбудуться через рік-півтора,
звичайно ж, на окупованих територіях вони не пройдуть».
Це об’єктивна необхідність, яка потрібна для того, щоб дотримати
вимоги українського законодавства. «Не можна забувати, що на цих
територіях вже два роки не функціонує державний реєстр виборців. А його
перевірка і відновлення – це дуже серйозна і кропітка робота», – зазначив
А. Магера додавши, що після того можна буде зайнятися формуванням
виборчих комісій і доступом українських ЗМІ. Паралельно з чим потрібне
закриття кордону й роззброєння бойовиків. Усе це може зайняти два-три
роки.
Виходячи з того, що Вашингтон постійно робить наголос на
необхідності проведення виборів «за мінською процедурою», можна
припустити,
що
США
влаштовує
такий
темп
(http://www.depo.ua/ukr/svit/nuland-perenesla-vibori-na-donbasi-na-dva-roki18052016200000).
Запевнення експертів у неможливості найближчим часом організувати
на Донбасі проведення місцевих виборів, які б відповідали європейським
стандартам, дають підстави розглядати це питання, швидше, у
політтехнологічному аспекті – як інструмент затягування часу та збереження
санкцій стосовно Росії.
Утім, враховуючи висловлювання Г. Гопко стосовно сподівань, що
«Україна завдяки своїй ефективній роботі в частині здійснення реформ
перемагає агресію через економічну успішність», упевненим у цьому бути не
можна. Настороженість також провокують слова Р. Безсмертного (відомого
неприйняттям ідеї проведення виборів на Донбасі найближчим часом) про те,
що з того моменту, коли Р. Князевич почав працювати над законопроектом
про вибори в ОРДЛО, він перестав відповідати на дзвінки політика. Як
зауважив у цьому контексті політолог П. Олещук, «сподіватися, що без
забезпечення необхідних умов вибори не пройдуть – помилково. Якщо буде
політична воля визнати їх – це зроблять. Якщо завдання стоїть якнайшвидше
легітимізувати все, що відбувається на Донбасі, – це організувати
нескладно». Таким чином, ризик того, що після ухвалення закону про вибори
їх доведеться проводити з подальшим визнанням результатів, залишається.
Отже, наразі перед президентською командою стоїть вибір:
посилювати вплив на ВР і проводити відповідний законопроект чи тягнути
час, створюючи різноманітні комісії та проводячи обговорення й узгодження.
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На думку політичного експерта В. Небоженка, Президент не піде на
проведення виборів в ОРДЛО. «Він дуже хитра людина. Він обманув
стількох своїх політичних партнерів, що йому нічого не вартуватиме
обманути ще раз, партнерів зовнішньополітичних. Я не думаю, що він
серйозно припускає вибори на Донбасі. …Вибори П. Порошенко проводити
на Донбасі не буде. Тому що це закінчиться для нього плачевно», –
прогнозує В. Небоженко (http://iamir.info/viktor-nebozhenko-poroshenko-shepchetbogu-u-menya-dogovor-s-putinym-ya-nichego-ne-boyus/#ixzz49CjhrJ6p).
У свою чергу С. Рахманін пише про групу в оточенні Президента, яка
радить йому зволікати, скільки можливо. «Ці політики переконані, що
демонстративний зрив мінського процесу несе для Вашингтона, Берліна та
Парижа набагато більші ризики, ніж подальше зволікання. На їхню думку,
якщо Президент буде послідовний у своїй тактиці “убивства часу”, ніхто з
провідних західних лідерів не ризикне робити різкі випади на адресу Києва»,
– зазначає оглядач.
Він звертає увагу на традицію використання Президентом України
тактики «затягування»: не відмовлятися від зобов’язань, прийнятих у
Мінську, але й не поспішати реалізовувати досягнуті в білоруській столиці
домовленості. За висновками оглядача, «П. Порошенко просто зволікав, не
маючи власного плану і вважаючи, що він працює на Україну. Тепер Києву
дали зрозуміти, що час очікувань минув. Прийдешні вибори у США,
Німеччині та Франції, з одного боку, не дозволяють лідерам цих держав
надто часто відволікатися на вирішення українських питань, а з іншого –
примушують їх активніше тиснути на Київ, аби домогтися успішного
завершення “української історії”, під якою вони розуміють фактичне надання
ОРДЛО спеціального статусу і, як мінімум, заморожування активного
збройного конфлікту. Особи, наближені до П. Порошенка, вважають, що він і
цього разу спробує спустити вирішення питання на гальмах. Однак загроза
неотримання коштів від МВФ і зняття санкцій з Росії вже влітку нинішнього
року (що малоймовірно, але активно використовується Заходом як шантаж)
може примусити його, як мінімум, продемонструвати готовність позитивно
вирішити
питання
проведення
виборів
у
ОРДЛО»
(http://gazeta.dt.ua/internal/oborona-minska-_.html).
До речі, про ризик скасування західних санкцій стосовно Росії у
випадку саботування Україною питання виборів в окремих районах
Донецької та Луганської областей говорить також політичний експерт В.
Войтків, аналізуючи в коментарі «Слову і ділу» заяву глави МЗС Німеччини
Ф.-В. Штайнмайєра про те, що ЄС буде складно продовжити санкції проти
Росії. «Очевидно, що це питання порушувалося в Берліні на останніх
переговорах в контексті виборів на Донбасі. Не виключено, що згода на
вибори з нашого боку може бути умовою того, щоб санкції були продовжені.
Якщо Україна в тому чи іншому форматі не погодиться на вибори, ЄС не
гарантує продовження режиму санкцій», – вважає експерт.
За його словами, «РФ робить все можливе, щоб Захід втомився від
конфлікту на Донбасі, за рахунок пропагандистських методів, банального
16

підкупу політиків, фінансового лобі й інших механізмів. РФ намагається
створити коаліцію і довести, що свою частину умов вони виконали,
повномасштабного вогню немає, а Україна взяті на себе зобов’язання не
(http://ru.slovoidilo.ua/2016/05/21/mnenie/politika/rf-delaet-vseвиконує»
vozmozhnoe-chtoby-zapad-ustal-ot-konflikta-na-donbasse-ekspert).
Утім, Р. Безсмертний не вважає, що скасування західних санкцій щодо
РФ призведе до істотних змін. «Скасування санкцій у 2017 р. вплине
приблизно так, як позаторішній сніг на ситуацію на дорогах. От подивіться,
перекрили доступ певних продуктів. Це призвело до росту аналогічних
сегментів російського ринку на 5–7 %. Тепер питання до Еро: ви думаєте,
вони захочуть пускати назад європейський продукт. Тепер гляньте на
споживання енергоресурсів – вони в Європі зменшуються з кожним роком.
Енергомісткі галузі? А про що йдеться? Тому для мене всі ці санкції мали
насамперед
політичне
значення»,
–
підсумував
експерт
(https://www.rbc.ua/ukr/interview/roman-bessmertnyy-menya-sprashivalipochemu-1462530438.html_).
У випадку обрання президентською командою рішення щодо
ухвалення закону про вибори на Донбасі виникатимуть інші ризики.
У першу чергу в матеріалах ЗМІ звертається увага на те, що провести
такий закон через Верховну Раду в нинішніх умовах буде доволі непросто.
Зокрема, наприкінці квітня представники фракцій «Народний фронт», «Блок
Ю. Тимошенко», «Самопоміч», з якими вдалося поспілкуватися
С. Рахманіну, заявили, за його словами, що на сьогодні не мають наміру
голосувати за закони, які звільняють від відповідальності бойовиків і дають
змогу, фактично, легалізувати нинішню владу в ОРДЛО. «Однак деякі з них
висловили готовність змінити точку зору, якщо прийняття такого закону
виглядатиме єдиним можливим рішенням», – пише оглядач у статті
«Оборона “Мінська”» від 28 квітня. Звісно, можна спробувати повторити
«прокурорський бліцкриг», однак імовірність, що законопроект нині не
набере потрібної кількості прибічників, особливо враховуючи зниження
рівня підтримки Президента серед депутатів і в суспільстві, висока. У такому
випадку П. Порошенко отримує формальний привід відмовитися від
проведення виборів в ОРДЛО найближчим часом. Водночас такий сценарій
загрожує главі держави іміджевими втратами через демонстрацію
нездатності впливати на український парламент і провідні політичні сили.
Зворотним боком дистанціювання П. Порошенка від просування закону про
вибори й пов’язаного з ним закону про амністію, за припущенням
С. Рахманіна, може бути отримання Президентом додаткових «очок у
парламенті», а в перспективі – консолідація суспільства, яке досить
негативно ставиться до можливої легалізації бандитського режиму в ОРДЛО.
Якщо ж Президент докладатиме зусиль щодо прийняття законопроекту
парламентом і Верховна Рада проголосує закон, це може спричинити
загострення ситуації всередині держави. Адже, як засвідчили результати
дослідження, проведеного соціологічною службою Центру ім. О. Разумкова з
25 по 30 березня 2016 р., переважна більшість громадян України не
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підтримує надання Донбасу особливого статусу (56,4 %) (підтримують таку
ідею близько чверті опитаних – 23,8 %, ще 19,8 % респондентів не змогли
визначитися з відповіддю на питання) та ідею проведення виборів на
окупованих територіях Донбасу до взяття їх під контроль українською
владою (52,5 %) (підтримують таку ідею 31,2 % опитаних, решта не змогла
визначитися з відповіддю на питання).
Відносна більшість опитаних не підтримує амністію для всіх учасників
сепаратистських рухів, які не вчинили тяжких злочинів (42,3 %),
підтримують таку ідею 31,2 % респондентів, решта не змогла визначитися з
відповіддю на питання.
Водночас так само відносна більшість населення України підтримує
припинення будь-яких економічних зв’язків між Україною та територіями
ОРДЛО (включаючи соціальні виплати, постачання енергоресурсів,
закупівлю вугілля тощо) до повного встановлення Україною контролю над
цими територіями (45,9 %) й позбавлення українського громадянства
громадян України, які підтримали російську агресію проти України, анексію
Криму, сепаратистські рухи на Сході та Півдні (45,5 %). Не підтримують ці
ідеї близько третини опитаних (33,3 і 34,0 % відповідно).
Відносна більшість опитаних (35,9 %) негативно оцінюють поточні
результати мінських домовленостей щодо ситуації на Донбасі. Позитивно
оцінюють ці результати 16,6 % респондентів, а нейтрально – 24,3 %. Десять
відсотків опитаних нічого не знають про ці домовленості, а 13,1 %
респондентів не змогли визначитися з відповіддю на питання. Негативно
оцінюють поточні результати мінських домовленостей відносна більшість
опитаних
у
всіх
регіонах
України
(http://www.uceps.org/ukr/
news.php?news_id=741).
Враховуючи такі дані, слушним виглядає зроблене С. Рахманіном у
статті «Війна і Мінськ» від 20 травня припущення стосовно того, що а)
надмірний поспіх у питанні виборів в ОРДЛО може посилити внутрішнє
напруження в Україні; б) Президент П. Порошенко на сьогодні недосить
впливовий і авторитетний, щоб швидко і безболісно «протиснути» це
питання в парламенті та переконливо обґрунтувати таке рішення в очах
громадськості; в) форсована реалізація «мінського сценарію» (на чому зовсім
недавно наполягав Захід) може ще більше дестабілізувати ситуацію в
державі, ще більше послабити авторитет влади, а це «зіграє на руку Москві. І
врешті-решт може привести не до “миру”, хай і декоративного, а до реальної
ескалації. Бо Росія – єдина країна, яку мир в Україні не цікавить»
(http://gazeta.dt.ua/internal/viyna-i-minsk-_.html).
Підтвердженням справедливості такого прогнозу стали заяви ряду
політиків з приводу можливого ухвалення закону про вибори в ОРДЛО та
акція, проведена біля будівлі Верховної Ради 20 травня.
Нагадаємо, із закликом до громадськості мобілізуватися для
перешкоджання ухваленню закону про вибори на Донбасі звернувся
народний депутат від «Самопомочі» Є. Соболєв. На своїй сторінці у Facebook
політик написав: «Путін і провідники його впливу в Україні – олігархи на
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чолі з П. Порошенком – готуються провести голосами клептократичної
більшості в парламенті закон про вибори в Донецьку та Луганську.
Там можуть бути слова про поліцейську місію ОБСЄ, про необхідність
відновлення роботи українських партій та медіа, про виведення військ.
Насправді Путіну потрібний будь-який папірець, щоб легітимізувати
введення в Україну “троянського коня” – 3 млн зазомбованих громадян
“ДНР/ЛНР” з підготовленими “політичними представниками”, “суддями” та
“народною міліцією”.
Тоді в Україні справді розпочнеться громадянська війна. Що і потрібно
агресору, який тоді зможе сказати Заходу: “Я ж вам говорив, до чого тут я,
Україна нездатна бути державою, там репресують російськомовне
населення”.
За нашими оцінками, клептократична більшість в Раді спробує
проголосувати за такі “вибори” раптово і миттєво, як призначила
Генпрокурора. Статися це може у будь-який день до завершення голосувань
в середині липня.
Зупинити це можливо лише нашими з Вами активними діями.
Можливо, задля відведення такої смертельної для держави загрози
доведеться всім заходити в парламент.
Мобілізуватися треба буде швидко. Тому депутати “Самопомочі”
найближчими тижнями будуть в усіх можливих місцях пояснювати таку
загрозу і важливість допомоги громадян».
Спікер парламенту А. Парубій, не закликаючи не голосувати й не
підтримувати закон про вибори в окремих районах Донецької та Луганської
областей, підкреслив водночас, що до такого важливого питання не можна
підходити технічно, мовляв, «а давайте призначимо дату, а давайте
проведемо». «Тоді це буде повна профанація, коли п’яні бойовики-маніяки
будуть сидіти в кімнатках і заповнювати якісь бюлетені під п’яний регіт і
представляти світу, що це, мовляв, вибори відбулись, – заявив Голова
Верховної Ради. – Я вважаю неприйнятним взагалі допускати собі дату
виборів, поки окупаційні російські війська є на нашій території».
Лідер «Батьківщини» Ю. Тимошенко закликала Президента
П. Порошенка не ініціювати ухвалення закону про вибори в ОРДЛО. «Нам
відомо, що Адміністрація Президента закінчує розробку законопроекту про
проведення виборів на окупованих територіях. Я підкреслюю: не так на
звільнених після окупації територіях, а на окупованих. Це означає, що не
завершивши війну, яку РФ веде проти України, вони хочуть на окупованих
російськими військами і російськими бандформуваннями територіях
проводити “демократичні” вибори в місцеві органи влади», – підкреслила
Ю. Тимошенко.
Політик додала, що якщо Президент внесе такий законопроект у той
час, коли захоплені території будуть окуповані, «це буде означати, що за
спиною у українського суспільства домовилися, крім Криму, здати ще й
Донбас». «Я звертаюся до Президента: ні в якому разі не допустите
прийняття закону про проведення виборів на окупованих територіях до
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моменту встановлення повного світу на Донбасі і повної демілітаризації цієї
території, відновлення меж і української влади в цих районах. Тому що це
буде початком подальшого руйнування України», – заявила Ю. Тимошенко
(http://kordon.com.ua/news-ukraine/16361-u-poroshenka-mayzhe-gotoviy-zakonpro-vibori-na-okupovanomu-donbas-timoshenko.html).
Про нереальність проведення виборів в окремих районах Донецької та
Луганської областей через невиконання бойовиками взятих на себе
зобов’язань повідомила на свої сторінці у Facebook прес-секретар Л. Кучми
Д. Оліфер. «Україна констатує: представники окремих районів Донецької та
Луганської областей так і не виконали взятих на себе зобов’язань про повне
припинення вогню на час Великодніх свят. Обстріли не лише несуть
небезпеку мирним жителям Донбасу, але й роблять проблемною подальшу
роботу щодо політичних, гуманітарних та економічних питань. В таких
умовах проведення виборів в окремих районах Донецької і Луганської
областей не видається реальним», – зазначила вона.
Крім того, речниця представника України в тристоронній групі згадала
про парад 9 травня в Донецьку, який є «грубим порушенням мінських угод».
Не оминула вона увагою звільнення окупованих територій і ситуацію із
заручниками. За її словами, є і погрози щодо представників ОБСЄ.
Такі випадки набувають систематичного характеру та не сприяють подальшому
врегулювання
процесу
(http://24tv.ua/vibori_v_okupovanomu_donbasi_
provesti_nerealno__rechnitsya_kuchmi_n687205).
З вимогою не допустити виборів на окупованих територіях Донбасу 20
травня в Києві представники спецпідрозділу «Азова» провели акцію під
назвою «Вимоги нації – ні капітуляції». В акції взяли участь, за різними
даними, від 2 до 10 тис. осіб.
Біля будівлі Верховної Ради перед учасниками акції виступив народний
депутат і лідер спецпідрозділу «Азов» А. Білецький, який вимагав не
проводити голосування в Донбасі до встановлення повного контролю над
кордоном з Росією. «Це – акція-попередження… З ними (депутатами. –
Прим. авт.) немає жодного сенсу говорити. Вони знають лише мову остраху.
Якщо вони бачитимуть нас, якщо вони знатимуть: у випадку спроби
проведення таких зрадницьких виборів ми винесемо цю Раду і АП і знайдемо
нових депутатів. Цих виборів ніколи не буде», – заявив А. Білецький.
Політик наголосив, що «Азов» залишає за собою право на будь-які дії у
випадку незняття питання виборів на Донбасі з порядку денного.
«Це їм попередження. Якщо воно не дійде туди, то народ має право
захищатися, захищати свою територію і своє життя будь-якими засобами», –
зазначив
лідер
спецпідрозділу
«Азов»
(http://korrespondent.net/ukraine/3685301-azovtsy-pryhrozyly-fyzycheskoiraspravoi-nardepam).
Перед завершенням заходу демонстранти почали кидати фаєри на
майданчик перед входом до Верховної Ради.
Після закінчення заходу А. Білецький повідомив, що діючі бійці
спецпідрозділу «Азов» перебувають на місцях дислокації, а в акції взяли
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участь демобілізовані бійці, ті, хто служив в інших добровольчих
батальйонах, і представники громадськості.
Політичний експерт О. Роговик на своїй сторінці у Facebook,
коментуючи акцію спец підрозділу «Азов» зазначив: «У вчорашньому
(20 травня. – Прим. авт.) експрес-опитуванні NewsOne помітив, що думки
щодо вчорашнього маршу “Вимога нації – ні капітуляції” полку “Азов”
розділились 50 на 50 за марш як вияв справедливості та як провокацію
відповідно. Не маю даних, що це щось про вокативне, і вважаю мітинг
абсолютно слушним і доречним. З різних джерел відомо, що на
завершальному етапі редакція закону про вибори на Донбасі. Очевидно, що
проведення виборів без виконання “Мінська” Росією, тобто за російським
сценарієм – це підривання сутності Української держави. Тому
попереджувальний мітинг “Азову” – це важливий індикатор того, що
суспільство радикально не готове змиритися з потенційним “договорняком”
української влади та російського агресора за підтримки західних партнерів з
приводу Донбасу. Українська влада повинна розуміти, що вона не може вічно
і без відповідальності проводити антиукраїнську внутрішню та зовнішню
політику».
Виходячи з налаштованості учасників акції та зроблених гучних заяв,
не видаються неймовірними прогнози стосовно того, що спроби
проголосувати у Верховній Раді закон про вибори на Донбасі можуть
обернутися ще більш трагічними подіями, ніж ті, що відбулися біля будівлі
парламенту минулого року під час голосування за внесення змін до
Конституції.
На тлі непримиренної позиції щодо виборів в ОРДЛО частини
українських політиків і суспільства симптоматичним виглядає пом’якшення
риторики американських партнерів України, роз’яснення ними переваг, які
може дати ухвалення такого закону.
Так, колишній посол США в Україні Д. Хербст у статті для Atlantic
Council вважав за доцільне підкреслити, що мінські угоди також вимагають,
щоб вибори в Донбасі відбулися за українським законодавством і з
дотриманням міжнародних стандартів. І це, на думку Д. Хербста, дає Україні
можливість для маневру. Як пояснює екс-посол США в Україні, вона може
включити у свій закон про вибори в Донбасі жорсткі умови щодо виведення
російських військ і зброї, збільшення спостерігачів ОБСЄ і українських
спостерігачів за виборами з метою уникнути фальсифікацій. Вважаючи, що
найближчим часом Україні все ж таки доведеться ухвалити закон про вибори
на Донбасі, Д. Хербст зауважує, що Київ може включити в нього ряд
положень, які захистять українські інтереси. За прогнозами дипломата, дуже
вірогідно, що Москва назве закон у такій формі неприйнятним і відмовиться
виводити війська з Донбасу, тим самим заблокувавши вибори. Але з іншого
боку, Україна підтвердить, що виконує мінські угоди і відкине усі
звинувачення тих у ЄС, хто намагається зняти з Росії санкції
(http://dt.ua/POLITICS/ukrayina-mozhe-obernuti-problemni-vibori-v-donbasisobi-na-korist-atlantic-concil-207621_.html).
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Постійний представник США при ООН С. Пауер, виступаючи на
засіданні Радбезу ООН по Україні, заявила, що проведення місцевих виборів
на нині окупованій території України в Донбасі можливе лише після
забезпечення безпеки і виконання всіх умов, зазначених у мінських угодах.
«Коли відновиться нормальна ситуація уздовж лінії розмежування, коли
СММ зможе спокійно діяти, це все – виключна умова для політичного
врегулювання. Проведення місцевих виборів за українським законодавством
– дуже важливе, і ми визнаємо це, але водночас для проведення
демократичних виборів громадяни і ті, хто здійснює спостереження,
потребують безпеки навіть під час пересування, щоб люди могли спокійно
висловлювати свою думку, збиратися без побоювання за своє життя», –
заявила С. Пауер (http://dt.ua/POLITICS/ssha-v-oon-natyaknuli-rosiyi-schoviboriv-u-donbasi-poki-ne-bude-207153_.html).
На безпековому аспекті проблеми акцентував увагу діюяий посол США
в Україні Д. Пайєтт. Відповідно до його висловлювань, проведення виборів у
тимчасово окупованих районах Донбасу можливо тільки за умови
забезпечення безпеки, а це означає, що РФ повинна виконати всі взяті на себе
зобов’язання в рамках мінських домовленостей. «Як учора сказала
представник США в ООН С. Пауер, абсолютно необхідна умова для виборів
– це безпека на цих територіях. А це означає, що Росія повинна виконати свої
зобов’язання, які вона взяла, підписавши мінські домовленості», – заявив
дипломат.
Він підкреслив, що «ніхто не говорить про якісь конкретні дати», а
йдеться «про принципи»: «Вибори повинні відбутися за стандартами, які
відповідають вимогам ОБСЄ».
Заступник офіційного представника Держдепартаменту США М. Тонер
у свою чергу заявив, що для проведення виборів у Донбасі Росія та
сепаратисти повинні спочатку виконати базові пункти мінських угод щодо
припинення вогню, відводу військ і зброї, а також сприяти створенню всіх
умов для електоральних процесів, включаючи моніторинг ОБСЄ. «Що
стосується виборів (у Донбасі. – Прим. ред.), помічник держсекретаря США
В. Нуланд була недавно в цьому регіоні, в Україні. Там вона сказала, що ми
не визначаємо жодних дат, коли повинні відбутися вибори», – сказав
М. Тонер. Проте він зазначив, що у США відчувають іншу стурбованість у
цьому контексті. «Ми абсолютно чітко заявляли про те, що мінські
домовленості вимагають досягнення достатнього рівня безпеки, доступу
ОБСЄ, а також можливості кандидатів балотуватися і можливість людей
почути їх перед тим, як відбудуться голосування», – підкреслив представник
Держдепу (http://dt.ua/POLITICS/dlya-provedennya-viboriv-v-donbasi-boyovikita-rf-povinni-pripiniti-vogon-i-vivesti-viyska-derzhdepartament-ssha207269_.html).
Як бачимо, США, так само як і Німеччина та Франція, тиснуть на
Україну стосовно ухвалення закону про вибори в ОРДЛО, утім не
визначаючи чітких термінів. Причин, які спонукають західних партнерів
України поводитися саме так, доволі багато – тут і майбутні вибори, і
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міграційна криза у Європі, і власні втрати від санкцій… Урешті-решт,
російсько-українське протистояння на Донбасі викликає втому як
європейських, так і американських політиків, які зацікавлені у вирішенні
конфлікту якнайшвидше.
Для України, яка також у цьому зацікавлена, проте не за будь-яку ціну,
необхідність ухвалення закону про вибори пояснюється важливістю
продемонструвати неухильне дотримання букви мінських домовленостей.
Що ж до подальших кроків, то, як переконують європейські й американські
чиновники, оскільки Росія не виконає своєї частини угоди (наприклад, не
забезпечить припинення вогню), то й Україні проводити вибори не
доведеться.
З іншого боку, ухвалення закону про вибори в ОРДЛО й питання
організації таких виборів є аргументом у переговорах з Росією на користь
розміщення в цьому регіоні поліцейської місії ОБСЄ.
Утім, як зауважує С. Рахманін, на шляху до реалізації задуманого є
цілий ряд перешкод. «По-перше, у самій ОБСЄ ставлення до цієї ініціативи
суперечливе. На сьогодні співробітники моніторингової місії, як і раніше,
працюють тільки в денний час доби, вимагаючи гарантій безпеки, і
намагаються не обтяжувати себе далекими небезпечними виїздами.
Піддавати своїх співробітників ризику бути вбитими або пораненими в ОБСЄ
хочуть не всі. Особливо після заяв “вождя” “ДНР” Захарченка про готовність
бойовиків відкривати вогонь на ураження по співробітниках майбутньої
поліцейської місії. По-друге, ОБСЄ, як і будь-яка європейська бюрократична
організація, не дуже квапиться реалізовувати навіть затверджені рішення.
Нагадаємо: домовленості про розширення місії ОБСЄ на Донбасі до 1 тис.
осіб було досягнуто досить давно, однак у моніторинговому контингенті цієї
організації досі близько 700 співробітників (з них на Донбасі – 570), і,
наскільки відомо, жодного цента на розширення штату поки що не надійшло.
По-третє, Німеччина, яка головує нині в ОБСЄ, болісно відреагувала на те,
що американська ініціатива про формування поліцейської місії не була
узгоджена з нею. Як заявив офіційний представник МЗС Німеччини
М. Шеффер 27 квітня, зміни цивільного характеру спостережної місії ОБСЄ
не обговорювалися ні в рамках організації, ні в рамках нормандського
формату. По-четверте, одразу означилася принципова різниця в підходах до
мандатів і повноважень майбутньої місії з боку України й Росії. Київ цілком
справедливо вважає, що поліцейський контингент ОБСЄ має функціонувати
до можливих виборів, під час виборів і після виборів. І в кожному з цих
випадків функції структури мають бути різними. Москва, у свою чергу,
готова погодитися з дислокацією озброєного контингенту тільки в районі
ліній фактичного розмежування та його можливою присутністю в населених
пунктах під час проведення виборів. Росія категорично відкидає саму
можливість перебування представників ОБСЄ, тим більше озброєних, на
неконтрольованій ділянці українсько-російського кордону, що, цілком
природно, не влаштовує українську сторону. Київ і Москва по-різному бачать
можливу чисельність цього контингенту, його мандат і правила застосування
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зброї. Погодившись обговорювати таку можливість, Кремль тут-таки висунув
ініціативу залучення до процесу спостерігачів від Білорусі та Казахстану.
Україна цю ініціативу сприйняла без належного ентузіазму, оскільки таке
ноу-хау лише посилить і так серйозний російський вплив на переговірний
процес. Крім того, Москва дала зрозуміти, що її згода на появу в Донбасі
озброєного контингенту ОБСЄ не є остаточною», – резюмує оглядач
(http://gazeta.dt.ua/internal/oborona-minska-_.html?page=3&items=21).
Отже, натяк на зрушення в переговорному процесі є, але непевний,
закон же про вибори, на відміну від узгодження з Москвою поліцейської місії
ОБСЄ, має стати частиною вітчизняного законодавства. При цьому
ухвалення такого закону загрожує країні політичною дестабілізацією, що в
умовах війни вкрай небезпечне. Утім, враховуючи заяви Президента і
вітчизняного МЗС, вихід з мінського процесу Р. Безсмертного та
підключення до переговорної групи координатора виборчих і
парламентських програм Громадянської мережі «Опора» О. Айвазовської,
можна припустити, що президентська команда все ж таки схиляється до
рішення провести відповідний документ через ВР. У випадку
результативного голосування за нього в парламенті наступним постане
питання організації проведення виборів на Донбасі, і влада має бути до цього
готова. Як зазначив політолог Ю. Романенко, «реально в України все менше
можливостей залишатися в рамках курсу, який був обраний у Мінську більше
ніж рік тому. Тоді особливого вибору не було, але нам невигідно виконувати
домовленості в путінському форматі. Єдина альтернатива – це референдум
про надання статусу окупованих територій. Якщо народ визнає території
окупованими, то країнам Заходу залишиться лише визнати цю ситуацію», –
заявив
директор
Центру
політичного
аналізу
«Стратагема»
(http://www.radiosvoboda.org/content/article/27702126.html).
Виходячи з динаміки подій, більшість експертів погоджується з тим,
що формат «Мінська» залишає Україні все менше простору для маневрів і за
нинішніх обставин є неефективним, водночас за відсутності прийнятної
альтернативи вона зацікавлена у продовженні діалогу.

О. Ворошилов, ст. науч. сотр. «СІАЗ» НБУВ, канд. ист. наук

Назначение Ю. Луценко Генеральным прокурором Украины
в отзывах политиков и экспертов
В четверг, 12 мая, Украина наконец получила нового Генпрокурора. За
назначение на эту должность Ю. Луценко проголосовали 264 народных
депутата. Эпопея с назначением нового главы ГПУ длилась почти два
месяца, и еще во вторник, 10 мая, было неясно, сможет ли глава фракции
БПП получить эту должность. Ведь тогда депутаты провалили голосование
за корректировку законодательства, которая позволяла бы Ю. Луценко
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«трудоустроиться» в ГПУ.
Обозреватели СМИ отмечают, что в ситуацию был вынужден вмешаться
Президент П. Порошенко: чтобы решить вопрос с Генпрокурором, ему
пришлось отменить визит в Великобританию.
Экс-союзники БПП и «Народного фронта» по коалиции –
«Батьківщина», «Самопоміч» и Радикальная партия О. Ляшко публично
отказались поддерживать и Ю. Луценко и менять под него законодательство.
Поэтому Президент и его команда вынуждены были, что называется, искать
голоса на стороне. В первую очередь у депутатов из групп «Відродження» и
«Воля народу».
12 мая в первой половине дня депутаты приняли закон, который изменил
требования к претендентам на должность Генпрокурора. Теперь главой ГПУ
может стать человек, который не имеет юридического образования и
10-летнего стажа работы в сфере права.
Следует отметить, что в кулуарах парламента открыто называли этот
документ «законом под Ю. Луценко». Только его принятие открывало дорогу
к креслу Генпрокурора одному из ближайших соратников Президента,
который имеет образование инженера электронной техники.
После этого, за два часа, закон был отправлен на подпись Президенту,
подписан и даже напечатан в газете «Голос Украины». После чего в
парламент пришло представление на нового Генпрокурора.
Президент П. Порошенко, представляя Генерального прокурора
Ю. Луценко, заявил о его полной независимости от любых политических сил.
«Хочу подчеркнуть, что никаких обязательств Генеральный прокурор
Украины Ю. Луценко ни перед одной политической силой не имеет, не будет
иметь и не должен иметь», – заявил Президент.
П. Порошенко назвал Ю. Луценко «политическим тяжеловесом»,
который способен защитить прокуратуру от политических влияний. «И лишь
такой большой политический вес, я уверен, четко позволяет ему сказать
“нет” любой политической фигуре», – добавил глава государства.
Президент также признал, что сегодня в большинстве случаев критика в
адрес Генпрокуратуры имеет под собой веские основания. «Это действия и
бездействие прокурорских работников, коррупция, стиль и образ жизни. Они
появились не за последний год. Наоборот, мы должны искоренять эти так
называемые традиции... Но есть те, кому прокуратура реально и в
государственных интересах наступала на хвост, они имеют достаточно
возможностей для искусственных организаций критических волн», – отметил
он.
П. Порошенко выразил убеждение, что изменить прокуратуру можно
лишь при участии «внесистемных сил».
Во время заседания парламента и после положительного голосования
Ю. Луценко рассказал о планах в новой должности и дал несколько
обещаний.
Так, новоизбранный Генеральный прокурор Украины заявил, что
планирует немедленно объявить конкурс на должности в Генеральной
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инспекции, «которая будет чистить предателей и коррупционеров в
прокуратуре», и реализовать закон о люстрации, согласно которому уволят
несколько сотен работников. «В моих планах немедленное объявление
конкурса на должности в Генеральной инспекции, о которых много и
справедливо говорил Сакварелидзе. К сожалению, сегодня такой
возможности закон не давал. Сегодня такой закон принят. И будет создана
через конкурс Генеральная инспекция, которая будет чистить предателей и
коррупционеров в прокуратуре. Одним из первых шагов станет реализация
закона о люстрации, по которому несколько сотен работников должны быть
уволены со своих должностей. Закон один для всех, и прокуратура должна
начать этот лозунг из себя», – сказал Ю. Луценко.
Он рассказал, сколько времени планирует занимать должность
Генпрокурора, объявив, что не планирует задерживаться в кресле
Генпрокурора более полутора лет.
Также Ю. Луценко заверил, что не имеет личных обид за свою
судимость и не будет мстить.
При этом Ю. Луценко в новом статусе пообещал не увольнять
начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры
С. Горбатюка. «С моей точки зрения, снимать с заместителя Горбатюка
недопустимо, наоборот, он должен иметь больше помощников, больше
ресурсов, чтобы довести дело до конца», – подчеркнул он.
Также, по словам нардепа от БПП П. Ризаненко, Ю. Луценко намерен
лично представлять обвинение против экс-президента В. Януковича в суде.
Представители украинского политикума расходятся в оценках
назначения Ю. Луценко на должность Генерального прокурора.
Так, министр юстиции Украины П. Петренко надеется на завершение
процесса люстрации в органах прокуратуры с приходом Ю. Луценко на
должность Генерального прокурора Украины: «Я рассчитываю, что
Ю. Луценко, который не является человеком из системы, который прошел
все политические преследования, сможет сломать старую систему и
построить новую прокуратуру. А новая прокуратура будет с очень четкой
философией: прокурор – адвокат государства в уголовных делах», – сказал
П. Петренко.
При этом он подчеркнул, что прокуратура должна лишиться
коррупционных «коммерческих функций» и преследования людей. «Я
рассчитываю на то, что Генпрокурор выполнит свое обязательство, свое
обещание – он завершит люстрацию и уволит лиц, попадающих под
люстрацію. Это около 400 человек, которые были определены Минюстом», –
сказал он. Тогда, по убеждению П. Петренко, у Украины будет шанс на
обновление прокуратуры.
Оппоненты же Ю. Луценко обращают внимание на регламентные
нарушения, которые, по их мнению, были допущены во время процедуры
назначения и указывают на то, что принятие законов под конкретного
человека недопустимо. (В конце концов, сам новоназначенный Генпрокурор
назвал принятые 12 мая изменения «не совсем правильной практикой»).
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Представитель «Самопомочі» О. Березюк считает вредным
пребывание политика на посту Генпрокурора. По его мнению, политик в
ГПУ, сознательно или подсознательно, будет привносить туда элемент пиара,
что недопустимо.
Его коллега по фракции народный депутат Е. Соболев прогнозирует,
что новоназначенный Генеральный прокурор Украины Ю. Луценко на новой
должности станет имитировать борьбу с коррупцией, однако будет вынужден
арестовать нескольких человек из окружения бывшего Президента
В. Януковича. «Я на самом деле думаю, что Ю. Луценко, как и В. Гройсман,
это новые имитаторы старых схем. Но в этом есть и определенная
возможность для общества. Они появились потому, что общество возмущено,
возмущено работой правительства, которое продолжает работать на
олигархов, и работой Генпрокурора, которая заключалась в прикрытии всех
этих схем. И теперь мы имеем нового Премьер-министра и нового
Генпрокурора, они поставлены теми же олигархами. ...Люди Коломойского
сыграли ключевую роль в добирании необходимых голосов в парламенте.
Они поставлены теми же олигархами, но они вынуждены будут имитировать
борьбу с коррупцией. ...Я надеюсь, что для этой имитации Луценко будет
вынужден арестовать нескольких человек из окружения Януковича и, дай
бог, из окружения нынешних руководителей государства. Не трогая
основных связных, основных звеньевых, но кого-то он должен будет
привлечь к Фемиде, и это будет достижением для общества. Ясно, что мы не
должны этим довольствоваться, имитация в любом случае будет имитацией,
но это будет полезно для людей», – заявил Е. Соболев.
Со своей стороны бывший глава Секретариата Президента
О. Рыбачук прогнозирует, что новый Генпрокурор не будет бороться с
коррупцией нынешней власти. «Луценко точно мотивирован наилучшим
образом. Чтобы разрушить старые принципы в прокуратуре. Это личное.
Разобраться с теми, кто незаконно сажал его и автомайдановцев. С частью
прокурорско-судейской мафии, которая во времена Януковича творила
бесчинства. А через два года после Майдана продолжает работать. Но для
страны это не является главным аргументом. Он не сможет сделать
основного – бороться с коррупцией нынешней власти», – сказал эксперт.
По словам О. Рыбачука, Генпрокурор будет бороться с
«предшественниками». «Мы снова идем вперед, повернув голову назад.
Будем бороться с “предшественниками”. А с ними всегда проще бороться.
Уровень безнаказанности нынешних чиновников зашкаливает. И от Украины
ожидают реформ. Что послемайданная власть не будет действовать как
предшественники. Потому что за что мы тогда боролись?» – отметил бывший
чиновник.
«Личные качества Луценко ему никак не помогут. Он зависим от правил
игры. И не может действовать без полной политической поддержки
Президента. И тех элит, на мозоли которых мог бы наступать. Может он
как-то действовать по оффшорному скандалу? Где есть фамилии Порошенко,
Кононенко. Общество этого очень ждет. Если бы Луценко был готов, он бы
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сделал это. Если бы “сжег мосты” и не думал о политической карьере. Когда
изменить систему важнее, чем даже политически выжить. Пока что у
Луценко репутация “политического выживалы”. Скорее, так и будет
действовать», – резюмировал О. Рыбачук.
Нет единства касательно перспектив деятельности Ю. Луценко на посту
Генпрокурора и в среде политологов.
Так, политтехнолог О. Яхно уверена, что Ю. Луценко как человек вне
системы прокуратуры сможет сломать ее изнутри. «У Луценко есть качества,
чтобы реализовать эти пункты. Нужно уничтожить кастовость внутри органа.
С этим человек не из системы может справиться. Может стать плюсом то,
что он политик. На него меньше будет осуществляться политическое
давление», – считает О. Яхно.
Со своей стороны политолог, глава Центра прикладных
политических исследований «Пента» В. Фесенко считает, что назначение
Ю. Луценко на должность Генпрокурора – это лучше, чем сохранение
нынешней ситуации в прокуратуре. «Я поддерживаю идею независимой
прокуратуры, независимого Генпрокурора, но только тогда, когда
прокуратура избавится от своих карательных функций и от возможности
открывать уголовные дела против кого угодно, когда она станет
ограниченным процессуальным придатком к судебной системе. Вот тогда
будет и больше возможностей для появления независимого прокурора, так
как не будет смысла бороться за политическое влияние на прокуратуру. Она
уже не будет иметь такого значения. И тогда действительно появится куда
больше возможностей для того, чтобы прокуратура действительно стала
независимой», – отметил эксперт.
Назначение Ю. Луценко В. Фесенко «воспринимает спокойно»:
«Во-первых, это может нам дать новый импульс в продолжении реформ
прокуратуры. Не гарантировано, конечно, но это возможно. Может быть
ограничено количество ее функций, и это очень важно. Плюс нейтрализация
тех проблем, которые были связаны с прокурорским самоуправлением. С
зависанием расследований между прокуратурой и Государственным бюро
расследований. Именно новый закон дает возможность решить эту проблему.
И, наконец, сам Луценко, как мне кажется, настроен на то, чтобы менять
прокуратуру. Получится у него или нет – вопрос открытый, и здесь нет
однозначного ответа. Я не ожидаю революции или быстрых перемен, у нас
болезнь так запущена в таких институтах, как прокуратура, что быстро их
уже не вылечить. Ну а влияние Президента в данном случае носит скорее
профилактический характер. Для Президента очень важно, чтобы
прокуратура не была его противником, чтобы она не боролась против него.
Именно этот риск он хочет нейтрализовать, поэтому для него очень важно,
чтобы на посту Генпрокурора был лояльный ему человек.
Я не вижу проблем в назначении Луценко. Как минимум, это
наименьшее зло по сравнению с сохранением нынешней ситуации в
прокуратуре. А какой будет результат работы, только жизнь покажет».
В свою очередь политолог, директор Института глобальных
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стратегий В. Карасев в голосовании за назначение Ю. Луценко
Генпрокурором видит, «хотя и кривую, скособоченную в обход процедур и
Регламента парламента, дорогу к стабильности власти в стране, к
консолидации власти в руках Президента и к частичному восстановлению
президентской вертикали». В той ситуации, в которой сегодня находится
общество, считает эксперт, это, конечно, не идеальный, но, с точки зрения
стабилизации ситуации, оптимальный шаг. «Конечно, Луценко не столько
слуга закона, сколько человек Президента, хотя и в рамках закона. Тем не
менее нужно понимать, что пока еще у нас, к сожалению, Генпрокурор – это
не главный законник, а главный силовик. ...Поэтому фигура Генпрокурора,
голосование по этой кандидатуре, подбор кандидатов и вызвали такой
общественный резонанс. Ни у кого нет уверенности в том, что новый
Генпрокурор будет служить закону, а не тем, кто его рекомендовал, или тем,
кто за него голосовал. Сегодня Генпрокурор не может быть абсолютно
независимым от разного рода политических влияний. Он может зависеть от
Президента, от парламента, от политических сил, которые его выдвигали, и
даже от улицы», – отметил В. Карасев.
По его мнению, назначение Ю. Луценко на должность Генпрокурора –
это неидеальный шаг, вызывающий много вопросов и много сомнений, но в
этой ситуации по-другому и не могло быть. «Всегда были бы серьезные
риски давления на Генпрокурора если не со стороны Президента, то со
стороны парламентских политических сил, со стороны улицы, со стороны
олигархов. ...А в то же время Президент, да и сам кандидат пошли на риск,
потому что теперь и Президент, и Генпрокурор несут персональную
политическую ответственность за ситуацию в Генпрокуратуре и за все, что
будет с реформой Генпрокуратуры, с ее функционированием и соблюдением
закона в стране», – отметил В. Карасев.
Он высказал убеждение в том, что назначение Ю. Луценко – «это кривой
шаг, сделанный в обход процедуры и Регламента, но если он все-таки
выведет на дорогу, ведущую к правовому храму, тогда нарушение
Регламента и процедур имело смысл. Если это только усилит беззаконие,
значит тогда это печально. Но будем надеяться на то, что политический
авторитет и политический бэкграунд Луценко дают нам скорее больше
поводов для осторожного оптимизма, нежели для печали».
Политолог, директор Института анализа и менеджмента политики
Р. Бортник прогнозирует, что Ю. Луценко «будет очень скандальным
Генеральным прокурором, потому что он понимает, что проблема его
предшественников – и Шокина, и Яремы, и Махницкого в том, что они
проиграли информационную войну. Поэтому информационная составляющая
в работе прокурора и прокуратуры станет доминирующей. Нас ожидает
построение всего перечня резонансных и скандальных дел, начиная от
Майдана и Одессы, заканчивая Януковичем и какими-то другими делами.
Все это будет бурно освещаться, провоцируя линии разлома и скандалы в
Украине».
«К сожалению, параллельно с изменениями в закон, которые позволяют
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привлекать на работу в ГПУ людей без надлежащего образования и опыта,
Генпрокуратура параллельно повторит судьбу милиции-полиции, когда
после набора новых непрофессиональных людей количество преступлений
выросло, а их раскрываемость упала, то есть упала и эффективность
деятельности полиции. Поэтому, скорее всего, Генпрокуратуру ожидает
масштабная зачистка. Для этого внутри ГПУ создан специальный орган и для
этого изменены нормы закона. Туда ожидается приход более лояльных
Президенту и Луценко людей, а также политизация работы этого органа», –
отметил Р. Бортник.
Также политолог считает, что способ назначения Ю. Луценко на
должность Генпрокурора грозит ухудшением отношений с западными
партнерами. «Такая форма назначения, которую продемонстрировали в
случае с Ю. Луценко, с очевидным нарушением законов Украины,
дискредитирует власть: и Президента, и коалицию. Дискредитирует и внутри
страны, и в глазах западных партнеров, у которых и так уже нет большого
доверия к Президенту», – сказал эксперт, отметив, что реакция со стороны
европейских и американских партнеров будет непубличной.
По словам Р. Бортника, эта реакция будет заключаться в ухудшении
отношений между украинской властью и западными партнерами, а также в
еще большем количестве критических стрел – дискредитирующих
публикаций в западных средствах массовой информации.
Со своей стороны политтехнолог Д. Богуш отмечает, что осуществлять
реформы новому главе ГПУ будет мешать прокурорское самоуправление. С
этим Ю. Луценко як Генпрокурору может помочь Президент.
«Самоуправление исключает реформу прокуратуры. Они сами будут
формировать комиссии, назначать себя на должности. Прокуратура –
недостижима. Верховная Рада будет пытаться отсрочить изменения.
Порошенко может помочь прокрутить это дело через Верховную Раду», –
считает Д. Богуш.
По мнению политтехнолога, Генпрокурор Ю. Луценко будет работать
качественно, поскольку подозрение в коррупции уничтожит его
политическое будущее. При этом он подчеркнул, что лучший вариант
реформирования прокуратуры – ликвидировать ее и создать совершенно
новый орган – по примеру правоохранительной реформы. «Это была
правильная практика – закрыть все это и создать новую полицию. С новыми
людьми. Такая же история с прокуратурой. Изменить изнутри ее нельзя.
Нужно по-крутому разогнать», – отметил Д. Богуш.
По мнению же политтехнолога С. Гайдая, Ю. Луценко не реформирует
прокуратуру. Его задача в должности Генпрокурора – защищать Президента
П. Порошенко и его интересы. «Луценко – плохой выход. Он близкий друг
П. Порошенко. Президент делает уже третью ошибку. Назначает своего
друга Генеральным прокурором. В таком случае его основная задача –
защищать свое окружение, Президента, систему власти. А ее сейчас
необходимо демонтировать. Вся политическая карьера Луценко показала, что
он приспосабливается к ситуации, а не борется с ней», – сказал С. Гайдай.
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Он отметил, что спрогнозировать результаты работы Ю. Луценко, как и
любого другого человека на этой должности, невозможно. «Возможно, он нас
введет в замешательство – откроет дело против Президента по факту
офшоров и коррупционных схем. Но я в это не верю. Он всегда искал теплое
место у большого политика. Сегодня это Порошенко. Воевать с Президентом
он не будет», – считает политтехнолог.
Политический эксперт Т. Загородний отмечает, что Ю. Луценко
«начать должен с того, что набрать команду. Из независимых людей, которые
разбираются в уголовном процессе. Есть куча адвокатов, юристов, которые
бы с удовольствием пошли на эту работу. Должна быть команда из 10
человек. Луценко ничего сам не сделает. Во-вторых, сократить количество
прокуроров. За счет этого поднять им зарплату. После чего уже проводить
конкурсы и реформу. Без этого о качественном составе прокуратуры
говорить не можем. Далее – расследование дел Майдана и борьба с
коррупцией».
По мнению эксперта, если Ю. Луценко за первые месяцы покажет
какой-то результат, то может получить доверие общества: «В стране все
очень плохо. Поэтому любой успех Луценко, реальная посадка и реальный
срок – это уже будет победа, а не предательство. На фоне всех остальных, он
может выстрелить».
В то же время Т. Загородний считает, что Ю. Луценко в должности
Генпрокурора будет заниматься мелочами, а поэтому реальных дел ожидать
не стоит.
В целом же политики и эксперты склоняются к тому, что одной из самых
насущных проблем, с которыми столкнется Ю. Луценко, станет
сопротивление его деятельности со стороны системы прокуратуры, которую
сам новоизбранный глава ведомства неоднократно критиковал и называл
«генеральным могильником».
Отмечается, что ставка Ю. Луценко на первоочередное завершение
расследования резонансных дел в отношении В. Януковича и его соратников,
а также совершенных преступлений во время Майдана, безусловно,
оправдана. Но украинское общество и западные лидеры рассчитывают также
наконец-то увидеть посильный вклад Генпрокуратуры и в снижение
нынешнего уровня коррупции, из-за которого даже прекратили
предоставление Украине финансовой помощи.
В этом контексте отсутствие у Ю. Луценко «списка на посадку» относят,
скорее, в его пассив, поскольку без возбуждения громких дел и наказания
заметных фигур заработанный за последние годы запас общественного
доверия может исчерпаться гораздо быстрее, чем полагает новый
Генпрокурор.
В любом случае, как отмечают участники дискуссии на данную тему,
запас времени для реформирования ГПУ слишком мал и, возможно, лишь у
политика, обладающего харизмой и прекрасными ораторскими данными
вкупе с желанием не завершить свою политическую карьеру на минорной
ноте, есть шанс его провести.
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Штрихи до портрету українського переселенця
За минулий рік кількість внутрішніх переселенців у світі зросла на
8,6 млн осіб, у тому числі за рахунок українців. Про це свідчать дані
Норвезької ради з питань біженців (NRC) і Моніторингового центру щодо
внутрішньо переміщених осіб (IDMC), повідомляє Deutsche Welle. Лідерами
по переселенцях стали Ємен, Сирія та Ірак, у яких за минулий рік
зареєстровано понад 4,6 млн внутрішньо переміщених осіб. За межами
Близького Сходу в списку країн з найбільшою кількістю внутрішніх
переселенців потрапила Україна, яка зайняла четверте місце в загальному
списку. За даними організацій, протягом 2015 р. через конфлікт на Донбасі
статус внутрішньо переміщених осіб отримали 942 тис. осіб
(http://cxid.info/ukraina-stala-chetvertoy-v-mire-po-chislu-bejencev-n129196).
За інформацією Міністерства соціальної політики, в Україні станом на
4 травня на обліку перебувало 1 млн 783 тис. 361 внутрішній переселенець з
Донбасу та Криму. Зауважимо, що державні установи згідно з визначеними
правилами оперують виключно документально підтвердженими даними
щодо кількості переселенців і природно не враховують тих переселенців, які
з різних причин не зареєструвалися установленим державними органами
чином у нових місцях проживання або не зверталися за допомогою.
Зокрема, лідер кримських татар, народний депутат, уповноважений
Президента у справах кримськотатарського народу М. Джемілєв наголошує:
«Ми говоримо про ці цифри, виходячи з того, скільки людей звернулося до
КримSOS за підтримкою. Виходячи з того, що не всі звертаються за цією
підтримкою, ми цю цифру збільшили десь в півтора рази. Виходить десь 35–
40 тисяч переселених з Криму після окупації. Вважаємо, що близько
половини, можливо більше, це кримські татари». За його словами, в органах
державної влади немає чіткого переліку переселенців (https://www.
rbc.ua/rus/news/dzhemilev-vremya-okkupatsii-kryma-uehali-1455096277.html).
Отже, як офіційні, так і неофіційні статистичні дані показують, що
абсолютну більшість переселенців становлять вихідці з Донбасу, що
підтверджують і співробітники волонтерських організацій. Так, керівник
громадської організації «КримSOS» А. Алієв, аналізуючи загальну ситуацію
у Львові, зазначає: «Економічного буму від переселенців немає, але люди з
Донбасу мають більший вплив на економіку Львова, ніж кримчани. Бо їх тут
у рази більше і рівень життя на Донбасі був вищий. Тому вони могли вкласти
гроші
у
бізнес
і
квартири»
(http://www.radiosvoboda.
org/content/article/27621489.html).
Підтримують висновок волонтера і відомості від фахівців ринку
нерухомості. У середньому кожен забудовник, а у Львові лише великих фірм
понад п’ятнадцять, у своїй базі даних клієнтів має людей із Криму і Донбасу.
32

За неофіційною інформацією, переселенці купили понад 200 тис. кв. м житла.
Маркетолог будівельної компанії «Еко-дім» С. Смірнов розповів, що
переселенців, як тільки вони почали переїжджати до Львова, цікавили готові
помешкання на первинному ринку, які можна було придбати і швидко
оселитись. «Для них цікаві квартири, які можна купити і вже жити. У нас
житло розтерміноване і не було такого буму в купівлі. Переважно купують
такі квартири ті, хто хоче заощадити, львів’яни. А переселенці купують в
готових будинках... більше у новобудовах», – зазначає експерт
(http://www.radiosvoboda.org/content/article/27621489.html).
Щодо впливу переселенців на економіку міста С. Смірнов зауважує:
«Активні і підприємливі переселенці з Криму і Донбасу добре вписалися в
економіку Львова, де домінують туризм та інформаційні технології». У свою
чергу переселенка з Криму О. Новикова, яка нещодавно розпочала свій бізнес
у Львові, наголошує, що з Криму і Сходу України до Львова переїхали
активні люди. 70 % з них знайшли роботу. Більшість – у харчовій галузі.
Кримчани відкрили власні кав’ярні, таких по місту близько десяти, а це
обмаль. Хтось вдома варить сири, готує кримські смаколики на замовлення,
працюють і на львівських підприємствах. А ось переселенці з Донбасу, яких
офіційно на Львівщині зареєстровано приблизно 10 тис., а неофіційно у рази
більше, перенесли свій бізнес, але більшість розпочали власну справу з нуля.
Дехто із заможних східняків вклав гроші у бізнес своїх партнерів,
займаються торгівлею, перевозять товари і продукти на схід. «У нас всі
активні люди. Якби нам на розвиток бізнесу давали якісь кошти, щоб через
рік віддати, це була б велика допомога. Одні перенесли сюди фотостудію,
хтось юридичну компанію, займаються подобовою орендою помешкань.
Люди стараються вижити, працюють, є успішними», – розповіла лідер
громадського руху переселенців Донбасу Н. Нещаденко, яка також відкрила
власний бізнес, у якому працюють сім осіб, зокрема і львів’яни
(http://www.radiosvoboda.org/content/article/27621489.html).
Щодо вже налагодженого бізнесу, який змінив місце свого
перебування, слід зазначити, що до Львова переїхали більш ніж 10 айтішних
фірм. Проте зорганізованого характеру цей переїзд не мав. Керівник
департаменту економіки Львівської міськради В. Довжик зауважує, що
жодна велика компанія не переїхала у місто Лева, хоча цікавилися десятки.
Переїзду одного серйозного підприємства завадив протест львів’ян, які
виробництво акумуляторів вважали екологічно небезпечним. Присутній і
тіньовий капітал, говорить головний економіст міста. «Вони не завжди
хочуть бути видимі, вони не обговорюють ані причин свого переїзду, ані
обставин. Найчастіше «донецькі» вкладали гроші у господарську діяльність
партнерів, але цього не афішують, не говорять про свої інвестиції», – каже
В. Довжик (http://www.radiosvoboda.org/content/article/27621489.html).
Отже, на прикладі міста Львова складається нібито і непогана картина
влаштування переселенців на новому місті, яка, до речі, вдало вписується і в
активно пропаговану останніми десятиліттями ідею про підприємництво і
приватну ініціативу як панацею від особистих економічних негараздів. Але,
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на жаль, статистика суттєво знижує позитивні очікування. Зокрема, як
повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на спільне дослідження
коледжу Бебсон і коледжу Баруха, частка американців працездатного віку,
які займаються підприємницькою діяльністю, у 2014 р. становила 14 %.
Таким чином, відсоток підприємців серед населення став рекордним з
початку проведення досліджень, тобто з 1999 р. Багато в чому зростання
підприємницької активності пояснюється поліпшенням умов в економіці
країни, сказала один з авторів дослідження, професор Д. Келлі. Вона
зазначила збільшення кількості людей, які починають бізнес при появі
сприятливої можливості, а не в силу необхідності (https://news.mail.
ru/economics/23186116/).
Зауважимо, що такі «скромні» показники демонструє одна з найбільш
стабільних і розвинутих країн світу, де підприємництво має багатовікову
традицію, а приватну ініціативу і особистий успіх зведено у культ. Навіть
якщо наші працелюбні і талановиті співвітчизники продемонструють в
умовах вимушеного переселення за сотні і тисячі кілометрів від рідної
домівки, нерідко лише з одними документами на руках, ті ж самі показники,
що і мешканці однієї з колисок ринкової економіки, це буде лише 14 % від
загальної кількості.
Під час прямого ефіру програми Lifeкод на телеканалі ZIK головний
спеціаліст Міністерства соціальної політики України М. Щербаков,
зазначаючи, що наразі процес адаптації переселенців проходить стабільно,
звернув увагу на випадки, коли вимушені мігранти все ж не можуть
пристосуватися до нових умов життя. «Є й такі переселенці, які не змогли
адаптуватися на новому місті. Тому вони, на жаль, повертаються назад.
Навіть не зважаючи на те, що ці люди отримали реєстрацію та прописку на
підконтрольній Україні, вони все ж повертаються на окуповані території», –
зазначив М. Щербаков
(http://zik.ua/news/2016/02/08/pereselentsi_yaki_ne_adaptuvalysya_povertayutsya
_na_okupovani_terytorii__670380).
Як повідомляє видання «Сегодня», останнім часом переселенці з
непідконтрольних Україні територій Донбасу все частіше говорять про намір
повернутися додому. Люди скаржаться на переїзди по орендованих
квартирах і життя в напівзруйнованих гуртожитках. Вони змушені бігати по
управліннях та службах, доводячи, що вони справді переселенці. Не кожен
витримує звинувачення всіх жителів Донбасу в сепаратизмі, і не кожен
готовий виправдовуватися за своїх сусідів, що ходили по «референдумах».
Соціологи свідчать, що останнім часом люди повертаються на Донбас із
різних причин, однак найголовніша – відсутність можливості закріпитися на
мирній території. «Знаю кілька сімей, які повернулися на окуповану
територію тому, що просто не змогли осісти в інших містах. Хтось зміг
адаптуватися, хтось – ні. У більшості переселенців збереглися соціальні
зв’язки на тій території. І багато переселенців повертаються на окуповану
територію», – розповідає соціолог Є. Ігнатьєв (http://ukranews.com/news/
205059.Pereselentsi-s-Donbassa-vinuzhdeni-vozvrashchatsya-obratno.uk).
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За словами доцента кафедри соціології Українського католицького
університету В. Середи, кримський напрям виглядає більш зінтегрованим в
український соціум, ніж переселенці зі сходу. Науковець зазначає: «Рівень
інтегрованості переселенців з Криму та Донбасу у місцеві спільноти у
великій мірі залежав від їх очікувань на швидке закінчення конфлікту і
повернення додому. Кримчани чітко розуміли, що їдуть надовго і
психологічно готували себе до того, що треба облаштовуватися на нових
місцях. Вони активно включалися у взаємодію з державою – намагалися
отримати земельні ділянки, створювати бізнеси, перереєстровувати власні
документи. Натомість переселенці зі сходу, виїжджаючи, часто навіть не
брали з собою документів, не вирішували питання із житлом і не звільнялися
з роботи, бо вірили, що скоро повернуться» (http://ucu.edu.ua/news/32985/).
Слід дещо поправити поважного соціолога і додати, що чимало підприємств
Донбасу, які опинилися у зоні ведення бойових дій, припиняли свою роботу
несподівано і без будь-яких попереджень унаслідок відключення електрики,
обстрілів або захоплення будівель та споруд, і люди не мали змоги ані
звільнитися у звичний спосіб, ані вчасно отримати свої документи.
Український соціолог з Донецька О. Міхеєва, яка вже два роки живе у
Львові і працює в Українському католицькому університеті, вивчала історії
внутрішніх переселенців і додає ще один штрих до загальної картини. «Тут
важливо те, як спочатку медіа відображали проблему Криму і Донбасу. Люди
з Криму виглядають жертвами російської окупації, а переселенців зі сходу
подавали як сепаратистів, людей, які накликали війну. Відповідно, на рівні
суспільства формувалося ставлення до переселенців з Криму як до жертв і до
переселенців із Донбасу як до винуватців ситуації», – зазначила соціолог
(http://www.ostro.org/general/society/news/499136/).
Звісно, з висновком соціолога можна погоджуватися чи ні, оскільки у
таких випадках завжди багато суб’єктивізму, але є і суто об’єктивна
проблема переселенців з Донбасу, яка, значною мірою, відрізняє їх від
переселенців з Криму і пояснює матеріальну складову їхньої порівняно
меншої інтегрованості в нове середовище.
Так, за даними Торгової системи REM Navigator, яка проводить
аналітичні дослідження ринку нерухомості в Україні, у 2014 р. ціни на
нерухомість у Криму підвищилися на 46 %. У 2015 р. ринок нерухомості
Криму перебував у депресивному стані, обумовленому наростанням
кризових явищ в економіці. Попит на ринку нерухомості Криму залишався
низьким, обсяг пропозиції зріс на 62 %, а ціни знизилися на 27 %
(www.remnavigator.com). Як бачимо, попри зазначений депресивний стан
ринку і зниження цін, що відбулося у 2015 р., у підсумку вартість
нерухомості у Криму залишається вищою порівняно з початком 2014 р.
Проте створення об’єктивної картини ситуації і визначення істинного
стану речей потребує порівняння в межах усієї країни. Отже, за даними
служби аналітики порталу OLX, наданими UBR.ua, найдорожчі пропозиції у
2015 р. були зафіксовані в Севастополі і Сімферополі. Влітку минулого року
за однокімнатну квартиру там просили в середньому 52 690 дол. і 43 908 дол.
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відповідно. На третьому місці за дорожнечею тримався Київ з ціною в
40 290 дол. В Одесі та Львові середня вартість однокімнатного житла
становила близько 30 тис. дол. Найдешевші квартири пропонували в
Луганську, де «одиничка» в середньому коштувала всього 10,46 тис. дол.
(http://ubr.ua/market/real-estate/k-koncu-goda-jile-rekordno-podesheveet-po-vseiukraine-381317).
Як повідомляє директор кримського агентства нерухомості
«Мультідом» Н. Массальська, у Криму купують квартири в основному
жителі північних регіонів Росії і Далекого Сходу. Так вони реалізують свою
потребу в теплі і морі. За цінами покупці з Росії орієнтуються приблизно на
2–4 млн р. за однокімнатну квартиру (30,13 тис. – 60,26 тис. дол. – Прим.
авт.), 3–6 млн – за двокімнатну (45,19 тис. – 90,39 тис. дол. – Прим. авт.). За
тими ж цінами люди хочуть купити і бунгало біля моря. «У 2015 році ціни на
житло на вторинному ринку в Криму в порівнянні з 2014 роком знизилися на
30–40 %. На первинному ж ринку вони залишаються досить високими. Так,
вартість квартири на житло середнього класу становить від 2,5 мільйонів
рублів за 50 квадратних метрів. Ці ціни знаходяться на середньоринковому
рівні по Росії серед популярних міст», – зазначає Н. Массальська
(http://www.sobytiya.info/public/16/61904).
Наведемо оцінку динаміки і поточної ситуації на ринку нерухомості від
власниці агентства нерухомості в Макіївці. За її словами, ціна на нерухомість
впала в середньому в три рази. А в районах Донецька, де досі чути канонаду,
ціна житла може падати в чотири – п’ять разів. Директор агентства
нерухомості «Квартири Луганська» В. Зубар, аналізуючи останні зміни на
ринку, зазначає: «Усталене співвідношення цін підштовхнуло покупців до
прийняття рішень, і ринок став активніше. Все-таки ціни навесні 2015 року
порівняно з весною 2014 року були нижче на 55–60 %».
Директор донецького агентства нерухомості «Жилком» С. Тахтаров
розповів виданню «Кореспондент»: «Сьогодні на одного покупця житла в
зоні АТО припадає 30–40 продавців». За його словами, багато колишніх
жителів Донбасу прагнуть продати свою нерухомість, щоб придбати житло
на новому місці проживання. Але біда в тому, що квартири в зоні АТО мало
хто купує – кількість угод на ринку нерухомості «ДНР» – «ЛНР» зменшилася
на 70–80 %. І це незважаючи на те, що ціни на житло впали у 2,5 – 3 рази в
порівнянні
з
доконфліктним
періодом
(http://korrespondent.net/
business/economics/3627958-tseny-pod-obstrelamy-kak-rabotaet-rynoknedvyzhymosty-v-zone-ato).
Отже, кримська нерухомість на відміну від нерухомості Донбасу була і
залишається непоганим матеріальним ресурсом, що може, відповідно до
потреб і бажання переселенця, або стати стартовим капіталом для власного
бізнесу, або засобом придбання житла на новому місці.
Таким чином, вже, на жаль, звична абревіатура ВПО означає далеко не
однорідну масу наших громадян, об’єднаних однією бідою. Біда у кожного
своя, і ефективна державна політика має будуватися саме з урахуванням
матеріальних і психологічних особливостей різних соціальних груп
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вимушених переселенців. Водночас слід пам’ятати, що будь-яка криза – це не
лише проблема, але і можливість, і треба цю можливість використати.
Зокрема, згадувана вище львівський соціолог В. Середа наголошує:
«Позитивним викликом є те, що фактично вперше в Україні зустрілися
представники різних регіонів. До цього часу такої активної взаємодії в
Україні не було. Події останнього часу спонукають до усвідомлення нових
цінностей державної незалежності, важливості національно-державної
символіки і важливості взаємодії, яка проявляється в активному
волонтерському русі. Взаємодопомога є важливою цінністю для
громадянства» (http://ucu.edu.ua/news/32985/). Перед нашою країною стоять
важкі завдання, але саме у випробуваннях постають держави, формуються і
загартовуються політичні нації.
В об’єктиві – регіон
Ю. Якименко, мл. науч. сотр. «СІАЗ» НБУВ

Система образования в непризнанных республиках
в отражении СМИ
Продолжающийся на Востоке Украины конфликт поставил перед
правительством множество проблем гуманитарного характера, успех в
решении которых во многом будет определять особенности его дальнейшего
развития и перспективы преодоления. Одним из важных аспектов
сложившейся
ситуации
сегодня
представляется
эффективность
предпринимаемых
властью
мер
по
предоставлению
жителям
оккупированных территорий возможности получения или продолжения
образования. Учитывая, что система образования в непризнанных
республиках наряду с другими общественными институтами демонстрирует
четкую тенденцию к самостоятельности и дальнейшему дистанцированию от
общеукраинского образовательного процесса, попытки законодательного
урегулирования проблем в образовательной сфере со стороны украинской
власти представляются наблюдателям в целом своевременными.
Шаги по преодолению нарушенной целостности украинской системы
образования Украины в комплексе с другими мероприятиями могли бы
способствовать будущему возвращению проблемных регионов в сферу
влияния Украины.
Это касается, в частности, возможности получения дистанционного
образования для жителей отдельных районов Луганской и Донецкой
областей, механизм которого недавно был усовершенствован украинским
парламентом и одобрен Президентом.
Напомним, в марте Верховная Радаусовершенствовала дистанционную
форму получения образования в условиях оккупации части территории
Украины. Проект закона № 3832, как говорилось в пояснительной записке к
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документу, предусматривал «совершенствование механизма получения
образования для лиц, проживающих на временно оккупированной
территории, а также поощрение лиц, получающих образование на временно
оккупированной территории, к продолжению получения определенного
образовательного уровня на территории других регионов Украины». Закон
также был призван урегулировать проблему документов об образовании,
которые получают выпускники учебных заведений, расположенных на
временно оккупированной территории. Сегодня эти документы не могут
быть признаны, нострифицированы и не подлежат обмену Министерством
образования и науки Украины, но, с принятием закона, жители этих
территорий, завершившие обучение по соответствующему уровню высшего
образования, смогут пройти переаттестацию для признания квалификации,
полученной в процессе обучения.
«Лица, …которые завершили получение высшего образования на
временно оккупированной территории после 20 февраля 2014 года, имеют
право на прохождение аттестации для признания полученных квалификаций
в порядке, определенном центральным органом исполнительной власти,
обеспечивающим формирование государственной политики в сферах
образования и науки», – говорится в законопроекте.
Документом также предусмотрены квоты для получения высшего и
профессионального образования гражданам, проживающим на временно
оккупированных
территориях,
предоставление
которых
будет
осуществляться в пределах выделенных объемов государственного заказа.
Что касается проблемы школьного образования, то, как отмечается в
законопроекте, «лица, которые не завершили получения полного общего
среднего образования в общеобразовательных учебных заведениях на
временно оккупированной территории, с целью получения документа
государственного образца о полном общем среднем образовании имеют
право продолжить обучение и пройти государственную итоговую аттестацию
в общеобразовательных учебных заведениях на территории других регионов
Украины».
Кроме того, как подчеркивают авторы законопроекта, реализация его
положений не потребует дополнительных расходов государственного и
местных бюджетов Украины.
4 апреля законопроект «Об обеспечении прав и свобод граждан и
правовой режим на временно оккупированной территории Украины»
(относительно обеспечения права на получение образования) был подписан
Президентом.
Как подчеркивают наблюдатели, то, насколько инициатива украинской
власти будет способствовать упрощению интеграции в украинское общество
людей, получивших образование в самопровозглашенных республиках, во
многом будет зависеть от профессиональности подхода Министерства
образования по воплощению положений закона в жизнь.
Однако уже сам факт такой инициативы свидетельствует о большом
общественном значении проблемы и дает повод к анализу «раскола» в
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украинской образовательной системе, ставшего итогом вооруженного
конфликта на Донбассе и несущего, среди прочего, значительные риски для
кадрового потенциала страны.
С этой точки зрения сегодня важно понимать, что сегодня представляет
собой система образования в «ДНР» и «ЛНР», и какие тенденции определяют
ее трансформацию.
Обозреватели вынуждены констатировать, что одним из важнейших
факторов начала формирования самостоятельной системы образования в
«ДНР» стало прекращение летом 2014 г. Госказначейством Украины
перерасчетов на территориях, контролируемых сепаратистами. В этой
ситуации учебные заведения региона сохраняли административное
подчинение Министерству образования Украины, но были лишены
бюджетного финансирования.
Вскоре после этого произошел захват Донецкого национального
университета сторонниками «ДНР», что повлекло за собой решение
руководства университета и МОН о переезде вуза в Винницу. Некоторые
обозреватели, знакомые с ситуацией в ДонНУ, отмечали тогда, что она не
была типичной для остальных вузов Донецка, в которых не наблюдалось
столь ярко выраженной идеологической поляризации среди преподавателей,
сотрудников
и
студентов.
Значительной
части
представителей
администраций вузов Донецка и их рядовых сотрудников более приемлемым
представлялся вариант сохранения в правовом поле Украины без переезда на
подконтрольную украинскому правительству территорию. Но требование для
остальных вузов Донецка последовать примеру ДонНУ (что произошло еще
до решения СНБО о выводе бюджетных учреждений и банков из зоны АТО и
прекращении там социальных выплат) во многом изменило эти настроения,
помешав вузам остаться «вне политики». Необходимость выбора между
украинской и начинающей складываться в «ДНР» образовательной системой
внесла в студенческие и преподавательские круги раскол, но идеологическая
мотивация при этом, по мнению некоторых очевидцев, не имела решающего
значения.
Наблюдатели воздерживаются от точных оценок количества студентов и
преподавателей, сделавших выбор в пользу «ДНР», но подсчеты
свидетельствуют, что речь идет примерно о половине студентов и
преподавателей региона. При этом отток студентов из «ДНР» был связан не
только с перерегистрацией вузов на подконтрольной украинскому
правительству территории, но и с самостоятельным переводом студентов в
другие вузы.
В «ДНР» осталась также примерно половина старых преподавательских
кадров, а потери также были связаны не только с перерегистрацией вузов, но
и с самостоятельным переездом преподавателей в другие области Украины и
другие страны, а также с выходом их на пенсию. Но определенный кадровый
недостаток в донецких учебных заведениях был восполнен приходом новых
сотрудников и совместителей.
Сегодня, по данным «министерства образования и науки ДНР», к
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высшим учебным заведениям в «республике» относятся в общей сложности
18 вузов, которые по старой украинской классификации имеют III
(институты) IV (академии, университеты) уровни аккредитации.
Крупнейшие среди них – Донецкий национальный университет, Донецкий
национальный технический университет, Донецкий национальный
медицинский университет им. Горького и др.
Логика продолжающегося политического конфликта определила
решение Министерство образования и науки Украины об аннулировании
лицензии вузам, находящимся на временно оккупированных территориях.
«Принято решение лишить вузы, которые расположены на территории
Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти
временно не осуществляют или осуществляют не в полном объеме свои
полномочия... лицензий на осуществление образовательной деятельности», –
сообщили в аккредитационной комиссии в конце минувшего года. Кроме
того, комиссия приняла решение аннулировать лицензии вузам Крыма и
города Севастополя.
Комментируя это решение, «министр образования и науки»
самопровозглашенной «ЛНР» В. Ткаченко заявила, что отзыв лицензий никак
не повлияет на работу вузов «республики».
«Их решение для нас абсолютно ничего не значит, пусть решают, что
хотят. Они думали, что наши вузы не смогут работать. И сегодня, когда
видят, что вузы плодотворно работают, что сохранились кадры, идет прием
новых студентов и выдаются дипломы выпускникам, им остается только
принимать подобные решения», – заявила она. По мнению В. Ткаченко, такие
решения представителей Украины демонстрируют «их гнев и бессилие».
В подобном ключе высказалась и «министр образования и науки
ДНР» Л. Полякова, заявив, что фактически образовательная система «ДНР»
полностью автономна от Украины, и никакого влияния на нее решение Киева
не окажет. «Украина не может лишить лицензии учебные заведения другой
страны, для нас это не документ», – заявила она. Причем, характеризуя
состояние образовательной системы в «ДНР», «министр» сообщила, что
«вступительная кампания этого года на Украине провалилась, в то время как
у нас был конкурс до десяти человек на одно место. Кроме того, наш
Донецкий национальный университет принял 700 абитуриентов с
украинскими аттестатами. К нам оттуда едут учиться».
Напомним также, что, как заявила недавно «начальник управления
образования Луганского городского совета» В. Кияшко, вузы, находящиеся
на территории самопровозглашенной «ЛНР», готовы принимать
абитуриентов из Украины. Она отметила, такое решение принято для того,
чтобы часть детей, которые переехали во время боевых действий учиться на
территорию Украины, смогли свободно вернуться в Луганск и стать
студентами местных учебных заведений. «У нас в Луганске шесть вузов,
сохранился костяк преподавателей. Большинство выпускников школ
республики, насколько мне известно, собираются продолжить учебу здесь», –
заявила она, подчеркнув, что с аттестатом, выданным в «ЛНР», также можно
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поступать и в российские вузы, но для этого абитуриентам нужно будет сдать
внутренний экзамен.
Для этого с территории, подконтрольной «ЛНР», планируется
организация выездов детей для сдачи ЕГЭ в России. Кроме возможности
вступать в российские вузы на бюджет на общих основаниях, у выпускников
«ЛНР», как и в прошлом году, будет возможность льготного вступления в
вузы РФ, которыми выделены соответствующие квоты.
Напомним, в конце марта «заместитель председателя совета министров
ЛНР» А. Мельник заявил, что с одиннадцатью российскими вузами
достигнута
договоренность
о
поступлении
выпускников
из
самопровозглашенной республики по результатам собеседования.
В списке этих учебных заведений Белгородский национальный
исследовательский
университет,
Белгородский
государственный
технологический университет им. Шухова, Воронежский государственный
университет инженерных технологий, Воронежский государственный
университет, Донской государственный технический университет, Крымский
федеральный университет им. Вернадского, Ростовский государственный
строительный университет, Ростовский государственный экономический
университет,
Северо-Кавказский
федеральный
университет,
Южно-Российский государственный политехнический университет им.
Платова и Южный федеральный университет.
Сообщается, что в вузах РФ принимаются и аттестаты школ «ДНР».
Кроме того, большинство вузов «ДНР» получило возможность защиты своих
выпускников в российских вузах, в которых ведется подготовка по той же
или близкой специальности. В результате дипломные работы некоторых
выпускников оформлялись по российским требованиям и защищались в
России, а выпускники «ДНР» получали диплом российских вузов.
Стало известно также, что в 2016 г. в «республике» планируется
организовать два пункта сдачи Единого государственного экзамена для
поступления в высшие учебные заведения России. Эти пункты будут
располагаться в Горловке и Донецке. По данным «министерства образования
и науки ДНР», сдать ЕГЭ для дальнейшего поступления в вузы РФ в текущем
году намерены почти 650 жителей «ДНР».
По сообщению пресс-службы «министерства образования и науки ДНР»,
все вузы самопровозглашенной республики III и IV уровней аккредитации
заключили договоры о сотрудничестве с вузами-партнерамииз РФ.
«Абсолютно все ВУЗы нашли партнерские учебные заведения в России
благодаря большой работе со стороны МОН ДНР. Заключены договоры с 31
ВУЗом РФ, и этот список планируется расширять», – заявили в ведомстве.
В конце марта на заседании совета ректоров «ДНР» «первый
заместитель министра образования и науки» самопровозглашенной
республики М. Кушаков заявил о признании дипломов «ДНР» в России: «В
настоящее время дипломы и другие документы об образовании, которые
выдаются в ДНР и ЛНР, признаются Российской Федерацией. Это значит,
что любой наш выпускник, будь то школы, техникума или университета
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(бакалавр или магистр), без проблем сможет продолжить свое обучение в
России. Нам оказана большая поддержка. Но это, конечно, не просто
подарок. Наши студенты и школьники ее заслужили. Ведь они доказали, что
наша система образования работает эффективно и качественно. В то же
время наши студенты имеют право сдавать, в том числе экстерном, экзамены
в российских вузах и получать российские дипломы. Это прописано в
российском законодательстве. Но прежде всего мы нацелены доказывать
высокое качество образования в ДНР. Наши учащиеся конкурентоспособны,
они показывают высокий уровень знаний, участвуя во всевозможных
конкурсах, олимпиадах, конференциях… Также идет активная интеграция
наших вузов в российское образовательное пространство. Наши
преподаватели и студенты успешно проходят стажировки в российских
вузах. На конференции к нам приезжают российские преподаватели и
ученые, наши вузы известны в России и пользуются авторитетом».
Наблюдатели уточняют, что процесс выдачи российских дипломов
студентам из «ДНР» оформлен как программа двойного диплома с кем-либо
из российских вузов-партнеров – студенты получают диплом собственного
университета и диплом об обучении по программе экстерната
соответствующего российского вуза, с которым заключен договор. В этом
формат интеграции образовательной системы «ДНР» в российскую систему
существенно отличается от крымского варианта, в котором дипломы
крымских вузов автоматически признаются в качестве российских.
О том, что сфера образования и науки в «ДНР» приобретает черты все
большей автономности от Украины, свидетельствует разрешение
«министерства образования и науки» создавать советы по защите
диссертаций крупнейшим вузам «республики». По словам профильного
«министерства», осенью откроются 18 диссертационных советов, которые
будут присуждать степень кандидата и доктора наук. Сообщается, что такие
советы появятся в донецких техническом и медицинском университетах и
Институте прикладной математики и механики, который ранее был
структурным подразделением Национальной академии наук Украины. В
работе советов будут представлены и российские ученые. Некоторые
обозреватели прогнозируют в связи с этим, что в РФ могут быть признаны и
диссертации, защищенные в самопровозглашенных республиках.
Таким образом, констатируют наблюдатели, сфера образования
самопровозглашенных республик оказывается под все большим влиянием
России.
Некоторые СМИ сообщают, что «министерство образования ДНР»
неофициально распорядилось готовиться к переходу на российские
требования по организации учебного процесса. Это касается соотношения
часов на разные циклы дисциплин, формирования учебной нагрузки и т. п.
Наблюдатели не исключают, что уже со следующего учебного года в вузах
«ДНР» может произойти полный переход на учебные планы
соответствующих российских партнеров. Дальнейшая транформация
образовательной системы в непризнанных республикахбудет проходить в
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ключе отхода от украинской системы образования и унификации с
российской как на уровне программ, то есть повседневного наполнения
учебного процесса, так и в плане общих рамок. В связи с этим наблюдатели
подчеркивают, что закон «Об образовании», принятый в «ДНР», фактически
является аналогом российского закона, как и принятый недавно перечень
направлений подготовки и специальностей.
В то же время важно отметить, что по формальным критериям вузы на
оккупированных территориях стараются «сохранить лицо» и проявляют
научную активность. Сообщается, что в последнее время в большинстве
университетов проходили научные конференции, в том числе масштабный
«Международный научный форум». Однако с публикацией своих
исследований большинство авторов испытывали проблемы, потеряв
возможность публиковаться в украинских изданиях. Большая часть местных
изданий до последнего времени не выходили из-за финансовых трудностей и
развала редакционных коллегий. Но, по сообщениям некоторых
наблюдателей, сегодня постепенно происходит пополнение местных
редакций учеными из РФ, после чего ожидается «перезапуск» донецкой
научной периодики.
Любопытным фактом наблюдателям представляется то, что в вузах
«ДНР» украинский язык, в отличие от русского, продолжает изучаться в
качестве языка профессионального общения с сохранением выделенных на
него часов в полном объеме, в то время как все остальное образование в
высшей школе осуществляется на русском. Власти самопровозглашенной
республики объясняют это закрепленным в ее конституции двуязычием. Но,
учитывая, что украинский язык вытеснен из делопроизводства и
относительно широко используется лишь в сфере образования, некоторые
наблюдатели объясняют это нехваткой русских филологов в высшей школе и
невозможностью резкой переориентации учебного процесса. Однако вскоре
ожидается уменьшение нагрузки, выделенной на изучение украинского, и
активизация изучения русского языка. В частности, с этой целью на филфаке
ДонНУ открыта программа второго образования для переподготовки
филологов украинского языка.
Особенным вниманием в медиа-сфере пользуется тема изучения истории
в образовательных учреждениях оккупированной части Донбасса.
По мнению некоторых наблюдателей, «министерство образования ДНР»
поставило своей задачей выработку стандартизированной программы
изучения этой дисциплины. По словам «главы министерства» Л. Поляковой,
программа выстроена следующим образом: «читается курс мировой истории,
и в него интегрируется история родного края – что происходило на Донбассе
в изучаемое время». «Это будут именно учебники истории. Я не говорю –
“истории Украины”, “истории России”, “истории Донбасса”, а именно
учебники истории», – заявила она.
Кроме того, на пресс-конференциях «министра» одним из приоритетов
объявлялось военно-патриотическое воспитание. Сообщалось, что концепция
предполагает введение в штатное расписание образовательных организаций
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должности педагога-организатора патриотического воспитания, а «действия
и мероприятия с целью развития гражданственности, патриотизма, верности
долгу, Отечеству» затронут все уровни образования.
Анализируя общие тенденции трансформации образовательной системы
в непризнанных республиках, многие эксперты отмечают, что дальнейший
ход конфликта на Востоке Украины, в том числе и при переходе его в
«замороженную» стадию, может продемонстрировать все больше
расхождений в функционировании базовых социальных институтов между
Украиной и «ДНР». При этом эффективность планов мирного
урегулирования ситуации будет напрямую зависеть от понимания специфики
новой социальной реальности, складывающейся на Донбассе.
Что
касается
сегодняшних
шагов
украинской
власти
по
законодательному решению проблем жителей оккупированных территорий в
сфере образования и реинтеграции, то ее первые результаты, по оценкам
экспертов, общество сможет оценить уже в ближайшее время – с началом
старта в Украине сессий ВНО.
О. Климентев, собкор «СІАЗ» НБУВ

Общественно-политическая ситуация на Закарпатье
в отзывах СМИ
Одним из наиболее резонансных событий на Закарпатье последних дней
стало то, что 6 мая глава Закарпатской ОГА Г. Москаль обратился к
Премьеру В. Гройсману с просьбой подать Президенту представление о его
освобождении от должности. Причиной этого Г. Москаль назвал
противодействие его борьбе с «сигаретной мафией», занимающейся
контрабандой табачных изделий в страны ЕС, с использованием при этом
влияния украинских политических деятелей и руководителей отдельных
ведомств.
Также он объяснил это решение политическими тенденциями в Киеве с
целью, по мнению чиновника, сохранить влияние экс-«регионалов» на
Закарпатье, чтобы восстановить там «теневые схемы». «Цена вопроса –
сохранение в должности председателя ГФС Р. Насирова, контроль над
Закарпатской таможней и расстановка здесь своих руководящих кадров, а
также контроль над Закарпатской областью. Это своеобразная плата за
поддержку кандидатуры В. Гройсмана в Верховной Раде на должность
Премьер-министра, а также за последующие положительные голосования за
правительственные законопроекты. В таких условиях считаю свое
пребывание на посту главы Закарпатской ОГА невозможным», – отметил
Г. Москаль.
В частности, по его словам, в интересах «сигаретной мафии»
Государственная фискальная служба назначила начальником Закарпатской
таможни помощника-консультанта нардепа В. Пацкана – А. Крымского
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(в ГФС эту информацию опровергли).
Позже Г. Москаль заявил, что уже с 7 мая уходит в бессрочный отпуск и
вернется на пост только тогда, когда на должность начальника Закарпатской
таможни вернут В. Колесникова и «когда в Киеве перестанут рассматривать
Закарпатье как полигон для политических торгов и экспериментов».
В этой связи обозреватель издания «Depo. Закарпаття» отмечает: «Такой
шаг, без сомнения, по расчету Москаля, должен был
произвести
впечатление. Правда, не совсем понятно, на кого именно. Ибо первое, что
хочется спросить у губернатора: почему он обратился именно к Гройсману?
Ведь вопрос “назначения-увольнения” губернаторов находится в
компетенции Президента, следовательно, вполне логично, что именно
Порошенко должен был стать адресатом. Тем более что ранее Москаль по
любому более-менее важному поводу обращался именно к нему. Но даже и
не в этом дело: если человек хочет уйти с должности – он пишет
соответствующее заявление, подает его, куда надо и ждет решения, а не
делает из этого события “вселенский обличительный процесс”».
Отсюда делается вывод, что «Закарпатье так и остается полигоном для
политических торгов за таможню, одним из фигурантов которых является
именно Москаль, который так самоотверженно бросился на защиту “своего”
человека. Москаль, на которого так надеялись закарпатцы, не устоял, так как
закричал вслух при первом шансе потерять контроль над важной и слишком
прибыльной сферой».
Впрочем, в тот же день (6 мая) Премьер В. Гройсман заявил, что не
намерен удовлетворять просьбу Г. Москаля о подаче представления на его
увольнение, пообещал обратиться в Национальное антикоррупционное бюро
Украины и Службу безопасности Украины с требованием проверить
заявления Г. Москаля, а самого губернатора с руководством Закарпатской
таможни пригласил на встречу.
Уже 7 мая по результатам личной встречи Президент Украины
П. Порошенко заявил, что Г. Москаль и дальше будет реализовывать
программу по децентрализации и «решительно бороться с контрабандой на
Закарпатье».
10 мая Премьер-министр Украины В. Гройсман провел рабочую встречу
с главой Государственной фискальной службы Украины Р. Насировым и
главой Закарпатской ОГА Г. Москалем. Как сообщает пресс-служба
правительства, стороны обсудили вопросы борьбы со злоупотреблениями на
таможне, в частности контрабандой, а также изменения системы работы
таможни в целом.
Премьер-министр подчеркнул, что во всей системе таможни, начиная с
главных департаментов и заканчивая местными таможнями и пунктами
пропуска, существуют различные теневые схемы контрабанды, которые
недоплачивают в госбюджет десятки миллиардов гривен из-за неуплаты
налогов.
Комментируя ситуацию на Закарпатье, В. Гройсман напомнил, что
накануне в г. Чоп была осуществлена попытка вывоза высококачественной
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необработанной древесины за границу, после чего глава Государственной
фискальной службы получил провести служебное расследование и наказать
виновных. Теперь «идет борьба за пункт пропуска “Тиса”, где идет
серьезный поток контрабандных товаров», отметил Премьер.
В. Гройсман подчеркнул, что рассчитывает на то, что местные власти и
руководство ОГА возьмет на себя полноту ответственности за порядок на
таможне и искоренение так называемых «серых» и «черных» контрабандных
схем.
В результате 11 мая Г. Москаль вернулся к исполнению полномочий
председателя Закарпатской облгосадминистрации, о чем сообщается на
официальном сайте должностного лица.
«Поскольку сегодня (10 мая) начальник Закарпатской таможни
В. Колесников вышел из больничного и приступил к работе, я, как и было
договорено на встрече с Президентом Украины П. Порошенко, возвращаюсь
с кратковременного отпуска и начинаю исполнять полномочия председателя
ОГА на следующий день, то есть со среды, 11 мая», – заявил Г. Москаль.
На «гнев» закарпатского губернатора отреагировал и и. о. Генерального
прокурора Ю. Севрук. «Если председатель Закарпатской области считает,
что там есть проблемы, он должен сам обращаться в таможню и решать этот
вопрос. Если будут установлены действия, которые подпадают под признаки
Уголовного кодекса в действиях таможенников, мы, безусловно, будем
разбираться», – считает Ю. Севрук.
Высказались по данному поводу и закарпатские политологи.
В частности, ужгородский политолог, директор Закарпатского
института политических исследований В. Пащенко отмечает: «Зная
политический характер Г. Москаля, это однозначно – одна из его удачных
пиар-акций, попытка обратить на себя внимание. По моему мнению, это –
политический шаг, который никакого отношения к чиновничьей работе не
имеет. Есть несколько интересных моментов. Прежде всего, и это почему-то
осталось “за кадром”, – с 1 мая вступил в силу новый Закон “О
государственной службе”, который для Москаля имеет два прямых
следствия. Чиновник после 65 лет не может быть на государственной
службе, кроме того, не может совмещать государственную службу с
депутатским мандатом. Но у Геннадия Геннадиевича, как он заявляет, с
подачи Президента – личный иммунитет. Поэтому заявление об отставке
имеет, помимо прочих, и такой месседж: “Вот, мол, я хочу уйти, но меня не
пускают”.
Есть и второй интересный момент. Это попытка политических патронов
Г. Москаля застолбить себе политическую оппозиционную нишу на
Закарпатье. Напомню, у власти на Закарпатье сейчас БПП в коалиции с
“Відродженням” и Оппоблоком, в оппозиции – ЕЦ и “Батьківщина”. Такой
вот расклад сил. В Украине же оппозиционную нишу уверенно занимает
сила, связанная с Саакашвили. Поэтому речь идет о том, чтобы на
Закарпатье электорат, который мог бы пойти за Саакашвили, на самом деле
пошел за Москалем. Он подается как закарпатский вариант Саакашвили:
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борется с контрабандой, с вырубками лесов, декоммунизирует регион, режет
правду-матку... Это очень удачный способ вытеснить из этой ниши на
Закарпатье Балогу, который тоже в последнее время выступает с критикой в
отношении Президента и правительства».
Как отмечает со своей стороны политолог, глава Комитета избирателей
Украины в Закарпатье Д. Тужанский, данный скандал на самом деле «не о
таможне». «Г. Москаль, на самом деле, не хочет остаться без должности,
поэтому и не уходит в отставку. Тем более что сейчас не совсем удачный
момент, ведь, кроме переименования улиц, в активе нынешнего губернатора
Закарпатья очень мало реальных дел. Но кресло главы ОГА не является
сверхпринципиальным для Москаля, а лишь промежуточной должностью,
поэтому он уже во второй раз менее чем за год грозится уйти в отставку, на
этот раз – публично, – считает Д. Тужанский. – Понятно, что есть в
сегодняшнем конфликте и так называемый контрабандный контекст, и
борьба за потоки. Всплывают интересные фамилии и взаимосвязи, и это еще
один ключ к пониманию природы контрабанды на Закарпатье, где и кем она
на самом деле делится. И это точно не на местном уровне, как стало модно
трактовать прошлогоднюю июльскую стрельбу в Мукачево. Этот демарш
Москаля свидетельствует о большом количестве групп влияния в окружении
Президента, а также о том, что сам Г. Москаль и его должность в
определенное время могут стать разменной монетой в политических торгах.
Это губернатор прекрасно понимает, поэтому и устраивает такие демарши».
Глава Закарпатского облсовета М. Ривис также озвучил на странице в
Facebook свое видение ситуации, которая сложилась в последние дни вокруг
губернатора Закарпатья. «Не так давно, 5 апреля, депутатским корпусом
облсовета единогласно принято обращение к высшему руководству
государства относительно передачи широких административно-финансовых
полномочий на места (реальную децентрализацию), которое получило
резонанс в СМИ. Некоторые масс-медиа даже обвинили нас в сепаратизме.
Не прошло еще и месяца, как ситуация с попыткой изменить руководителя
Закарпатской таможни без согласования областных депутатов и даже
председателя ОГА указывает на то, что у нас де-факто происходит жесткая
централизация. А обращение депутатов облсовета в очередной раз было
цинично проигнорировано.
Хотелось услышать от Премьера не приглашения председателя ОГА и
начальника таможни в Кабмин, а четкий план и график осуществления
задекларированной децентрализации. Иначе вынужден констатировать, что
надеяться на позитивные изменения к лучшему пожалуй не стоит», –
написал М. Ривис.
В данном контексте следует отметить, что обращение депутатов
Закарпатского облсовета 5 апреля, о котором упоминает М. Ривис, также
вызвало существенный резонанс.
На сессии 49 депутатов из 64 проголосовали за обращение к
Президенту, спикеру ВР и правительству с «просьбой предоставить широкие
административные и финансовые полномочия органам местного
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самоуправления и внести соответствующие изменения в Конституцию
Украины».
Результатом «бестолковой политики», осуществляющейся украинской
властью, по мнению закарпатских депутатов, стало полное опустошение и
расхищение Закарпатья. «Последняя возможность спасти ситуацию на
Закарпатье – это немедленно оказать реальную, а не декларативную, полную
финансовую и административную независимость органам местного
самоуправления», – говорится в обращении.
На первый взгляд, официальное обращение депутатов к центральной
власти выглядит абсолютно нормальным, учитывая обещанную Киевом
децентрализацию и расширение прав и полномочий регионов. Правда, в
этом же тексте обращения закарпатские депутаты ссылаются на результаты
референдума 1991 г. Тогда, проголосовав за независимость Украины, 78,6 %
жителей Закарпатья высказались за провозглашение Закарпатской области
специальной самоуправляемой территорией, субъектом в составе
независимой Украины. Именно к результатам этого референдума вот уже
почти 25 лет апеллируют «автономно настроенные» закарпатцы.
Впрочем, после незаконного референдума в Крыму и аннексии
полуострова, а также разжигания Россией сепаратизма на Донбассе и
последующей там военной агрессии Кремля обращение депутатов
Закарпатского облсовета выглядит неоднозначно. Так, помимо упоминания
результатов референдума 1991 г., в тексте обращения идет речь и об
аналогичном обращении облсовета 1992 г.
Масла в огонь добавило и то, что автором такого политического посыла
к власти стал лидер местного Оппозиционного блока и губернатор области
времен В. Януковича А. Ледида.
Сам же он прокомментировал ситуацию следующим образом: «В
условиях децентрализации, которая была заявлена, 16 крупнейших
предприятий, на которых работает около 15 тыс. людей, которые платят
налоги на разные уровни, около 0,5 млрд грн переведены во Львовскую
область! Сегодня в каждой области из госбюджета выделены миллиарды на
строительство дорог, в Закарпатской – ноль. Не говоря уже о том, что
пограничное Закарпатье до сих пор не включили в таможенный
эксперимент, где предусмотрено сверхплановые поступления платежей
направлять на развитие дорог региона. И таких много примеров. Пока
заявления высшего руководства государства, к сожалению, расходятся с
реальными делами, а из области пытаются сделать некий бесправный
сельский совет».
Свое отношение к обращению выразил также депутат от «Батьківщини»
А. Шекета, который сразу заявил о том, что в тексте ни в коем случае не
идет речь о сепаратистских настроениях. «Этот документ – декларативный.
То есть он ни на что не влияет. Им хотелось напомнить власти, что надо
делиться полномочиями с местными органами. Ибо мы знаем, что есть
проблемы, например, с лесом – все решают в Киеве, с налоговой – все во
Львове, железная дорога находится в Закарпатье, а руководит Львов. Этот
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документ сугубо теоретический, который показывает, что было желание и
тогда, и сейчас иметь больше полномочий местным органам, но, конечно, в
составе Украины. Поэтому большого сепаратизма в этом я не вижу», –
считает А. Шекета.
Не согласен с тем, что в обращении звучат сепаратистские нотки и
Д. Ман, депутат от «Солидарности»: «Текст обращения вопроса сепаратизма
не касается ни в коем случае. Депутаты отметили необходимость провести
реальную децентрализацию, и... мы еще раз акцентировали на этом
внимание. Отдельные СМИ распространили текст обращения, который не
соответствует реальности... За текст голосовали все политические силы
совета. Как патриот государства и в то время, когда у нас война, заявляю:
сепаратизма быть не может».
Комментируя данное решение, депутаты Закарпатского облсовета в
один голос заявляют о том, что никогда бы не пошли на разжигание
сепаратизма на Закарпатье после незаконной аннексии Крыма и военной
агрессии России на Донбассе. Голосование 5 апреля за обращение к
Президенту, спикеру, Премьеру и нардепам называют ошибкой.
Объясняют же возникновение этой ошибки тем, что голосование по
данному
обращению
было
пакетным
вместе
с
еще
тремя
вопросами-обращениями к центральной власти: о порядке предоставления
специальных разрешений на пользование недрами, о внесении изменений в
ст. 122 Земельного кодекса Украины и о необходимости урегулирования
вопроса таможенного оформления грузов на территории Закарпатской
области. По словам многих депутатов, они просто не читали текст
обращения, так как Закарпатский облсовет регулярно принимает такие
решения, но в Киеве делают вид, что их не замечают. Поэтому депутаты не
придали значения данному голосованию, мол, все равно в Киеве не
отреагируют.
Данным обращением «мы хотели напомнить Президенту, Премьеру и
Председателю ВР, что они все декларировали внедрение децентрализации,
обещали полномочия на местах. Сейчас мы этого требуем. Наша область
сейчас экономически зажата, поэтому просим их дать нам вот ту обещанную
самостоятельность, чтобы область могла развиваться. А то, что кто-то
перекрутил это обращение – это провокация. Это может быть выгодно
нашим политическим оппонентам или тем “ДНР” и “ЛНР”, которые уже не
впервые пытаются убедить всю Украину, что Закарпатье стремится к
автономии. Но это откровенная ложь», – резюмирует председатель
Закарпатского облсовета М. Ривис.
В этой связи политолог Т. Чорновил утверждает, что Закарпатье уже
много лет добивается права на самостоятельность. «Идет дискуссия о
децентрализации, Рада готовится принять изменения в Конституцию.
Логично именно сейчас присылать в центр свои предложения. Но Закарпатье
всегда играло на автономии. И, вполне возможно, они могли под шумок,
вместо децентрализации, поднять шум вокруг полной самостоятельности. Не
зря же они в 1991 г. уже проводили отдельный референдум по отделению, –
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заявил он. – Это проба на прочность, как отреагирует Киев».
Еще дальше в своих выводах идет глава Ужгородской организации
украинских националистов «Карпатская Сечь» Т. Деяк, который
прогнозирует, что, вслед за требованием о расширении прав Закарпатской
области регион может поставить вопрос об отделении от Украины.
«Депутаты акцентируют на исключительно экономической стороне
законопроекта, однако это только первый, самый важный шаг, за которым
последует территориальное отделение. Наглость закарпатских нардепов не
сравнится даже с деятельностью сепаратистов в Донецке и Луганске…
Закарпатье в силу своего географического расположения является чуть ли не
наиболее лакомым куском, и о царствовании в нем мечтает не один
чиновник, контрабандист и даже государство», – заявляет Т. Деяк.
Следует отметить, что после волны общественного возмущения
проверкой документа на наличие сепаратистских настроений пришлось
заняться сотрудникам СБУ. «Содержание проекта обращения сознательно
исказили определенные враждебные Украине силы, – выяснил в ходе
расследования начальник управления СБУ в Закарпатской области
О. Воеводин. – Предварительный анализ обращения, опубликованного на
официальном сайте областного совета, показал, что его текст не содержит
призывов к изменению границ территории или государственной границы
или нарушение порядка, установленного Конституцией. Вместе с тем
управление проводит углубленную проверку обстоятельств, которые
способствовали принятию этого документа, особенно возможной
причастности к этому процессу определенных внешних сил, пытающихся
исказить понятие децентрализации и разыграть сценарий так называемой
федерализации Украины».
Остудить пыл депутатов попробовал и губернатор Закарпатья
Г. Москаль. Он подал в суд иск, в котором просит признать результат
«закарпатского референдума» 1991 г. таким, что не имеет юридической
силы. «Я очень рад, что заявление облрады получило такой резонанс и
заставило детально разобраться в теме, – сообщил Г. Москаль. – В ходе
сбора доказательств всплыли документы, которые свидетельствуют, что так
называемое областное волеизъявление было обычным политическим
мошенничеством. Надеюсь, что после обнародования документов жители
Закарпатья должно оценят инициаторов того референдума, которые по
заказу КГБ и коммунистов взбудоражили общество. После решения суда
результат референдума можно будет выбросить на свалку истории
Закарпатья».
В целом же обозреватели констатируют, что закарпатскому политикуму
не чуждо желание побороться за перераспределение сфер влияния и
полномочий, о чем свидетельствуют, в том числе, и заявление об отставке
Г. Москаля, и обращение депутатов Закарпатского облсовета от 5 апреля...
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Економічний ракурс
А. Рябоконь, мл. науч. сотр. «СІАЗ» НБУВ

Актуальные вопросы реформирования ПАО «Укрзализныци»
в отражении СМИ
Продолжающиеся попытки реформирования монополиста на рынке
украинских железнодорожных перевозок «Укрзализныци» вступили в новую
фазу после смены Кабинета Министров. Одними из первых знаковых
решений нового Кабмина во главе с В. Гройсманом стали кадровые
назначения. Среди них – утверждение на должность главы правления ПАО
«Укрзализныця» экс-руководителя железнодорожной компании Польши
В. Бальчуна. Ранее его среди десятков других претендентов выбрал
номинационный комитет при Минэкономразвития. Это назначение
становится новой точкой отсчета в истории «Укрзализныци», которая только
недавно превратилась из госкомпании в акционерное общество.
У В. Бальчуна колоритная трудовая биография. Кроме того, что он
увлекается музыкой, ему приписывают серьезные достижения в
реформировании компании PKP Cargo. Это дочерняя структура по грузовым
перевозкам польского аналога «Укрзализныци» – государственной PKP S.A.
В. Бальчун занимал должность главы наблюдательного совета PKP S.A. в
2005–2007 гг., а с 2008-го по январь 2013 г. руководил PKP Cargo в качестве
председателя правления. Этот менеджерский опыт был довольно высоко
оценен польскими СМИ и независимыми экспертами. В 2012 г. он попал в
список 20 лучших антикризисных менеджеров по версии Вloomberg
Businessweek.
На период руководства В. Бальчуна PKP Cargo выпало время самых
радикальных перемен. Погрязший в долгах, убытках и проблемах с
основными фондами, неэффективный перевозчик за пять лет прошел
крупнейшую в истории польской госкомпании реструктуризацию, начал
получать прибыль и, как считается, достаточно безболезненно провел
масштабные сокращения штата (В. Бальчуна отмечали как эффективного
переговорщика с профсоюзами). В октябре 2013 г. PKP Cargo стала первой
железнодорожной компанией в Евросоюзе, вышедшей на IPO. Его
результаты превзошли все ожидания: цена акций взлетела, принять участие в
выкупе смогли не все желающие. За 49,7 % PKP Cargo удалось выручить
около 340 млн евро.
Видимо, украинские вызовы времени и вознаграждение в сумме
1,5 млн долл. в год, которое пообещал новому главе «Укрзализныци» эксминистр А. Абромавичус, показались В. Бальчуну весомыми аргументами,
чтобы приехать в Украину. Однако даже в такой консервативной компании
как «Укрзализныця» В. Бальчун не первый иностранный менеджер. Осенью
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2015 г. в качестве члена правления ПАО был утвержден советник министра
инфраструктуры по реформированию ж/д транспорта немец Ш. Хофсаес.
Ранее он работал над железнодорожными проектами в разных странах мира,
а также принимал участие в реструктуризации крупных инфраструктурных
компаний в Восточной Германии.
Такие кадровые шаги ушедшего правительства тогда стали
неожиданностью для многих. «Укрзализныця» работала без руководителя
почти два года (с 2014-го сменилось три топ-менеджера с приставкой и. о.), в
частности, потому, что предыдущий конкурс по выбору ее главы был
заблокирован в суде.
Шорт-лист из предложенных кандидатов, все из которых были
представителями крупного бизнеса («Фармак», Corum Group и «Интерпайп»),
не устроил многих. Железнодорожников – из-за боязни потерять
представительство своих интересов, общество – из-за подозрений в связях
кандидатов с олигархами. После этого выбор поляка-реформатора кажется
еще более кардинальным. Такой шаг может быть связан с желанием провести
затянувшиеся и болезненные попытки реформы быстрым, а не
эволюционным методом.
Привлечение кризис-менеджера из Польши неслучайно, считает И.
Майхер, советник министра транспорта Польши. «Программа ж/д реформы в
Украине и Польше, по сути, одинаковая. Вы тоже идете по тому пути,
который прописан в европейских директивах – открытие рынка, создание
конкурентной среды в перевозках», – отмечает он. PKP S.A. начали
реформировать более 20 лет назад, преобразования идут до сих пор. «В
начале 1990-х структура компании была такой же, как у вас сейчас –
генеральная дирекция плюс региональные центры. Было перекрестное
субсидирование пассажирских перевозок за счет грузовых», – уточняет
И. Майхер.
Несмотря на очевидные успехи PKP Cargo, являющейся сегодня вторым
по величине в ЕС перевозчиком грузов по железной дороге, пока польская
железнодорожная реформа не достигла всех поставленных целей. Остаются
проблемы с пассажирским сообщением, которое по-прежнему дотирует
государство. Медленнее, чем ожидалось, происходит обновление основных
фондов.
Крупный бизнес, который является клиентом «Укрзализныци» и больше
других заинтересован в ее реформировании, пока к назначению отнесся
осторожно. «Хочется, чтобы новое руководство нашло баланс между
интересами собственной компании и интересами своих клиентов», – говорит
представитель «АрселорМиттал Кривой Рог» В. Ткаченко, намекая на
проблему прозрачных тарифов и коммерческих условий использования
вагонов с ликвидацией льгот.
«Ждем формирования полноценного рынка. Мы хотим понимать, куда и
как вкладывать средства», – выражает надежду В. Мезенцев, глава
«Лемтранса». А А. Вадатурский, собственник компании «Нибулон», уверен,
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что до сих пор «Укрзализныца» лоббировала интересы крупных ФПГ, а парк
вагонов использовался неэффективно.
Один из менеджеров, близких к «Укрзализныци», выразил серьезные
опасение, что В. Бальчун в виду своего опыта и поставленных задач,
сосредоточится на интересах грузового направления, тогда как пассажирское
будет страдать. «Многим может не понравиться приход человека со стороны,
да еще и с западными подходами к ведению бизнеса», – соглашается старший
аналитик «Арт Капитал» А. Андрейченко. Он напоминает, что В. Бальчун
известен своим успехом в сокращении штата польской PKP до экономически
обоснованного уровня, чему однозначно будут противиться наши работники
железной
дороги.
«Наконец,
от
него
ожидают
эффективного
противодействия промышленному лобби в вопросах тарифообразования», –
отмечает эксперт.
Найти союзников будет гораздо сложнее. «Чем чаще говорят, что что-то
невозможно, тем интереснее мне за это браться», – парирует В. Бальчун.
«В УЗ есть огромная необходимость привлечения инвестиций в
модернизацию подвижного состава и инфраструктуры. Изменения должны
быть направлены на то, чтобы генерировать большую маржу и доход, что
позволило бы среди прочих источников финансировать покрывать эти
потребности. Мы должны генерировать больше денег, не проедать их, а
рефинансировать в развитие. В результате мы должны получить лучший
сервис для пассажиров, лучший подвижной состав для грузоотправителей. И
в такой способ укреплять собственную конкурентоспособность. Каждая
компания должна руководствоваться такой философией.
На “Укрзализныце” сейчас очень похожая ситуация с той, которая была
в 2007-м на PKP Cargo. Компания не была клиенториентированной, а нужно
заботиться о клиентах…
Когда речь идет о такой гигантской структуре как УЗ, то не существует
такого мага, который придет и взмахнув палочкой за несколько месяцев все
изменит. Много фундаментальных процессов в УЗ – это процессы на многомного лет вперед. Поэтому я буду, опираясь на позитивные стороны
существующей деятельности компании, стремиться показать так называемый
быстрый эффект: что можно оперативно изменить, чтобы показать результат
в отдельно взятых секторах, как для клиентов, так и для работников», –
заявил новый глава «Укрзализныци».
Отметим, что Кабмин еще в прошлом году утвердил состав правления
ПАО «Украинская железная дорога», костяк которого составил
существующий топ-менеджмент «Укрзализныци». Кроме того, после
получения разрешения на трудоустройство в состав правления вошел
советник экс-министра инфраструктуры по вопросам реформирования
железнодорожного транспорта Ш. Хофсаес, который до этого занимался
проектами по развитию скоростных перевозок во многих странах.
Сегодня УЗ, стоимость активов которой компания Deloitte оценила в 11
млрд долл. и которая по объемам перевозок входит в топ-10 железных дорог
мира, пока управляется в основном по «советскому» образцу.
53

Бизнес-процессы внутри «Укрзализныци» крайне непрозрачны, из-за чего
ведомство называют «государством в государстве».
Первый этап реформирования, а именно, слияние активов шести
железных дорог и около 40 предприятий в ПАТ «Укрзализныця» в целом
прошел успешно. Планируется, что уже во втором полугодии 2016 г. от нее
отпочкуется дочерняя вагонно-логистическая компания – некий прообраз
УЗ-карго. Правда, дальнейшему полноценному реформированию отрасли
грозит пробуксовка из-за целого ряда причин.
Напомним, что более 10 лет велись разговоры о необходимости
реформирования «Укрзализныци». Одна из основных целей —
разграничение хозяйственной функции и функции государственного
управления, а также формирование четких вертикалей по функциональному
принципу – грузовая робота, пассажирские перевозки дальнего сообщения,
пригородные пассажирские перевозки, содержание инфраструктуры.
«На первоначальном этапе необходимо было провести инвентаризацию
всего имущественного комплекса, который находился под управлением
“Укрзализныци” – а это, ни много ни мало, шесть железных дорог и более
40 предприятий, – говорит член правления ПАО “Укрзализныця” Е. Кравцов.
– Затем были объединены все эти активы в одну компанию. 1 декабря
прошлого года, пожалуй, крупнейшая компания нашей страны – ПАО
“Укрзализныця” – начала свою деятельность. Почему крупнейшая? Сегодня
здесь работает около 300 тыс. людей – а это около 2 % трудоспособного
населения страны».
В первые месяцы работы компании, как правило, проблемы возникали
из-за неготовности персонала к структурным реформам. Так, оказалось, что
как в центральном аппарате, так и на местах люди ментально не готовы были
к изменениям. «Если говорить конкретно, то были технические и
организационные проблемы с организацией работы филиалов. У некоторых
из них возникали сложности с открытием банковских счетов, кроме того,
осложнилась процедура закупок. Ведь раньше отдельные предприятия
производили закупки самостоятельно, а сейчас возникла необходимость
координировать свои действия в масштабах всей компании. Ну и те
материально-технические ценности, которые в силу малых объемов,
выводились из-под тендерного законодательства, сегодня автоматически в
силу возросших объемов в масштабах АО, попадают под конкурсную
процедуру», — отмечает Е. Кравцов.
Плюс следует говорить об определенной оппозиционности со стороны
менеджмента бывших железных дорог, а теперь региональных филиалов.
Ведь сама суть реформирования подразумевает переход от регионального
принципа управления к вертикальному. А это значит, что постепенно
функции каждой из шести железных дорог будут размываться, а функционал
будет концентрироваться в вертикально-интегрированных структурах.
Поначалу это будут филиалы, а в перспективе – дочерние АО.
В принципе, уже сейчас есть филиалы, которые уже к концу первого
полугодия будут иметь четкую вертикально-интегрированную структуру.
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«Речь идет, например, о филиале “Центр ремонта и эксплуатации путевых
машин”, который будет занят выполнении ремонтных работ на
инфраструктуре и содержанием путевых машин. Ему передаются кроме
региональных центров и ремонтные мощности с дорог. То же самое касается
и формирование филиала “Главный информационно-вычислительный центр”
а также филиала по энергосбыту», – говорит Е. Кравцов.
Правда, нужно отметить, что формирование этих структур не требует
больших усилий – фактически, их прообразы на центральном уровне
существовали еще до создания ПАО в качестве отдельных ДП. Момент
истины для реформы – формирование вертикалей по основным видам
деятельности. Так, в Министерстве инфраструктуры и руководстве ПАО идет
активная работа по созданию вагонно-логистической компании.
«Планируем, что до конца года будет сформирована полноценная
структура в виде филиала, которому будет передан парк грузовых вагонов –
это будет некий прообраз УЗ-карго. Сейчас идет дискуссия внутри ПАО –
весь ли парк передавать, или какие-то виды вагонов пока оставить в
отдельных филиалах. Вероятно, на начальном этапе не будут передаваться в
нее локомотивы – это будет следующим шагом. Кроме того, обсуждается
вопрос – должна ли компания-оператор являться одновременно и продавцом
своих услуг на рынке? Или же эти функции следует разделить? Возможно,
пойдем по второму пути – продажами будет заниматься филиал «Центр
транспортной логистики». Он же будет предлагать клиентам и формирование
логистической цепочки с привлечением других видов транспорта. Кроме
того, если клиент владеет своим парком, то ему продадут услугу за
пользование тягой и инфраструктурой», – заявил начальник Департамента
реформирования и корпоративного развития ПАО «Укрзализныця»
А. Буковский.
Вместе с тем есть целый ряд причин, которые могут поставить под
вопрос проведение дальнейших структурных изменений в отрасли. По
крайней мере, замедлить их темп. В частности, нужны изменения на
законодательном уровне – речь идет о законах Украины «О
железнодорожном транспорте» и «О создании Национальной комиссии по
регулированию транспорта».
«Все эти законы планировались принять еще в прошлом году, однако
после прохождения всех необходимых процедур, их голосование в
Верховной Раде все еще под большим вопросом», – говорит А. Буковский.
В принципе, на процесс формирования вертикально-интегрированных
структур внутри ПАО принятие или непринятие новых законов прямого
влияния не оказывает. Однако эти изменения нужны для формирования
цивилизованных рыночных правил игры на рынке железнодорожных
перевозок. В частности, в законе легализуются такие понятия, как частная
тяга, грузовой оператор, рынок грузовых железнодорожных перевозок.
Кроме того, законом вводится понятие заказа на социальные
пассажирские перевозки, как в далеком сообщении, так и в пригородном.
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Только в первом случае заказчиком выступает центральный орган власти, а,
во-втором – региональные власти.
Но даже, если законы примут, их действие отодвигается еще на год – так
в них прописано. Нужно время для создания достаточно большого
количества подзаконных актов.
Также сегодня в подвешенном состоянии находится вопрос создания
Государственного агентства железнодорожного транспорта. То есть сегодня
к ПАО «Укрзалызниця» уже перешли хозяйствующие функции, а вот
агентство должно сфокусироваться на реализации государственной политики
в области транспорта, контроля равного доступа до инфраструктуры,
регистрации перевозчиков и операторов, координации их деятельности.
Кроме того, пока не просматривается перспектива отказа от
перекрестных субсидирований внутри ПАО. По крайней мере, в нынешних
экономических реалиях правительство вряд ли пойдет на это шаг в
ближайшие годы. Еще одни проблемный вопрос – создание регионального
филиала «Донецкая железная дорога» ПАО «Укрзализныця» в Красном
Лимане. «Сейчас идет формирование ее администрации. Есть проблемы с
кадрами, но они все решаемы. Тем не менее, создание практически с нуля
такого крупного регионального филиала потребовало дополнительного
временного ресурса», – отмечает Е. Кравцов.
И все же, реформаторы «Укрзализныци» видят свет в конце туннеля. По
их мнению, даже при нынешней нормативной базе есть все условия
проводить структурные изменения внутри ПАО. «В 2017–2018 годах внутри
компании должны быть созданы вертикально-интегрированные филиалы,
которые будут сконцентрированы на основных видах деятельности. В
вопросе их отделения в виде АО пока ориентируемся на 2019–2021 года», –
прогнозирует Е. Кравцов.
В компании надеются, что к этому времени все изменения нормативной
базы будут не только приняты, но и пройдут проверку временем. Хотя риски
остаются – есть вероятность, что в канун президентских и парламентских
выборов реформирование отрасли вновь отложат в долгий ящик,
ограничившись косметическими изменениями.
Реформы также означают для пассажиров и конец эры дешевых билетов.
Сейчас пассажирское сообщение убыточно, и монополист покрывает убытки
за счет прибыли от грузоперевозок. По оценкам экс-замминистра
инфраструктуры А. Кавы, объем перекрестного субсидирования достигает
50 млрд грн в год.
«Штефан Хофсаес будет руководить грузовым подразделением.
Естественно, он поставит все на коммерческую основу. Уйдет перекрестное
субсидирование пассажирских перевозок. Это приведет к подорожанию
перевозок для пассажиров», – утверждает транспортный эксперт Е. Наумов.
В предложенных Мининфраструктуры законопроектах вводится понятие
«заказ на социальные перевозки», который будет финансироваться за счет
государства. Однако, по словам А. Кавы, субсидирование пассажирских
перевозок в нынешних объемах за счет бюджета нереально. Руководство
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«Укрзализныци» будет вынуждено сокращать количество пригородных и
пассажирских маршрутов для минимизации убытков.
Впрочем, возможна и хорошая новость – билеты станут доступнее. В
нынешнем виде «Укрзализныця» оказалась неспособной разобраться с
«пассажирской мафией» – масштабной коррупционной схемой по
спекуляции билетами на горячих направлениях. До сих пор можно
наблюдать, как поезда, на которые в кассе или при покупке билетов через
интернет не было мест, в итоге едут с пустыми полками. «Кассиры могут
бронировать места с целью перепродажи, из-за чего они отображаются как
занятые в системах продажи билетов», – заявлял тогдашний министр
инфраструктуры А. Пивоварский. При корпоративном управлении главной
задачей руководства станет улучшение финансовых показателей компании.
Поэтому со спекуляциями на билетах бороться будут нещадно.
Нынешний же министр инфраструктуры В. Омелян заявил недавно о
том, что цена проезда на железнодорожном транспорте в ближайшей
перспективе повышаться не будет. «На сегодня повышения тарифов для
пассажирских перевозок нет. Все эти заявления несколько преждевременны»,
– сообщил министр, напомнив, что цены и так недавно были повышены на
15 %.
Впрочем, это может произойти позже. Сейчас нужно завершить
формирование руководства пассажирского направления «Укрзализныци»,
где, по словам министра, на сегодняшний день есть вакансии, а «после этого,
разработав детальный график поездов, мы сможем сказать четко, что и когда
будет происходить».
На вопрос об отмене ночных поездов он сказал, что не хочет
вмешиваться в парафию главы «Укрзализныци» В. Бальчуна.
На этом этапе работа идет над тем, чтобы улучшить сервис, с чем есть
«большая проблема». В частности, Юго-Западная железная дорога, надеется
В. Омелян, в течение месяца-двух полностью заменит постельное белье.
Внедряется wi-fi в поездах. В прошлом году он появился в поездах InterCity и
в министерстве рассчитывают, что до конца года практика расширится на все
поезда.
Однако больше всего вопросов по реформе УЗ возникает к новому
формату грузовых перевозок. Основная проблема в том, что законодательные
инициативы министерства не предусматривают правил справедливого
распределения прибыльных и убыточных направлений перевозок между
государственной и частными компаниями. По мнению А. Кавы, это может
привести к тому, что украинские ФПГ заберут себе прибыльные направления
перевозок, а убыточные будет вынуждена обслуживать государственная
железнодорожная компания.
Спорна и система образования тарифов на грузоперевозки,
предложенная Мининфраструктуры. Повышение тарифов может быть
губительным для многих областей украинской экономики, в частности, для
горняков и металлургов, цены на продукцию которых существенно
понизились из-за изменений конъюнктуры на мировых рынках. Сейчас
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металлургические и горнодобывающие компании страны балансируют на
грани рентабельности. «До сих пор действует система формирования
тарифов, которая привязана не к фактическим расходам железной дороги на
перевозку, а к стоимости перевозимого товара. Хоть эта система и выглядит
архаичной, но надо отдавать себе отчет, что на ней построена вся экономика
Украины. Более 80 % грузооборота страны приходится на железную дорогу»,
– говорит эксперт.
Ныне финансовое состояние «Укрзализныци», мягко говоря, далеко от
идеального. По данным компании первом квартале 2016 г. компания
получила убыток в размере 2 млрд грн. Согласно сообщению, в 1 квартале
2016 г.а «Укрзализныця» от перевозок грузов и пассажиров получила
прибыль – 156,6 млн грн.
Как отмечается, от другой деятельности убыток составил 2,2 млрд грн (в
том числе: убыток от начисленной курсовой разницы – 3,1 млрд грн; убыток
от прочей финдеятельности (начисленные проценты за обслуживание
заемных средств) – 1,1 млрд грн; прибыль от прочей деятельности (доход,
начисленный одновременно в сумме, пропорционально начисленной
амортизации на основные средства и другие необоротные материальные
активы, которые не вошли в уставный капитал общества и предоставлены в
хозяйственное ведение) – 2 млрд грн.
«Этот показатель не повлиял на способность общества осуществлять
хозяйственную деятельность и обусловлен наличием договорных
обязательств в иностранной валюте и ростом курса доллара», – отметили в
пресс-службе.
Кроме
того,
за
соответствующий
период
УЗ
завершила
репрофилирование облигаций на сумму 500 млн долл. со ставкой доходности
9,5 % и сроком погашения в 2018 г.
Не лучше дела и с состоянием подвижного состава. Так, по данным
«Укразализныци», электровозный парк, состоящий из 1,1 тыс. единиц,
изношен на 92 %, тепловозный парк изношен еще больше. «В последние
годы наблюдается ежегодное значительное уменьшение капитальных
инвестиций в обновление технических средств железнодорожной отрасли. В
этих условиях заострилась проблема изношенности объектов ж/д
инфраструктуры и особенно подвижного состава», – заявлял
В. Жураковский, операционный директор ПАО «Укрзализныця» на
Украинском инфраструктурном форуме, который состоялся в конце апреля.
На мероприятии вопрос обновления подвижного состава был одним из
основных. Неспроста среди участников форума были не только украинские
чиновники и представители ПАО «Укрзализныця», но и зарубежные гости.
Иностранные инвесторы все же присматриваются к украинскому рынку.
А недавно министр инфраструктуры Украины В. Омелян заявил, что на
обновление и модернизацию подвижного состава «Укрзализныци»
предусмотрены как деньги европейских кредиторов, так и украинские, в
целом более 150 млн евро.
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Модернизация локомотивов будет осуществляться в рамках немецкого
кредита. Министр сообщил, что на модернизацию локомотивов в этом и
следующем году уже предусмотрено более 50 млн евро. По закупкам
подвижного состава (вагонов) есть 90 млн евро кредита от Европейского
банка развития. И порядка 10 млрд грн «Укрзализныця» потратит в этом году
на свои потребности, в том числе и подвижный состав.
Ключевое вопрос, по его словам, в согласовании пятилетних планов
модернизации подвижного состава, после чего «можно начать системную
работу».
Глава Мининфраструктуры выразил надежду, что одним из первых
заданий главы «Укрзализныци» В. Балчуна станет четкое прогнозирование,
какие направления требуют безотлагательных капиталовложений, после чего
можно будет общаться со стратегическими инвесторами по новому
подвижному составу «Укрзализныци».
В этой связи интересным есть мнения топ-менеджеров Alstom,
Bombardier Transportation, GE Transportation об украинском рынке, его
перспективах и проблемах, а также о том, чего иностранные инвесторы
ожидают от «Укрзализныци» и нового правительства.
Л. Кузай, президент Alstom в Польше и Украине, в интервю порталу
ЦТС заявил о том, что его компания наблюдает за украинским рынком в
течение определенного времени и рассматривает его как прекрасную
возможность для поставок инновационных решений и интегрированных
железнодорожных систем, производимых Alstom.
«Alstom готова предложить решения, которые являются наиболее
подходящими для клиента. Мы можем либо модернизировать существующий
подвижной состав, либо предложить совершенно новые продукты… Alstom
присутствует в 60 странах мира и стремится быть как можно ближе к своим
клиентам. Когда это имеет смысл с точки зрения бизнеса, Alstom может
локализовать свою деятельность, в рамках партнерских отношений или
небольших приобретений…
Однако Alstom не предоставляет финансовых услуг. Тем не менее, мы
можем предложить наш экспертизу и опыт работы с кредитными
организациями для оказания поддержки клиенту в поиске подходящих
финансовых решений.
Мы ожидаем, что «Укрзализныця» определит свои требования к
развитию железных дорог в стране. На их основании компания Alstom
совместно с клиентом может предложить комплексное решение.
Повсюду бизнес нуждается в достаточном обзоре, чтобы быть в
состоянии предвидеть и приспособиться к окружающей среде. Только четкие
правила и прозрачность может обеспечить это. Таким образом, украинское
правительство должно принять решения, которые обеспечат прозрачное
законодательство и четкие правила», – заявил он.
Ф. Канетти, старший директор по развитию бизнеса Bombardier
Transportation в Центрально-Восточной Европе, заявил: «Мы рассматриваем
Украину как типичную “железнодорожную страну” с очень большим парком
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локомотивов, грузовых и пассажирских вагонов, а также как важный рынок
для развития бизнеса. Кроме того, украинская экономика и перспективы ее
дальнейшего развития напрямую зависят от работы железнодорожной
системы...
Bombardier уже присутствует в Украине в виде инжинирингового центра
в Харькове, где работает около 30 высококвалифицированных сотрудников.
Компания Bombardier Transportation Ukraine предоставляет полный спектр
услуг управления железнодорожным транспортом, включая проектирование,
установка сигнализации “под ключ”, телекоммуникационные проекты и
услуги по техническому обслуживанию.
Конечно, мы заинтересованы в потенциале украинского рынка для
поставок подвижного состава и систем железнодорожного контроля. Я
убежден, что Bombardier может поставить Украине соответствующие
продукты и услуги, которые отвечают ожиданиям пассажиров и
удовлетворят потребности клиентов. Но теперь мы должны понять планы и
подходы нового правительства к развитию рынка…
Мы провели переговоры с несколькими промышленными партнерами по
всей стране и увидели, что Украина имеет развитую производственную
культуру и сильные промышленные компании. Мы продолжаем переговоры
о возможном сотрудничестве, но я не намерен раскрывать их детали на
данном этапе… На данный момент мы изучаем различные модели
партнерства с местными промышленными предприятиями или с
поставщиками оборудования…
Очень важно понять, каковы планы и потребности “Укрзализныци”. Для
нас также важно увидеть их видение не на три месяца, но на последующие
три года и больше. После этого мы можем обсудить возможные решения в
деталях…. Нам нужны конкретные предложения. Следующим шагом должно
стать ознакомление с планами закупок и финансирования, ожиданиями и
общей ситуацией в деталях. Для этого они должны инициировать процедуру
закупок подвижного состава… Украинское правительство должно создать и
внедрить средне- и долгосрочные планы развития железнодорожного
транспорта в Украине, а также прозрачные правила для принятия решений».
Г. Бейхан, генеральный менеджер General Electric Transportation в СНГ,
Европе, Ближнем Востоке и Северной Африке, заявил в интервью порталу:
«GE рассматривает украинский рынок как одну из крупнейших
железнодорожных сетей в регионе и в мире. Мы считаем, что это важный
рынок, но мы также понимаем, что в течение длительного времени он не
получал необходимых инвестиций. Сейчас мы обсуждаем с Министерством
инфраструктуры и “Укрзализныцей” модернизацию локомотивов, а также
поставку новых… Мы можем рассмотреть оба варианта. Мы провели
переговоры с украинскими коллегами о том, какие решения мы можем им
предоставить. Мы продемонстрировали наши возможности и опыт
модернизации и поставок новых локомотивов в других странах региона,
например, в Казахстане, Турции и Польше…
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Мы уже рассматривали различные площадки здесь, в Украине. Все они
очень интересны и могли бы стать потенциальными площадками для
модернизации… GE Transportation не является финансовым учреждением, но
мы работаем с другими финансовыми институтами, в основном в Северной
Америке. Мы привлекли их к финансированию этих проектов –
модернизации и, что более важно, для поставок новых локомотивов. Таким
образом, у нас есть финансовые институты, которые готовы предоставлять
займы. Мы уже реализовали совместные проекты в других странах.
Например, мы начали проект модернизации в Казахстане, затем мы перешли
к новым локомотивам. Большинство из них были профинансированы
Эксимбанком США. Аналогичные письма о намерениях мы направили в
Министерство инфраструктуры и “Укрзализныцю” для реализации проектов
в Украине…
По моему личному мнению, которое базируется на нашем анализе, в
Украине у нас, возможно, будет спрос на 200–300 локомотивов. Некоторые
из них будут новыми, остальные будут модернизированы. Я считаю, что изза состояния действующего подвижного состава потребность в новых
локомотивах будет выше, чем в модернизированных. Но окончательно все
определится только после того, как мы закончим анализ…
Я считаю, что прозрачность и открытость к конкуренции действительно
помогут привлечь инвесторов для запуска проектов. Я думаю, что они
должны следовать избранному пути. Единственная вещь, которой я
недоволен – мы бы хотели двигаться быстрее. Как известно, что время в этих
случаях всегда является врагом. Чем быстрее вы начнете, тем быстрее вы
закончите…».
Таким образом, мы видим, что иностранные инвесторы, отечественные
клиенты, а также специалисты и эксперты отрасли ожидают со стороны
нового правительства и руководства ПАО «Укрзализныця» выработки
долгосрочной и понятной стратегии развития, прозрачности в принятии
управленческих решений и соблюдения четких «правил игры» на рынке
железнодорожных перевозок. Только тогда будет ощутимый шанс на успех
заявленных реформаторских планов.

Наука – суспільству
До 100-річчя НАН України
Основні напрями діяльності НАН України
Про Всеукраїнський фестиваль науки, стан вітчизняної наукової
сфери та можливі шляхи його поліпшення розповів програмі «Резонансна
тема» радіостанції «Голос Києва» перший віце-президент НАН України,
голова Секції фізико-технічних і математичних наук НАН України
академік А. Наумовець.
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Як зазначив гість ефіру, ідея проведення згаданого фестивалю виникла в
академії у 2007 р. – під час спілкування з представниками Британської ради в
Україні. Справа в тому, що у Сполученому Королівстві схожі заходи
проводяться ще з ХІХ ст. Такі фестивалі, з одного боку, допомагають
популяризувати наукову діяльність і її здобутки в суспільстві, а з іншого
боку, є своєрідним звітом наукової спільноти перед громадянами –
платниками податків – за досягнуті результати, які були одержані за
бюджетні кошти та мають практичну користь. Згодом щорічне проведення
Всеукраїнського фестивалю науки було закріплено відповідним указом
Президента України та стало традиційним. Крім Національної академії наук,
участь у фестивалі, який цього року відбудеться вже вдесяте, беруть
національні галузеві академії наук, Міністерство освіти і науки,
дипломатичні представництва іноземних держав (насамперед Французької
Республіки та ФРН), низка провідних вітчизняних вищих навчальних
закладів, Національний центр «Мала академія наук України». Заходи в
рамках фестивалю відбуваються не лише у столиці та практично всіх
обласних центрах нашої держави, а й містах-райцентрах (на кшталт Ніжина,
Умані та інших, де функціонують університети) і навіть селах і селищах
(адже, наприклад, Національна академія аграрних наук України має численні
дослідні станції та відділи своїх інститутів саме у сільській місцевості).
На думку академіка А. Наумовця, головними проблемами вітчизняної
економіки є різке й суттєве (майже наполовину) падіння обсягів експорту, а
також те, що більшість предметів експорту складає необроблена сировина на
зразок металу й зерна. Україна є, фактично, сировинним придатком, який не
продає за кордон готової продукції із доданою вартістю і втрачає через це
значні потенційні прибутки. Виправити такий стан справ здатна лише
конкурентоздатна високотехнологічна продукція, виробництво якої
потребуватиме широкого впровадження наукових розробок. Проте ще одна
проблема полягає в тому, що малий і середній бізнес в нашій державі, який
міг би стати найбільшим замовником і споживачем високих технологій,
створених ученими академії, перебуває у скрутному положенні та не має
достатніх фінансових ресурсів для практичного застосування нових
винаходів. Тому, як вважає А. Наумовець, держава повинна підтримати і
бізнес, і науку, і освіту: освіта забезпечить підготовку необхідних
кваліфікованих кадрів для науки та промисловості, науковці працюватимуть
над створенням сучасних технологій, а бізнес впроваджуватиме їх у
виробництво. Без цього неможливий розвиток вітчизняної економіки зокрема
та країни загалом.
Натомість цьогоріч фінансування академії, як розповів учений, було
значно скорочено. Така тенденція спостерігалася впродовж майже всіх років
незалежності України, однак тільки нині вона набула справді загрозливих рис
і ставить наукову сферу на межу виживання. На адресу академії лунають
численні необґрунтовані звинувачення в неефективному використанні
бюджетних коштів, тоді як один тільки проект із подовження ресурсу
енергоблоків українських атомних електростанцій щороку заощаджує 1,5
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млд дол. США, які довелося б в іншому разі витратити на спорудження
нових реакторів, і, таким чином, повністю покриває кошти, виділені на
діяльність установ НАН України, підкреслив академік.
А. Наумовець розповів також про кількісні показники роботи вчених
НАН України, високий рівень суспільної довіри до науки, цільові програми
академії та призначення Концепції розвитку НАН України на 2014–2023 рр.
Наостанок А. Наумовець висловив сподівання, що наука в Україні не
тільки виживе, а й зможе активно розвиватися та отримає гідну підтримку з
боку держави – таку, яку демонструють провідні цивілізовані країни світу
(Національна
академія
наук
України
(http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news1/Pages/View.aspx?MessageID=2286).
–
2016. – 18.05)
***
25 травня 2016 р. у Київському міському будинку вчителя відбудеться
чергове засідання дискусійного клубу «Елітарна світлиця» з теми: «Мова
та українська ідентичність».
Захід відбудеться за сприяння Українського міжнародного комітету з
питань науки і культури (КНК) при Національній академії наук України та
Київського міського будинку вчителя.
Програмою засідання передбачено діалог відомих особистостей –
академіка-секретаря Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН
України, директора Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України
академіка М. Жулинського, директора Інституту української мови НАН
України доктора філологічних наук П. Гриценка, українського політичного та
громадського діяча, колишнього голови Національної експертної комісії
України з питань захисту суспільної моралі, народного депутата України I, II,
III скликань В. Костицького й українського прозаїка, критика,
літературознавця, публіциста та громадського діяча М. Слабошпицького.
Вестиме засідання член Президії НАН України, директор Головної
астрономічної обсерваторії НАН України, голова Науково-видавничої ради
НАН України академік Я. Яцків (Національна академія наук України
(http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news1/Pages/View.aspx?MessageID=2278).
–
2016. – 17.05)
***
Проект Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та
інновацій «Горизонт 2020» RI-LINKS2UA продовжує здійснення
інформаційної
підтримки
потенційних
українських
учасників
міжнародних консорціумів – шляхом організації заходів, спрямованих на
поширення обізнаності щодо програми «Горизонт 2020». Під час таких
заходів передбачено безпосереднє спілкування з представниками відповідних
директоратів Європейської комісії, закордонними учасниками міжнародних
проектів, а також можливість отримати актуальну інформацію з перших рук,
поставити запитання й розширити коло контактів.
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Інформаційний день за тематичним напрямом «Нанонауки,
нанотехнології, матеріали та нові технології виробництва» відбудеться 25
травня 2016 р. у Києві – у рамках конференції «Композиційні матеріали:
отримання, використання та ресурс», яка проводиться за рішенням Наукової
ради з нових матеріалів, що діє у складі Міжнародної асоціації академій наук.
Місце проведення інфодня – Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона
НАН України.
Участь у заході й дискусії щодо використання можливостей програми
«Горизонт 2020» для розвитку зазначеного тематичного напряму в Україні
візьмуть представник генерального директорату Єврокомісії з досліджень та
інновацій, а також партнери проекту RI-LINKS2UA з Польщі (Національна
академія
наук
України
(http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news1/Pages/View.aspx?MessageID=2280). –
2016. – 17.05)
Сучасні дослідження та розробки академічної науки
19–20 травня 2016 р. у рамках Х Всеукраїнського фестивалю науки
відбулася виставка-презентація наукових досягнень установ НАН
України.
Метою проведення цього заходу є широке інформування українського
суспільства про найбільш вагомі досягнення вітчизняних наукових установ,
демонстрація нових завершених конкурентоспроможних науково-технічних
розробок, які вже впроваджені або можуть бути впроваджені у виробництво,
з метою забезпечення заміщення імпортної продукції вітчизняними
аналогами, що не поступаються зарубіжним або й навіть перевершують їх за
основними якісними показниками. Ці інновації спрямовані на підвищення
технологічного й технічного рівня широкого спектру галузей – охорони
здоров’я, інформаційних технологій, машинобудування, житловокомунального господарства, енергетики, сільського господарства, оборонної
промисловості та інших.
Результати своїх фундаментальних і прикладних досліджень
представили 50 інститутів академії.
Так, розв’язанню важливої проблеми забезпечення якісним
енергопостачанням населення України й різних галузей вітчизняної
промисловості мають слугувати розроблені вченими академії система
приладів для визначення якості електричної енергії, засоби автоматизації та
комп’ютерні технології, що заощаджують електроенергію в комунальній
сфері. Серед них, зокрема, вітроенергетична установка з водневим
накопичувачем енергії (призначена для перетворення енергії вітру на
електричну енергію та для виробництва екологічно чистого енергоносія –
водню й кисню); заміна природного газу генераторним газом, отриманим з
біопалива на паровому котлі; світлодіодні освітлювальні системи (тривалого
– до 100 років – терміну служби), в яких електроспоживання є вдвічі
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меншим, ніж у люмінесцентних лампах, і в 3–4 рази меншим, ніж у лампах
розжарювання.
Розробки в галузі вітроенергетики: автономна вітро-сонячна система;
вітроенергетичний модуль автономного споживача; вітронасосна установка
(Інститут відновлюваної енергетики НАН України).
На забезпечення потреб оборонно-промислового комплексу
спрямовані такі розробки:
1) технологія контролю й ремонту паливних баків літаків із великою
вантажопідйомністю, а також технологія та матеріали для пошуку витоків
пального й герметизації баків-кесонів літаків АН-124 («Руслан»);
2) бактерицидний порошковий засіб для лікування опіків і важких
ранових уражень (наноситься на рани й опіки складної конфігурації,
забезпечує профілактику всмоктування у кров токсичних речовин із зони
ранового ураження, прискорюючи тим самим швидке загоєння уражених
ділянок);
3) універсальний одноразовий фільтр для знезараження й очищення
води в польових умовах (пропонується для використання в умовах
надзвичайних станів на кшталт природних і техногенних катастроф,
військових дій, аварій на водогонах тощо);
4) засіб для швидкого переналагодження промислового виробництва
зварних корпусів колісних і гусеничних легкоброньованих бойових машин;
5) функціональні харчові порошки з рослинної сировини, пайки для
гарячого харчування (такі порошки є незамінною сировиною для продуктів
швидкого приготування – каш, киселів, супів, десертів);
6) портативний ультразвуковий томограф (дає змогу оцінювати об’ємну
неоднорідність металу, виявляти в ньому аномалії, що передують утворенню
мікротріщин тощо).
Важливу роль в охороні навколишнього природного середовища та
вирішенні екологічних питань відіграють такі актуальні розробки вчених
НАН України, як, наприклад: дегазація полігонів твердих побутових
відходів із обмеженням викидів парникових газів в атмосферу; методика
оцінювання стану довкілля міських територій (на прикладі м. Києва) з
використанням даних космічного геомоніторингу й наземних статистичних
даних; сучасна технологія переробки побутових і промислових стічних вод;
комплексна
технологія
відновлення
територій,
забруднених
нафтопродуктами; технологія електроімпульсного очищення промислових
стоків.
У галузі медицини й охорони здоров’я демонструвалися такі
інноваційні розробки й технології, як:
1) інформаційно-вимірювальний комплекс пульсової діагностики
серцево-судинної системи (його головні переваги – широка інформаційна
база, висока надійність, неінвазивність, атравматичність, безпечність, низька
енергетика отримання інформаційного сигналу та метод перетворення, які
дають змогу адекватно відтворювати й аналізувати досліджувані процеси);
2) медичні по’вязки з радіаційно зшитих гідрогелів для лікування опіків
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і ран, а також технологія виготовлення цих засобів;
3) мобільний монітор для оцінювання функціонального стану отруєних
чадним газом, палінням, шкідливими випарами (визначає зміни у часі
показників діяльності серця, дихання, пульсоксиметрії, кровообігу, їх
електронне документування та програмно-моніторний аналіз; призначений
для лікарів екстреної медичної допомоги, пожежних і рятувальних служб);
4) технології й обладнання для виробництва засобів захисту та
лікування ран, опіків, дерматоушкоджень і косметичних змін – у формі
пов’язок, полотен, аплікацій із іммобілізованими активаторами
ранолікування;
5) фтор у питних водах і проблеми екологічного ризику (оскільки
використання питних вод для водопостачання населення з некондиційним
вмістом фтору призводить до ендемічного захворювання населення, то
визначення територій екологічного ризику дасть змогу своєчасно розробити
заходи з охорони здоров’я населення, яке проживає в ендемічно
небезпечних зонах);
6) відновлення кісткової тканини шляхом біотрансформації
біокерамічного
композиту
(біоактивні
керамічні
композити
«СИНТЕКІСТЬ», призначені для заповнення дефектів кістки після
видалення пухлин та при травмах і захворюваннях кістки – із подальшою
біотрансформацією біокерамічного композиту в повноцінну кісткову
тканину, а також технологія нанесення покриттів із цих композитів);
7) високоефективні біосумісні магнітні рідини на основі
суперпарамагнітних наночасток для лікування (шляхом гіпертермії) глибоко
розташованих пухлин;
8) апарат «ГЕЛІКОТЕСТЕР» (для здійснення неінвазивної експресдіагностики гелікобактеріозу шлунка);
9) нові кісткові імплантати для використання у щелепно-лицьовій
хірургії, ортопедії та травматології (з метою фіксації кісткових уламків
тощо).
Для промисловості й будівельної галузі було запропоновано
технології, що забезпечують раціональне використання матеріалів та ощадне
витрачання енергоресурсів на виробництві, а саме: технологія виробництва
магнітопроводів і трансформаторів на основі нових аморфних матеріалів із
високими технічними характеристиками; лазерні пристрої і методи
дистанційного детектування зміщення поверхні та поперечних коливань
будівель, мостів й інших об’єктів із контрольованим моніторингом
зміщення (вказані розробки призначені для будівельників, служби контролю
за деформацією спорудження мостів, служб надзвичайних ситуацій, а також
приладобудівних підприємств); урядова інформаційно-аналітична система, а
також система з питань надзвичайних ситуацій і технологія
інтелектуального керування динамічними об’єктами в критичних умовах
(дають змогу здійснювати оцінку складних ситуацій, узагальнювати
інформацію в надзвичайних ситуаціях із усієї України, підтримувати
координацію й контроль за діями з ліквідації наслідків надзвичайних
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ситуацій)
(Національна
академія
наук
(http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news1/Pages/default.aspx).

України

Аспекти миру та безпеки в діяльності НАН України
27 травня 2016 р. у рамках візиту до України заступника
Генерального секретаря НАТО з питань нових викликів безпеці, посла
Соріна Дукару у Великому конференц-залі Національної академії наук
України (м. Київ, вул. Володимирська, 55) відбудеться Інформаційний день
наукової Програми НАТО «Наука заради миру і безпеки» (НЗМБ).
Головна мета заходу – презентація можливостей співпраці для
українських науковців за Програмою НАТО «Наука заради миру та безпеки».
Співорганізатори заходу: Національна академія наук України,
Міністерство освіти і науки України, Офіс Програми НАТО «Наука заради
миру і безпеки», Представництво НАТО в Україні.
З вітальним словом до присутніх звернуться: президент Національної
академії наук України академік Б. Патон; заступник Генерального секретаря
НАТО з питань нових викликів безпеці, посол С. Дукару; міністр освіти і
науки України Л. Гриневич; віце-президент НАН України академік
А. Загородній; радник Президента України з гуманітарних питань, голова
Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я народний
депутат України О. Богомолець та ін.
Присутні матимуть змогу познайомитися з основними положеннями
Програми НАТО «Наука заради миру і безпеки», механізмами її реалізації,
практикою використання грантів НАТО для фінансування перспективних
наукових досліджень, отримати практичні рекомендації щодо процедури
подання проектних заявок. У ході стендової сесії «Співробітництво
Програми «Наука заради миру і безпеки» з Україною» будуть представлені
презентації співдиректорів проектів Програми НЗМБ – дослідників з України
та країн-членів і партнерів НАТО, а також продемонстровані приклади
успішної реалізації проектів за участі вітчизняних учених (Національна
академія
наук
України
(http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news1/Pages/View.aspx?MessageID=2271).
–
2016. – 16.05).
Міжнародне співробітництво в галузі науки і освіти
29 квітня 2016 р. на засіданні Ради директорів загальноєвропейського
журналу Astronomy and Astrophysics (A&A) Україну прийнято до числа
країн-співзасновників цього рейтингового журналу, імпакт-фактор якого
за 2014–2015 рр. дорівнює 6.
Україну в цьому виданні представляє Українська астрономічна асоціація
в особі її президента, члена Президії НАН України, директора Головної
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астрономічної обсерваторії (ГАО) НАН України, голови Науково-видавничої
ради НАН України академіка Я. Яцківа.
У засіданні взяли участь представники 22-х країн, серед яких –
свівзасновники журналу A&A, вчені Європейскої південної обсерваторії,
члени редакції журналу та співробітники видавництва. Гостями засідання
стали також представники країн – майбутніх членів Ради директорів
журналу: академік Я. Яцків, професор університету Осло (Норвегія) Б. Лілє,
директор офісу журналу в Парижі пані А. Аганін та ін.
На засіданні Ради директорів було заслухано звіти про роботу редакції,
редколегії та видавництва журналу, узгоджено положення про роботу Ради
директорів, а також ухвалено рішення про включення Норвегії та України до
складу країн – співзасновників журналу A&A.
Україна отримала статус спостерігача, що не надає їй право брати участь
у голосуванні, але для неї встановлено мінімальний внесок до фонду A&A на
2016–2017 рр. Завдяки цьому українські науковці отримали можливість
безкоштовно публікуватись у журналі A&A у 2016–2017 рр., а також бути
першими авторами статей, вказуючи своїм місцем роботи українські
установи
(Національна
академія
наук
України
(http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news1/Pages/View.aspx?MessageID=2265).
–
2016. – 12.05)
Перспективні напрями розвитку української науки
Учені різних установ НАН України працюють над створенням
матеріалів медичного призначення. Зокрема, фахівці Інституту
молекулярної біології і генетики (ІМБГ) НАН України розробили цілу серію
гідрогелевих наноцелюлозних стерильних покриттів (ГНСП) «МЕДИЦЕЛ»
для надання медичної допомоги в польових і клінічних умовах при
ушкодженнях шкірного покриву й опіках ІІ ступеня, а також для
трансдермального доправлення ліків і біологічно активних препаратів.
Основою виробів ГНСП серії «МЕДИЦЕЛ» є бактерійна наноцелюлоза –
натуральний
гідрогель,
синтезований
бактеріями
(наприклад,
мікроорганізмами роду Komagataeibacter).
Нанофібрилярна структура бактерійної целюлози зумовлює велику
питому площу її поверхні і мікропористу структуру. Це, у свою чергу,
створює широкі можливості для її модифікації, а отже, і отримання
різноманітних композитних матеріалів зі значно кращими характеристиками.
На відміну від рослинної целюлози бактерійна є вільною від лігніну й
геміцелюлози та, відповідно, досить чистою, нейтральною й біосумісною. Її
вологі плівки мають високу здатність утримувати воду (до 99 %), високу
сорбційну здатність до рідин, а також паро- і газопроникність. Завдяки таким
унікальним властивостям натуральну бактерійну целюлозу вважають
надзвичайно перспективним матеріалом для потреб медичної галузі, адже
вона може застосовуватися як перев’язувальний матеріал, тимчасовий
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замінник шкіри при лікуванні ран і опіків, матриця для трансдермальних
терапевтичних систем тощо. Основними її перевагами перед штучними
гідрогелями є біосумісність і можливість контролювання її надмолекулярної
структури безпосередньо в процесі культивування бактерій, а тому й
можливість надання медичним виробам необхідної форми у процесі
біосинтезу. Необхідно відзначити й таку властивість бактерійної целюлози та
її похідних, як біодеструктивність, тобто здатність до саморуйнування під
впливом чинників навколишнього середовища (що дуже важливо для
безпечної утилізації відпрацьованих матеріалів). Крім того, медичні вироби
на їх основі є значно дешевшими.
Сама по собі бактерійна целюлоза не характеризується антимікробною
активністю. Однак такого ефекту цілком можна досягти шляхом додавання
антимікробних агентів – для запобігання інфікуванню свіжих і для лікування
хронічних ран і опіків. Із цією метою в лабораторії мікробної екології ІМБГ
НАН України створено новий полімерний матеріал – композит бактерійної
наноцелюлози з мікроцидом полігексаметиленгуанідингідрохлоридом – і
розроблено технологію виготовлення ГНСП так званої серії «ІОНОЦЕЛ»,
призначених для покриття асептичних ран (як замінником шкіри), а також
для доправлення лікувальних препаратів при терапії інфікованих ранових
поверхонь, опіків, обморожень, пролежнів. Виробам серії «ІОНОЦЕЛ»
властива антимікробна активність до грамнегативних і грампозитивних
мікроорганізмів (включно зі збудниками внутрішньолікарняних інфекцій –
грибів роду Candida) та перешкоджання утворенню біоплівок патогенами.
Фахівці згаданої академічної наукової установи одержали й інші
прототипи гідрогелевих ранових покриттів серії «МЕДИЦЕЛ» з такими
діючими речовинами, як амінокапронова кислота, метисазон, шиконін та
інші. Композитові «ІЗАЦЕЛ», розробленому на основі бактерійної целюлози
й метисазону, будуть притаманні ті ж преваги, що й ізатізону
(притивірусному й протипухлинному препаратові), тобто він загоюватиме
застарілі рани, які ризикують стати онкологічними новоутвореннями.
Кровоспинний композит «КАПРОЦЕЛ» створено для кровоточивих ран, а
«ШИКОЦЕЛ» – для загоювання опіків, ран і виразок.
Композити «ІОНОЦЕЛ» і «КАПРОЦЕЛ» вже пройшли доклінічні
випробування і готуються до клінічних досліджень.
Таким чином, гідрогелеві ранові покриття забезпечують відновлення
пошкоджених тканин в оптимальних умовах помірно вологого середовища, в
якому прискорюється реепітелізація та знижується ризик утворення рубців.
Вологі гідрогелі з наноцелюлози є атравматичними й видаляються безболісно
– порівняно з традиційними бинтами. На відміну від гідрогелів хімічного
походження гідратована наноцелюлоза є оклюзійною, щільно прилягає до
ран зі складним рельєфом. Гідрогелеві наноцелюлозні стерильні покриття
забезпечують протизапальну, кровоспинну, анестезувальну дії для суттєвого
прискорення загоєння післяопераційних, опікових та інших видів ран (у тому
числі при інфекційних ранових ускладненнях). Ці матеріали виконують
функцію штучної шкіри та уможливлюють доправлення ліків (зокрема й
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трансдермальне, тобто крізь шкірний покрив) при лікуванні різних
захворювань шкіри. Натуральні гідрогелі можуть також використовуватися і
з суто косметичною метою – для зволоження шкіри.
Отже, сфера їх застосування є досить широкою: від польової
(військової), клінічної медицини (в тому числі для хірургічних і
онкологічних відділень) та медицини катастроф до косметичних салонів.
Вироби ПНСГ мають бути складовою армійських індивідуальних і групових
аптечок, сумки санітара й домашньої аптечки.
Виготовлення перших виробничих зразків гідрогелевих наноцелюлозних
стерильних покриттів серії «МЕДИЦЕЛ» компанією ПП «Укртехмед» (м.
Київ) заплановано на поточний рік (Національна академія наук України
(http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news1/Pages/View.aspx?MessageID=2259).
–
2016. – 10.05)
Кадрова політика НАН України
Цього року проведено оптимізацію структури підрозділів апарату
Президії НАН України. Підставою для цього була вимога статті 28 Закону
України «Про Державний бюджет України на 2016 рік».
Розпорядженням Президії НАН України від 3 лютого 2016 р. було
створено робочу групу з підготовки відповідних пропозицій, а 29 квітня
поточного року Бюро Президії НАН України постановило шляхом
об’єднання або ліквідації підрозділів та їх структурних одиниць у структурі
апарату Президії НАН України зменшити кількість відділів на 2 одиниці,
секторів – на 9 одиниць.
Відтак, нову структуру апарату Президії НАН України визначено таким
чином:
Секретаріат Президії НАН України
- Сектор протокольно-редакційної роботи
- Сектор діловодства та контролю виконання
Науково-організаційний відділ Президії НАН України
- Сектор зведеного планування
- Сектор фізико-технічних і математичних наук
- Сектор хімічних і біологічних наук
- Сектор суспільних наук
- Сектор з координації наукових досліджень
- Сектор забезпечення досліджень і спеціальних робіт
- Сектор проблем навколишнього середовища
Відділ наукових і керівних кадрів НАН України
- Сектор зведеного планування і координації кадрової роботи
- Сектор підготовки наукових кадрів
Відділ фінансово-економічного забезпечення діяльності НАН України
- Сектор фінансового забезпечення наукових досліджень
- Сектор організації та оплати праці
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- Сектор економічного прогнозування та планування
Відділ бухгалтерського обліку та звітності НАН України
- Сектор розрахунків, платежів та матеріальних ресурсів
- Сектор бухгалтерського обліку, консолідованої звітності та методології
- Сектор планування та аналізу господарської діяльності Президії НАН
України та її апарату
Відділ внутрішнього аудиту НАН України
Відділ міжнародних зв'язків НАН України
Відділ науково-правового забезпечення діяльності НАН України
Відділ мобілізаційної роботи НАН України
Режимно-секретний відділ НАН України
Управління справами НАН України
Відділ майнових питань
- Сектор об'єктів майнового комплексу
- Сектор договірних відносин
Відділ капітального будівництва та інфраструктури
- Сектор капітального будівництва
- Сектор інфраструктури
Відділ технічного забезпечення
- Сектор експлуатації
- Сектор охорони праці
- Сектор цивільного захисту
Відділ інформаційно-комунікаційного забезпечення
Відділ господарського забезпечення.
Внесення зазначених змін до структури апарату Президії НАН України
дасть змогу не лише зменшити кількість підрозділів, а й оптимізувати 22
штатні одиниці. Тепер у двотижневий термін Відділ наукових і керівних
кадрів НАН України, а також керівники структурних підрозділів апарату
Президії НАН України підготують і подадуть свої пропозиції щодо
оптимізації штату працівників.
Слід зазначити, що оновлену структуру підрозділів апарату Президії
НАН України буде введено в дію з моменту внесення усіх змін до штатного
розпису
(Національна
академія
наук
України
(http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news1/Pages/View.aspx?MessageID=2290).
–
2016. – 19.05).
Практичні впровадження науково-дослідних
і проектно-технічних напрацювань
17 травня 2016 р. в Одесі відбулось урочисте відкриття нового
виробничо-лабораторного комплексу ТДВ «ІНТЕРХІМ», створеного
вітчизняним фармацевтичним підприємством «ІНТЕРХІМ» спільно з
Фізико-хімічним інститутом ім. О. В. Богатського НАН України. Участь
у заході взяли Прем’єр-міністр України В. Гройсман і голова Одеської
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обласної державної адміністрації М. Саакашвілі.
Значення цієї події важко переоцінити, оскільки проблеми, які
вирішуватимуться з його появою, є нині одними з найактуальніших і мають
велике державне значення.
Реалізація такого сучасного інноваційного промислового проекту – це
закономірний результат плідної співпраці науки та практичної реалізації
наукових здобутків у виробництві. Його виконання стало можливим завдяки
тісному співробітництву «ІНТЕРХІМ» та Фізико-хімічного інституту ім. О.
В. Богатського НАН України в напрямі розроблення інноваційних лікарських
препаратів і здійснення постійного пошуку нових способів їх одержання та
впровадження у промислове виробництво.
Проект дасть змогу вчетверо збільшити обсяги виробництва ліків. Це, у
свою чергу, вплине на систему забезпечення населення України
високоякісними й доступними лікарськими засобами, а також
стимулюватиме вихід вітчизняних ліків на зовнішні ринки.
Одним зі значущих кроків у розвитку такого співпробітництва стало
створення Асоціацї учасників наукової та інноваційної діяльності в галузі
медичної та фармацевтичної хімії «Медфармхім», діяльність якої спрямована
на координування науково-технічного розвитку. Основним завданням
вказаної асоціації є сприяння розвиткові наукових досліджень у хімічній і
фармацевтичній галузях – із метою забезпечення споживачів сучасними
високоякісними лікарськими засобами.
Слід відзначити, що Фізико-хімічним інститутом ім. О. В. Богатського
НАН України спільно з ТДВ «ІНТЕРХІМ» вперше реалізовано «повний
цикл» створення готових лікарських препаратів у формі таблеток – із
урахуванням вимог «Належної виробничої практики» Європейського Союзу.
ТДВ «ІНТЕРХІМ» здійснює промисловий випуск субстанцій і лікарських
форм оригінальних препаратів (феназепаму, аміксину, гідазепаму, левана),
розроблених академічним інститутом.
Спільні досягнення вчених НАН України та фармакологів і створені
ними високоефективні технології роблять значний внесок у розвиток
виробництва лікарських засобів.
Особливо важливим є й те, що за нинішньої непростої економічної
ситуації було створено сучасний інноваційний промисловий об’єкт, введення
якого в експлуатацію дасть змогу гідно оцінити високий рівень
фармацевтичних досліджень і застосувати їх результати на практиці, а також
сприятиме інтеграцій вітчизняної фармацевтичної промисловості у
європейський простір. Слід також зазначити, що ТДВ «ІНТЕРХІМ» є єдиним
вітчизняним підприємством, що випускає субстанції для оригінальних
лікарських препаратів, які можуть скласти конкуренцію закордонним
аналогам і реалізовуватися на експорт (Національна академія наук України
(http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news1/Pages/View.aspx?MessageID=2292).
–
2016. – 19.05)
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Здобутки української археології
17 травня 2016 р., на офіційному інтернет-порталі київської
щоденної газети «Сегодня» було опубліковано статтю, присвячену
унікальній археологічній знахідці – залишкам фундаменту палацу князя
Володимира Великого.
У статті, зокрема, ішлося про те, що в Києві, на розі вулиці
Володимирської та Андріївського узвозу, під час проведення ремонтних
робіт було знайдено давній фундамент, який, імовірно, належить палацу
князя Володимира Великого, спорудженого за часів Київської Русі. Свій
коментар із цієї теми надав науковий співробітник Інституту археології НАН
України кандидат історичних наук В. Козюба: «Строители сняли подпорную
стенку, чтобы ее укрепить, была найдена и открыта часть фундамента
южного дворца, построенного в конце Х века! Он возводился одновременно с
Десятинной церковью при князе Владимире. Скорей всего, здание было
двухъярусным и построено из камня. Для чего его использовали, точных
данных нет, но предположительно – для приемов гостей и проведения
торжественных приемов высокого уровня, потому есть большая вероятность,
что там неоднократно бывал и князь Владимир».
По его словам, фундамент дворца – очень ценный для истории Киева,
поскольку объект является древнейшим каменным сооружением периода
Киевской Руси в Восточной Европе, который можно увидеть! (фундамент
Десятинной церкви засыпан, а территорию в прошлом году облагородили).
Общая площадь дворца была порядка 500 кв. м (длина стен – 40 на 6 м),
но сохранилось лишь 7 м, из них открыто для просмотра 5 м. Глубина
фундамента – около метра. «Мэрия и Минкультуры знают об открытии
фундамента, и сейчас решается вопрос о возможности его музеефицировать.
К примеру, часть можно обработать необходимыми веществами, чтобы не
разрушался, и поместить его под стекло. Это могло б стать очень интересным
объектом для туристов», – продолжил В. Козюба.
На объекте строители также нашли человеческие кости. «Найдено 15
отдельных фрагментов костей. Это естественно, ведь вокруг Десятинной
церкви в XVII–XVIII веках было огромное кладбище. Во время
дореволюционных раскопок там было найдено около 500 погребений, а в
2005–2011 гг. – еще более сотни, потому это кости от разрушенных
погребений на кладбище, которое было в три яруса», – пояснил археолог.
ВЛАСТЬ. Чиновники поддерживают инициативу музеефикации.
«Специалисты музея истории Десятинной церкви уже разработали
концепцию музеефикации, но еще нужны экспертные заключения от
археологов и других специалистов, а после получения проектной
документации от заказчика нужно еще определить, у кого на балансе будет
этот объект. А пока вопрос еще не решился, фундаменты нужно сохранить от
разрушения», – сказали в КГГА (Національна академія наук України
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(http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news1/Pages/View.aspx?MessageID=2277).
2016. – 17.05)
Питання екології та уникнення техногенних катастроф

–

Колективом науковців Інституту економіки природокористування
та сталого розвитку (ІЕПСР) НАН України під керівництвом
віце-президента НАН України, голови Секції суспільних і гуманітарних
наук НАН України академіка С. Пирожкова та директора ІЕПСР НАН
України доктора економічних наук М. Хвесика було розроблено
методологію покомпонентної та комплексної вартісної оцінки
природного багатства й обґрунтовано шляхи його ефективного
використання.
Від
часу
запровадження
в
Україні
інституту
платності
природокористування нормативи плати за спеціальне використання
природних ресурсів не відображали реальної вартості природної сировини,
що залучалася в господарський обіг. Крім того, величина цих нормативів
була значно меншою, ніж у високорозвинених країнах, а щодо окремих видів
природних ресурсів – навіть нижчою порівняно з пострадянськими країнами.
Значною мірою таке знецінення природного капіталу зумовлене відсутністю
адекватної методологічної бази його оцінювання. Це, у свою чергу, не давало
й досі не дає змоги застосовувати результативний інструментарій
фіскального
регулювання
природокористування
та
забезпечувати
справедливий перерозподіл природно-ресурсної ренти, яка сьогодні перетікає
у корпоративний сектор, а не в державні й регіональні фінансові фонди.
Виходячи з цих міркувань і враховуючи певну звуженість попередніх
досліджень, здійснених у 1990-х – на початку 2000-х рр., вчені ІЕПСР НАН
України сформулювали концепт економічного оцінювання природного
багатства, який спирається на основні тренди світового й вітчизняного ринків
природної сировини та містить низку нових теоретико-методологічних
підходів і практичних інструментальних основ оцінювання природного
капіталу, а саме: комплексну вартісну оцінку природного багатства як
природного капіталу, диференційований підхід до оцінювання кожного з
агрегатів природного капіталу (водних, земельних, лісових ресурсів,
корисних копалин тощо), екосистемний відтворювальний підхід,
капіталізацію ресурсів у системі сучасної ринкової економіки, забезпечення
сталого розвитку природно-ресурсної екосистемної бази господарювання,
територіально-галузеву оцінку природного капіталу.
Науковці згаданого академічного інституту запропонували визначати
агреговану вартісну оцінку природного багатства як суму вартостей
компонентів сукупного природного капіталу за його основними видами, а
саме земельного, водного, лісового та мінерально-сировинного капіталу. У
методиці, розробленій фахівцями ІЕПСР НАН України, застосовано
комплексний підхід до здійснення вартісної оцінки природного капіталу, за
яким оцінюються головні чинники формування ціни природного капіталу в
умовах розвитку ринкових відносин, його продуктивні властивості, роль в
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антропогенно-природних відтворювальних екосистемах у просторовому
розрізі на локальному, регіональному й загальнодержавному рівнях.
Інноваційна характеристика агрегованої економічної оцінки компонентів
природного капіталу, запропонованої вченими академії, базується на
врахуванні трьох основних параметрів – фізичної наявності ресурсу, його
ринкової (проявленої) актуальної вартості та прихованої економічної вигоди
(вартості) соціально-економічного, еколого-економічного й іншого
характеру. Нехтування цими складовими в сучасній практиці
природокористування й призвело до перетікання природно-ресурсної ренти у
корпоративний сектор і наразі стримує формування фінансових фондів для
повноцінного відтворення природно-ресурсного потенціалу.
Розроблений науковцями підхід до вартісної оцінки водних ресурсів є
принципово новим і передбачає врахування фізичних, ринкових та
додаткових ознак.
Науковці ІЕПСР НАН України також удосконалили методологію
економічної оцінки земельної складової природного багатства шляхом
врахування як актуальної, так і прихованої недооціненої вартості, що може
бути
включена
до
експертної
оцінки
разом
із
ціннісними
соціоекологоекономічними ознаками земельних ресурсів. Базовими щодо
природного земельного багатства України вчені визначили нормативну й
експертну оцінку земель і запропонували систему показників економічної
оцінки останніх як частини природного багатства України. Як доводять
дослідники, при оцінюванні доцільно групувати класи земель за їх
основними функціями (наприклад, як засобу виробництва, просторового
базису або екологічного природного ресурсу).
Дослідники також здійснили агреговану оцінку лісової складової
природного багатства України як вартісну оцінку лісових ресурсів –
відповідно до запропонованих методик за чинними таксами. Ця вартість
сягає 84,5 млрд грн (2014 р. розмір рентної плати за спеціальне використання
лісових ресурсів, що надійшла до Зведеного бюджету України, становив 624
млн грн, тобто 0,7 % вартості лісової складової природного багатства). Слід
зауважити, що лісові ресурси відзначаються в цілому порівняно з наявними
можливостями кількісно й якісно зниженими ознаками (передусім за рахунок
зменшення лісистості). Зважаючи на це, постала необхідність кардинальної
модернізації системи фіскального регулювання лісокористування, що
сприятиме встановленню адекватних щодо реальної вартості лісової
складової природного багатства ставок плати за спеціальне лісокористування
та закладатиме належні стимули для нарощування лісоресурсного
потенціалу.
Розрахунки вартості балансових запасів корисних копалин родовищ
України вчені ІЕПСР НАН України здійснили за допомогою методу
дисконтування грошових потоків. Критерієм вартісної оцінки було обрано
чистий дисконтований дохід за період надання в оренду природних ресурсів
(розробки родовищ).
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У цілому, як засвідчили результати наукових досліджень, вартість
природного багатства України з урахуванням екосистемного капіталу
становить 1,06 трлн грн. При цьому поресурсна структура природного
багатства (в тому числі й екосистемного капіталу) у підсумку за часткою
ресурсу в загальній вартості є такою: водний капітал – 6,43 % (67 979,9 млн
грн); земельний – 44,68 % (473 181,3 млн грн) відповідно; лісовий – 7,98 %
(84 457,1 млн грн); мінеральний – 24,83% (262 970,0 млн грн); екосистемна
складова природного капіталу (багатства) – 16,08 % (170 342,4 млн грн).
Сумарну вартість природного багатства (включно з екосистемним капіталом)
для України в цілому оцінено в 1 058 930,7 млн грн. У 2014 р. надходження
зборів за спеціальне використання природних ресурсів до Зведеного бюджету
України склало 33 596,2 млн грн, або 3,1% від вартості природного багатства
України.
Загальні підсумки досліджень учених ІЕПСР НАН України й реальна
практика використання природного багатства свідчать про те, що природна
складова національного багатства є недооціненою. Науковці вважають, що
результати покомпонентного оцінювання природного багатства мають стати
передумовою для перегляду нормативів рентної плати за спеціальне
використання води й лісових ресурсів і надрокористування для видобутку
корисних копалин, а також ставок земельного податку, аби запобігти
подальшому виснажливому й розбалансованому використанню природної
складової національного багатства та забезпечити справедливий
перерозподіл природно-ресурсної ренти.
Особливої актуальності проблема ефективнішого використання
природного багатства набуває у зв’язку з процесами децентралізації влади та
реформуванням місцевого самоврядування, оскільки для багатьох
територіальних громад природні ресурси є базовою детермінантою
господарської та фінансової самодостатності, а також чинником підвищення
рівня доходів місцевого населення і збільшення кількості робочих місць.
Практична реалізація інноваційного підходу, розробленого вченими
академії, дасть змогу запобігти марнотратному й виснажливому
використанню природного багатства, що нині спостерігається у діяльності
великих природокористувачів і не стимулює до заощадження природних
ресурсів та використання вторинної сировини (Національна академія наук
України
(http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news1/Pages/View.aspx?MessageID=2266).
–
2016. – 12.05)
Наука і влада
Львівська міська рада ухвалою від 21 квітня 2016 р. № 488 присвоїла
звання «Почесний громадянин міста Львова» почесному директору
Інституту фізики конденсованих систем НАН України, раднику Президії
НАН України академіку І. Юхновському – «за визначний внесок у
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розвиток національної науки, невтомну працю на утвердження
української державності, активну громадянську і життєву позицію,
підвищення авторитету Львова».
7 травня 2016 р. на урочистому засіданні Львівської міської ради з
нагоди Дня міста та на відзначення 760-ї річниці заснування Львова
львівський міський голова А. Садовий вручив академіку НАН України І.
Юхновському відповідний диплом і нагрудний знак.
Ігор Рафаїлович Юхновський є видатним українським ученим, фізикомтеоретиком, державним, політичним та громадським діячем. Разом із
численними учнями він створив добре знану у світі Львівську наукову школу
статистичної фізики, у рамках якої розроблено оригінальні методи
теоретичних досліджень систем частинок, що взаємодіють, – метод
колективних змінних та метод зміщень і колективних змінних, які дали змогу
розв’язати низку принципових проблем фізики конденсованої речовини
(Національна
академія
наук
України
(http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news1/Pages/View.aspx?MessageID=2261).
–
2016. – 11.05)

Проблеми розвитку соціальних комунікацій
В. Бондаренко, наук. співроб. СІАЗ НБУВ, канд. наук із соц. комунікацій

Надання бібліотечних послуг за допомогою мобільних додатків:
зарубіжний досвід та вітчизняні реалії
На сьогодні підтверджується тенденція до збільшення кількості
користувачів мобільними телефонами, планшетами та смартфонами, що
суттєво розширюють можливості роботи з інформацією. Крім того, 71 %
українських користувачів входить в Інтернет зі смартфонів щодня, тоді як
69 % використовують для цього комп’ютер і ще 67 % – планшети. Причому
14 % українців відвідують інтернет-сторінки частіше зі смартфонів, ніж з
комп’ютерів, і ще 8 % – лише з мобільних телефонів [1].
Як розповіла аналітик компанії Google О. Фігурна на щорічній
конференції iForum 2015 про розвиток мобільного трафіку в Україні та
використання смартфонів та планшетів, на кінець 2015 р. в Україні
проникнення мобільного зв’язку досягло значення 137 %, тобто 63 млн
активних підключень. Кількість смартфонів в Україні за кілька останніх
років збільшилася утричі, і на їх частку припадає 25 % всіх мобільних
телефонів. За прогнозами аналітика, до 2020 р. кількість користувачів
смартфонів та планшетів становитиме 55 %. У віковій групі 16–24 роки 66 %
вже використовують смартфони. За даними Google у 2015 р., в Україні 20 %
інтернет-трафіку припадало саме на смартфони, що ще раз підтверджує
активність мобільної аудиторії України. Відмічається й зростання кількості
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встановлених мобільних додатків українськими інтернет-користувачами.
Найпопулярнішими програмами для установки є ігри, соціальні сервіси та
утиліти (наприклад, додаток для фото) [2].
З огляду на це, для бібліотек актуалізується завдання з опанування
інноваційними мобільними технологіями з метою залучення нових
користувачів та розширення спектра бібліотечних дистантних інтернетпослуг послуг.
Останнім часом фахівці бібліотечної справи акцентують увагу на доступі
до бібліотечних ресурсів за допомогою мобільних додатків, у бібліотечному
фаховому середовищі досліджуються перспективи їх розвитку, адаптація до
них каталогів бібліотек, активно обговорюється розвиток бібліотечноінформаційних послуг, що можуть надаватися за допомогою мобільних
технологій.
Найбільш комплексно питання, пов’язані з наданням бібліотечних
послуг на основі мобільних технологій, на сьогодні представлені в збірнику
«Мобільні бібліотеки. Мобільні бібліотечні онлайнові послуги» (СПб., 2012)
[3], до якого включені ретельно підібрані статті з проблем використання
можливостей мобільних бібліотек в обслуговуванні користувачів. Автори
докладно і всебічно розглядають зміни, що відбулися в бібліотеках з
поширенням мобільних технологій, досліджують використання мобільних
комунікацій для розвитку бібліотечних послуг, вивчають технічні
можливості та наслідки для культури, розглядають зарубіжний досвід
інтеграції мобільних сервісів у бібліотечну систему обслуговування.
Питання використання мобільних технологій у бібліотечній діяльності
досліджували також О. Волохін [4], І. Терещенко [5], Д. Самуйлик[6],
В. Тлюстен, Ф. Тлюстен [7], Н. Редькіна [8] та ін.
Метою статті є висвітлення специфіки, окреслення можливостей надання
бібліотечних послуг за допомогою мобільних додатків, розкриття
відповідного зарубіжного досвіду та підходів до його адаптації у вітчизняних
реаліях.
Мобільні додатки – комп’ютерні програми, створені спеціально для
використання в мобільному телефоні, смартфоні або комунікаторі, які
призначені для виконання того чи іншого завдання. Мобільні додатки можна
поділити на розважальні (мультимедійні), комунікаційні, навігаційні,
довідкові та прикладні [9]. Створені бібліотеками мобільні додатки належать
до додатків довідкового типу. Бібліотечні мобільні додатки можна
завантажити на свій пристрій безкоштовно через сервіс мобільних магазинів
Playmarket, AppStore, ITunes.Apple та ін., залежно від операційної системи
пристрою.
Дослідження світового досвіду показало, що на сьогодні зарубіжні
бібліотеки створюють додатки двох видів: перший – це загальнобібліотечний
додаток, який дає змогу отримати як загальну інформацію про бібліотеку, так
і скористатися пошуком по електронному каталогу та послугами особистого
кабінету; другий – тематичний (колекційний) додаток, такі додатки
присвячуються важливим пам’ятним датам, історичним подіям, видатним
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постатям, цінним національним ресурсам. Ці додатки створюються з метою
популяризації національного культурного надбання, є складовою системи
реалізації політики пам’яті, тим самим формуючи маркери національної
ідентичності.
Національні та державні бібліотеки створюють як загальнобібліотечні,
так і тематичні (колекційні) додатки, тоді як публічні та університетські
створюють, переважно, додатки загальнобібліотечного виду.
Зокрема Бібліотекою Конгресу створено п’ять мобільних додатків, серед
яких один загальнобібліотечного виду, для категорії користувачів з
особливими потребами, та чотири – тематичного. Так, розроблений
Бібліотекою Конгресу спільно із Службою національного бібліотечного
обслуговування для сліпих та інвалідів (NLS) мобільний додаток
BARDMobile загальнобібліотечного виду забезпечує доступ до понад 65 тис.
аудіо книг, журналів та нот.
Серед тематичних додатків, створених Бібліотекою Конгресу:
– NationalBookFestival 2015, що дає можливість ознайомитися з повним
списком всіх подій у рамках фестивалю та місцями їх проведення, розкладом,
картами, рейтингами та презентаціями в рамках заходу, із враженнями та
фото відвідувачів фестивалю;
– U.S. Constitution: AnalysisandInterpretation, який являє собою мобільну
версію комплексного аналітичного юридичного трактату «Конституції
Сполучених Штатів Америки: аналіз і інтерпретація», підготовленого
фахівцями Дослідної служби Конгресу США за дорученням Сенату
Сполучених Штатів і виданого як сенатський документ № 112-9;
–
CongressionalRecord
(щоденне
видання
звітів
Конгресу
CongressionalRecord, доступне на IPAD, iPhone або IPodTouch);
– AesopforChildren – мобільний додаток інтерактивної книги для дітей,
призначений для користування читачів будь-якого віку, що містить більше
140 ілюстрованих класичних байок, що супроводжуються інтерактивною
анімацією.
Власні мобільні додатки мають також національні бібліотеки Франції,
Іспанії, Австралії, Швейцарії, Південної Кореї, Сінгапуру, Колумбії та ін.
Так, додаток онлайн-бібліотеки Gallica (рис. 1) надає доступ до
цифрових колекцій Національної бібліотеки Франції. Безкоштовно доступні
кілька мільйонів документів: книги, прес буклети, журнали, рукописи,
фотографії, гравюри, плакати, карти, ноти. Додаток дає можливість
здійснювати пошук усередині всіх оцифрованих колекцій. Кожен документ
можна розглядати в усій його повноті, додавати в список обраних, скачувати,
передавати електронною поштою або поширювати через Facebook і Twitter.
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Рис. 1. Мобільний додаток онлайн-бібліотеки Gallica
Джерело: https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.gfi.gallica&hl=de

Національна бібліотека Іспанії створила два тематичні додатки: BNE 300
Años (Національній бібліотеці Іспанії 300 років) та Quijote interactivo
(Інтерактивний Кіхот).
Додаток BNE 300 Años (рис. 2) дає можливість користувачам
ознайомитися з інформацією, приуроченою до святкових подій, які
проходили в бібліотеці: конференцій, публікацій, концертів, театральних
вистав, зустрічей з іспанськими вченими і письменниками, історичними
даними про бібліотеку та ін.

Рис 2. Мобільний додаток Національної бібліотеки Іспанії BNE 300 Años
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Додаток Quijote interactivo (рис. 3) дає можливість користувачам
ознайомитися і першим виданням «Дон-Кіхота», що зберігається в
Національній бібліотеці Іспанії, у супроводі відповідного контенту (карти,
галерея із зображеннями і різними образами Дон Кіхота та іншою
супровідною інформацію) у вигляді інтерактивних журналів.

Рис 3. Мобільний додаток Національної бібліотеки Іспанії Quijote interactivo
Джерело: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.madpixel.revista.bne.quijote

Національна бібліотека Австралії створила мобільний додаток для свого
електронного каталогу (рис. 4), забезпечивши таким чином своїх дистантних
користувачів швидким і простим доступом до колекцій та ресурсів у
будь-який зручний для них час.
Мобільний каталог дає змогу здійснювати швидкий пошук по колекціях,
продивлятися такі деталі елементів колекції, як замітки, описи і публікації
інформації та ін. Користувачі ж, які зареєстровані в Національній бібліотеці
Австралії, мають доступ до додаткових функції у додатку, серед яких: запит
інформації про наявність ресурсів у бібліотеці та відстеження стану запитів
та ін.
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Рис. 4. Мобільний додаток Національної бібліотеки Австралії NLA Catalogue
Джерело: https://play.google.com/store/apps/details?id=au.gov.nla.catalogue

Національна бібліотека Швейцарії (рис. 5) створила мобільний додаток
Schweiz. Nationalbibliothek, який надає доступ до цифрових колекцій книг,
газет, журналів, веб-сайтів, плакатів та листівкок, а також рукописів, листів
та фотографій швейцарських авторів. Також додаток інформує користувачів
про нові бібліотечні події та виставки.

Рис 5. Мобільний додаток Національної бібліотеки Швейцарії Schweiz.
Nationalbibliothek
Джерело:
https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.Nationalbibliothek.Schweizerische_Natio
nalbibliothek
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Додаток для планшетів та смартфонів Національної бібліотеки Колумбії
Ediciones Biblioteca Nacional містить інтерактивні книги колумбійського
літератури. Додаток створений з метою вивчення нових форматів публікації,
заохочення читання, інтеграції бібліотечних колекцій, а також поширення та
популяризації колумбійської культури в усьому світі.
Тематичний додаток Національної бібліотеки Колумбії за сприяння
Міністерства культури Колумбії Eduardo Carranza (див. рис. 6) було створено
з нагоди проведення в країні року Едуардо Карранси та 100-річчя від дня
народження колумбійського поета.
Додаток, який складається із шести рубрик (антологія поезії, бібліотека
Карранзи, його життя, його робота, «Камінь і небо», часова шкала), дає
можливість ознайомитися з фотографіями, листами, газетними вирізками і
рукописами автора (представлені в хронології професора Оскара Торреса), а
також добіркою його віршів.

Рис 6. Мобільний додаток Національної бібліотеки Колумбії Eduardo Carranza
Джерело: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.manuvo.carranza

Серед державних бібліотек варто відмітити додатки Баварської
державної бібліотеки (Німеччина) Bayern in historischen Karten (Баварія в
історичних картах), що ознайомлює користувачів із найдавнішими картами
Баварії та Schätze der Bayerischen Staatsbibliothek (Знамениті книги – Скарби
Баварської державної бібліотеки), що містить колекцію відомих книг, серед
яких понад 52 рукописи.
Мобільний додаток «Баварія в історичних картах» (див. рис. 7) є
проектом Баварської державної бібліотеки в співробітництві з Будинком
баварської історії баварської адміністрації державних палаців, садів і озер та
Державного бюро геодезії та геоінформатики (Haus der Bayerischen
Geschichte, der Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und
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Seen und dem Landesamt für Vermessung und Geoinformation). Розробка
програми фінансується державним баварським Міністерством фінансів та
Міністерством науки, досліджень і мистецтва.
Завантаживши додаток на свій мобільний пристрій, користувач отримує
можливість поринути в захоплюючу експедицію містами та історичними
пам'ятками Баварії. Унікальні і рідкісні історичні карти Баварії можна
розглянути в деталях і досліджувати в інтерактивному режимі. Для створення
додатку було оцифровано 257 карт з XVI до XIX ст. та встановлено
географічну прив’язку.
Додаток працює на основі системи глобального позиціонування GPS,
тому поточне місцезнаходження користувача відображається безпосередньо
на історичній карті. Завдяки інструменту «графік часу» користувач може
переміщатися плавно між різними серіями карт та ознайомлюватися з
докладними презентаціями. У цілому в додатку відображено більше 2500
цікавих місць – монастирі, замки, що є в безпосередній близькості від
поточного місця розташування користувача. Особливу увагу в додатку
приділено Нюрнберзькій фортеці, так, окрім картографічної, користувач
отримує ще й різноманітну мультимедійну інформацію про цю історикоархітектурну пам’ятку міста.

Рис. 7. Мобільний додаток Баварської державної бібліотеки Bayern in historischen Karten
(Баварія в історичних картах)
Джерело:https://play.google.com/store/apps/details?id=de.bsb.android.historischesbayern&hl
=de

Додаток «Знамениті книги – Скарби Баварської державної бібліотеки»
(рис. 8) дає можливість користувачу ознайомитися з колекцією відомих
книг, серед яких понад 52 найбільш цінних рукописи, унікальні інкунабули,
повні цифрові копії яких оптимізовані для перегляду на IPAD, iPhone і IPod.
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Рис. 8. Мобільний додаток Баварської державної бібліотеки Schätze der Bayerischen
Staatsbibliothek
Джерело: https://itunes.apple.com/de/app/famous-books-schatze-derbayerischen/id380668385?mt=8

Цікавим є додаток Державної бібліотеки Південної Австралії State
Library of South Aust (див. рис. 9), який пропонує користувачам самостійні
пішохідні екскурсії містом Аделаїда та дає можливість подорожувати у
своєму власному режимі.
Бібліотека через мобільний додаток пропонує такі екскурсії:
– Темрява в Місті Світла – екскурсія зосереджується на темних і
сумнозвісних подіях міського району Вест-Енд від 1830-х до 1950-х років.
Сьогодні це місце може похвалитися чистими вулицями, де розташовані
бізнес центри і ресторани. Однак протягом багатьох десятиліть це був район
для бідних, невдоволених і зневірених людей, відомий своїми численними
пабами, незаконними гральними будинками та кублами розпусти.
– Військові меморіали Аделаїди – пішохідна екскурсія відправляє
користувача в подорож серед пам'ятників, пам'яті та емоцій.
– Втрачена Аделаїда: Вест-Енд – екскурсія місцями втраченої
Архітектури барвистого Вест-Енду міста Аделаїда. Додатковий тур до
екскурсії «Темрява в Місті Світла».
– Втрачена Аделаїда – тур пропонує знімки втраченої архітектури в
Аделаїді з можливістю порівняти історичні фотографії з багатих фондів
бібліотеки з архітектурою сьогоднішнього дня.
– Видатні Південні австралійці – ознайомлює з деякими видатними
людьми, які стояли у витоків історії Південної Австралії.
– Аделаїда Доуі – екскурсія присвячена одному з найвідоміших
скульпторів Південної Австралії та його доробку.
Також додаток дає можливість ознайомитися із широким спектром
ресурсів, що наявні в бібліотеці, основними колекціями та послугами.
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Рис. 9. Мобільний додаток Державної бібліотеки Південної Австралії State Library of
South Aust
Джерело: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mytoursapp.android.app331

Отже, мобільні додатки стали новою формою надання бібліотеками
доступу до власних електронних ресурсів та колекцій, популяризації таким
чином найцінніших національних інформаційних ресурсів, культурної
спадщини, залучаючи користувачів до активного включення в національний
культурний дискурс.
У рамках реалізації проекту Європейської цифрової бібліотеки
Europeana, у контексті виконання нею місії із забезпечення доступу до
оцифрованих книг, що відображають різні аспекти європейської культури,
функціонують кілька мобільних додатків, серед яких Europeana, Europeana
Open Culture, Eagle Flagship Mobile App.
Додаток Europeana (рис. 10) побудований за принципом
загальнобібліотечного додатку та пропонує користувачам дослідити
52,978,133 витворів мистецтв, предметів матеріальної культури, книг, відео
та звукозаписів зі всієї Європи. Додаток надає доступ користувачам до
тематичних колекцій, виставок, новин та блогу, налаштування додатку
доступні 20 мовами.

86

Рис 10. Мобільний додаток Europeana
Джерело: https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_Teofil_
Krawczyk.Europena

Додаток Europeana Open Culture (див. рис. 11) дає можливість
користувачам досліджувати колекції зображень із кращих закладів культури
у Європі. Користувач може переглядати, обмінюватися і завантажувати
безкоштовно більше 350 тис. зображень з високою роздільною здатністю із
чотирьох тем: карти і плани, образи минулого, скарби мистецтва і скарби
природи.
Додаток також дає можливість прокоментувати зображення та
ознайомитися з враженнями інших користувачів; додати зображення до
вибраного, поділитися ним на Facebook, Twitter і Pinterest або створити свій
власний особистий віртуальний музей на теми, що становлять інтерес.
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Рис 11. Мобільний додаток Europeana Open Culture
Джерело: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.glimworm.app. Europeana

Мобільний додаток Eagle Flagship Mobile App (рис. 12) – створено під
мережевий проект EAGLE (The Europeana network of Ancient Greek and Latin
Epigraphy), фінансування якого здійснюється за участі Європейської комісії в
рамках реалізації Програми підтримки політики у сфері інформаційнокомунікаційних технологій (Communication Technologies Policy Support
Programme). EAGLE підтримує функціонування єдиного зручного порталу,
присвяченого античним написам, який являє собою потужний ресурс,
корисний як для науковців, так і для тих, хто просто цікавиться цією
тематикою.

Рис 12. Мобільний додаток Eagle Flagship Mobile App
Джерело: https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.blinkster.android.eagle
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Відома довідково-бібліографічна система EBSCOhost, що надає доступ
до великої кількості різноманітних ліцензованих повнотекстових
загальнодоступних баз даних від провідних постачальників інформації,
також створила безкоштовний мобільний додаток.
Додаток EBSCOhost (рис. 13) дає користувачам змогу отримати
постійний віддалений доступ до баз EBSCO у поєднанні з
багатофункціональними можливостями додатку: вибір баз даних для пошуку;
сортування результатів пошуку за релевантністю, або за датою; зручний
перегляд повнотекстових документів; зберігання повнотекстових результатів
пошуку у форматах HTML та PDF; надсилання результатів пошуку на
електронні адреси.

Рис 13. Мобільний додаток EBSCOhost
Джерело: https://kmalibrary.wordpress.com/2014/06/25/ebscohost-iphone-android/

Найактивнішими у наданні дистантних послуг за допомогою мобільних
додатків серед зарубіжних бібліотек є публічні та університетські бібліотеки.
Так, всі публічні бібліотеки США мають мобільні додатки, які дають
змогу отримати як загальну інформацію про бібліотеку, режим її роботи,
адресу, набір пропонованих послуг, нові надходження, так і можливість
пошуку в електронному каталозі за певними критеріями – віковою групою,
жанром та типом документа. У підсумку користувачі отримують перелік
документів, що відповідає заданим параметрам. Також користувачі
мобільних бібліотечних додатків отримують можливість скачати на власний
пристрій електронні та аудіо книги.
Варто відмітити, що в питаннях створення бібліотечних мобільних
додатків бібліотеки зарубіжних країн отримують підтримку з боку держави.
Так, за підтримки уряду та департаменту культури Китайської Народної
Республіки з метою забезпечення та ефективного використання ресурсів
публічних бібліотек Гонконгу було створено мобільний додаток MyLibrary,
який надає користувачам можливість отримати загальну інформацію про
бібліотеку, її режим роботи, адресу, а також доступ до особистого кабінету,
здійснити пошук та замовлення бібліотечних матеріалів, послуг особистого
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сповіщення, сканування міжнародного стандартного номеру (штрих коду)
(ISBN) задля швидкого пошуку та ін.
За підтримки Міністерства культури Народної Республіки Бангладеш,
розроблено мобільний додаток PublicLibrary, який містить базу даних
публічних бібліотек всіх провінцій та районів країни, їх адреси, режим
роботи, контактну інформацію, послуги бібліотеки, інформацію про загальну
кількість книг, газет та журналів, нові надходження, бронювання
бібліотечних матеріалів та ін.
Активно просувають та популяризують за допомогою мобільних
додатків власні навчальні заклади та бібліотеки зарубіжні університети. Так,
бібліотека університету Саламанки (Іспанія) пропонує завантажити зі свого
сайту мережевий додаток, створений для смартфонів, Biblio USAL. За
допомогою цієї програми можна скористатися каталогом та послугами
бібліотеки, ознайомитися з бібліотечними новинами. Бібліотека університету
Гента (Бельгія) пропонує додаток для iPhone, Android, Symbian, Windows
Mobile, що дає змогу здійснити пошук по каталогу, дізнатися інформацію про
адресу бібліотеки, її новини, списки літератури, блоги, твіти та багато
іншого. Бібліотека Політехнічного інституту Мілана (Італія) через мобільний
додаток PolimiLibrary пропонує користувачам ознайомитися із загальною
інформацією про бібліотеку, її адресу, режим роботи, основні послуги, надає
доступ до каталогу, забезпечує можливості пошуку та бронювання
літератури та ін. Бібліотека університету Гронінгена (Нідерланди) пропонує
через мобільний додаток LibraryGroningenUniversity легкий доступ до
важливої бібліотечної інформації, інформує про режим роботи та адресу
бібліотеки, бібліотечні новини, забезпечує пошук по каталогу та ін.
Бібліотека університету Йонсе (Південна Корея) пропонує спеціалізований
додаток YONSEImY-Seat для бронювання місця в бібліотеці та замовлення
потрібних матеріалів. Мобільний додаток бібліотеки університету
Південного Уельса (Великобританія) дає можливість отримати інформацію
про режим роботи установи, бібліотечні новини, нові надходження, у тому
числі електронних ресурсів, скористатися послугами особистого кабінету,
здійснювати пошук книг, статей з онлайн-журналів, надає доступ до
тематичних путівників та колекцій.
Цікавим є додаток Libropia, який дає можливість користувачу отримати
інформацію про всі публічні та університетські бібліотеки Південної Кореї.
На пострадянському просторі аналогічні проекти почали впроваджувати
бібліотеки Російської Федерації (РФ).
Так, у рамках проекту «Національна електронна бібліотека», який, як
ідеться на його офіційному сайті https://нэб.рф, «покликаний стати єдиним
спільним національним електронним простором знань, в якому знаходяться
належним чином описані та каталогізовані твори, вивірені експертами і
професійним співтовариством на предмет актуальності, якості, змісту і мови»
[10], за підтримки міністерства культури РФ, розроблено мобільний додаток
«НЭБ.РФ Национальная библиотека».
Додаток дає можливість користувачам здійснювати пошук та перегляд в
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електронному вигляді бібліотечних видань, доступних через портал
Національної електронної бібліотеки (НЕБ.РФ). Основними можливостями
додатку є: простий і зручний пошук по фондах російських бібліотек (понад
26 млн записів); посторінковий перегляд електронних копій документів
(понад 1,6 млн книг); для зареєстрованих користувачів – посторінковий
перегляд документів, захищених авторським правом, без можливості друку,
копіювання або збереження на пристрій; додавання книг в обране.
Проте на відміну від європейських та американських бібліотечних
мобільних додатків, які доступні будь-якому бажаючому користувачу світу,
додаток «НЭБ.РФ Национальная библиотека» доступний не усім, зокрема на
території України його завантаження є неможливим, з поясненням, що «цей
продукт неможливо встановити в країні реєстрації вашого пристрою» [11].
На сьогодні окремий мобільний додаток розроблено для Російської
державної бібліотеки. Так додаток eRSL дає змогу вести пошук електронним
каталогом бібліотеки та її електронними колекціями («Нотна колекція»,
«Колекція рукописів», стародруки (видавництво з 1450 по 1830 р.), серіальні
видання (окрім газет) та ін.). З його допомогою можна найти бібліографічний
опис книг та документів, а також ознайомитися зі змістом оцифрованих
документів. Додаток поширюється безкоштовно та доступний для
завантаження через сервіс магазинів Play market та App Store. Станом на
початок 2016 р. через Playmarket додаток було завантажено 5 тис. разів.
Серед російських бібліотек має власний мобільний додаток і Донська
державна публічна бібліотека. Через додаток користувачі мають можливість
ознайомитися з бібліотечними новинами. Проте, як показує статистика
завантажень даного додатку, створення додатку з такого типу наповненням
не є затребуваним серед користувачів. Станом на початок 2016 р. кількість
завантажень становила всього 10.
Додаток CyberLeninka наукової електронної бібліотеки Кіберленінка,
основними завданнями якої є популяризація науки і наукової діяльності,
громадський контроль якості наукових публікацій, розвиток сучасного
інституту наукової рецензії та підвищення цитованості російської науки,
надає користувачам бібліотеки можливість читати наукові роботи з екрана
планшета, мобільного телефону та інших сучасних мобільних пристроїв.
Серед вітчизняних бібліотек спробу впровадження обслуговування за
допомогою мобільного додатку зробила Дніпропетровська міська бібліотека,
яка ще в 2014 р. створила мобільний додаток DneprLibrary, завдяки якому
власники смартфонів і планшетів можуть читати електронні книги,
дізнаватися про цікаві заходи і задавати питання бібліотекарям онлайн.
Найцікавіша і функціональна частина додатку – це топ-10 книг.
Як розповів координатор проекту А. Земляний, бібліотечні фахівці
щомісяця відбирають з нових надходжень літератури десятку кращих книг.
До кожної додається фото обкладинки, коротка анотація, і демо-версія. Тобто
користувачі може в режимі онлайн прочитати кілька перших сторінок книги,
і якщо вона йому сподобається, залишити заявку, і бібліотека безкоштовно
надішле електронну версію книги. Або ж можна прийти і взяти «класичну»,
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паперову версію книги безпосередньо в бібліотеці. Додаток є корисним і
городянам, які хочуть орієнтуватися в культурному житті міста. У додатковій
вкладці розміщена інформація про театри, музеї, галереї та інші заклади
міста, а також історичні пам'ятки [12].
Проте, варто уточнити, що на сьогодні додаток є недоступним, оскільки,
за інформацією заввідділу комп'ютеризації Дніпропетровської міської
бібліотеки, перебуває в роботі у зв'язку з удосконаленням.
Попри те, що українські бібліотечні установи тільки планують
освоювати даний вид обслуговування, серед активних користувачів
смартфонів та планшетів вже сформувався попит на нього. Підтвердженням
такої тези є дослідження дотичних до бібліотечної сфери мобільних додатків,
яке й показало рівень затребуваності подібних продуктів та послуг.
Так, мобільний додаток «Українська бібліотека – 2200 творів offline»
(див. рис. 14) станом на початок 2016 р. завантажили 50 тис. користувачів.
Як ідеться в описі додатку, «Українська бібліотека – 2200 творів offline»
– це не просто зручна програма для читання книг, а ціла бібліотека, що
містить у собі понад 2200 творів української класичної літератури. Збірник
охоплює практично всі жанри: художню літературу, публіцистику, мемуари,
казки, байки, оповідання, тощо. Тепер не потрібно шукати книги в Інтернеті:
встановивши цю програму, ви завжди будете мати під рукою величезний
збірник творів кращих українських письменників. Певна річ, у списку зі 100
авторів ви знайдете Шевченка, Вороного, Сковороду, Лесю Українку,
Франка, Кобилянську та багатьох інших» [13].
Інтерфейс програми має ряд зручних функцій та налаштувань, що
роблять процес читання максимально комфортним.
Основними можливостями додатку є:
- доступ до понад 2200 творів класичної української літератури;
- гнучкі налаштування відтворення тексту (вибір шрифту, кольору та
фактури фону «паперу»);
- пошук за назвою твору та за автором;
- пошук фрагменту твору в тексті;
- можливість додавати довільну кількість закладок;
- автоматична закладка (твір відкривається на сторінці, на якій він був
«закритий» в останній раз);
- нічний режим читання;
- портрети авторів з посиланнями на сторінки біографій у Вікіпедії;
- інтеграція соціальних мереж;
- функція «Обрані книги».
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Рис. 14: Мобільний додаток «Українська бібліотека – 2200 творів offline»
Джерело: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skyhorseapps.homelib_ua_free

Користуються популярністю тематичні (колекційні) мобільні додатки,
присвячені Т. Г. Шевченку, його постаті та творчості. Так, Playmarket
пропонує три безкоштовні додатки, присвячені видатному українському
митцю: «Кобзар Т. Г. Шевченко», «Тарас Шевченко», «Кобзар».
Зокрема, додаток «Кобзар Т. Г. Шевченко» (рис. 15), станом на початок
2016 р. було завантажено 50 тис. разів. Щоб створити у користувачів
враження читання реальної книги в додатку створений ефект гортання
сторінок.

Рис. 15: Мобільний додаток «Кобзар Т. Г. Шевченко»
Джерело:
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.newappsland.book.AOTUBEYOAPSHUZJMO
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Додаток «Тарас Шевченко» ознайомлює користувачів з біографією
поета, віршами, портретами та картинами. Станом на початок 2016 р. його
завантажили на свій мобільний пристрій понад 5 тис. користувачів. Додаток
«Кобзар» завантажено понад 1 тис. користувачів.
Мобільний додаток «Українська література» дає можливість
користувачам долучитись до класичної української літератури. Додаток
завантажили понад 5 тис. користувачів.
Користується популярністю мобільна бібліотека і аудіотека Smart
Kyivstar від мобільного оператора України «КиївСтар». Додаток дає
можливість читати твори Ліни Костенко, Юрія Андруховича, Оксани
Забужко, Сергія Жадана, Віктора Пелевіна, Василя Шкляра та інших
сучасних українських і російських письменників, а також вибрані твори Івана
Франка, Тараса Шевченко, Лесі Українки, Михайла Коцюбинського, Льва
Толстого, Миколи Гоголя, Олександра Пушкіна, Федора Достоєвського та
інших класиків. Загальна кількість завантажень додатку станом на початок
2016 р. – понад 10 тис.
Отже, загальна кількість завантажень дає можливість говорити про
попит серед користувачів на тематичні (колекційні) додатки.
Проведене дослідження мобільних бібліотечних додатків дає підстави
говорити про ряд переваг у наданні такого виду послуг як для бібліотеки, так
і для користувача.
Так, на відміну від мобільних сайтів, додатки швидко завантажуються на
мобільний пристрій, оскільки вони не «викачують» з мережі картинки та інші
«важкі» елементи. Також до переваг мобільних додатків можна віднести
можливість працювати з ними в режимі оффлайн. Це величезна перевага,
оскільки вона дає можливість бібліотеці залишатись «на зв'язку» зі своїми
користувачами, навіть коли ті не мають доступу до Інтернету. Всі оновлення
будуть автоматично завантажені в додаток як тільки користувач
підключиться до мережі.
Додатки можуть інтегруватися з навігаторами, які найчастіше вбудовані
в смартфони. Це дає змогу в будь-який час на сторінці контактів показувати
шлях до бібліотеки від поточного місцезнаходження користувача.
Мобільні додатки інтегруються із сайтом, що дає можливість
завантажувати на них всі оновлення, інформацію про актуальні бібліотечні
новини та події. Користувачі завжди в курсі змін завдяки додатку на своєму
мобільному пристрої, при цьому не витрачаючи час на завантаження
безпосередньо самої сторінки в Інтернеті.
Мобільний додаток спрямований на широку, активну аудиторію, яка в
останні роки досить динамічно зростає. Вже зараз у всьому світі продано
близько 200 млн смартфонів, і їх виробництво залишається на високому
рівні, тому що попит на пристрої постійно збільшується.
Отже, вивчення зарубіжного досвіду підтверджує актуальність та
затребуваність такого виду бібліотечного сервісу як мобільні бібліотечні
додатки, а швидкість розповсюдження нових мобільних пристроїв з легким
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доступом до Інтернету дає можливість із впевненістю говорити про
перспективність даного виду бібліотечних послуг.
Література
1. В Україні користувачів смартфонів стало у три рази більше //
[Електронний ресурс] // Кореспондент : веб-сайт. – Електрон. дані та прогр. –
2014. – 23.07. – Режим доступу: http://ua.korrespondent.net/ukraine/3396435-vukraini-korystuvachiv-smartfoniv-stalo-u-try-razy-bilshe. – Назва з екрана.
2. Google: на смартфоны приходится 20% интернет-трафика в Украине //
[Электронный ресурс] // Retail Community : веб-сайт. – Электрон. дан. и
прогр. – 2015. – 17.04. – Режим доступа: retail-community http://retailcommunity.com.ua/news/tehnologii/1284-google-na-smartfonyi-prihoditsya-20internet-trafika-v-ukraine. – Загл. с экрана.
3. Мобильные библиотеки. Мобильные библиотечные онлайновые
услуги : сб. публ. / под ред. Дж. Нидхем, М. Элли ; науч. ред. Я. Л. Шрайберг
; пер. Е. В. Малявская, В. В. Зверевич, Т. О. Зверевич. – Санкт-Петербург :
Профессия, 2012. – С. 43–45.
4. Волохин О. М. Мобильные технологии современной библиотеки:
новый сервис, практический опыт, перспективы / О. М. Волохин // Науч. и
техн. б-ки. – 2006. – № 1. – С. 79–87
5. Терещенко І. Ю. Використання мобільних технологій в
інформаційно-аналітичній діяльності бібліотек / І. Ю. Терещенко //
Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8
жовт. 2015 р.) : у 2-х ч. Ч. 1 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів
акад. наук – членів МААН ; ред. В. І. Попик [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2015. –
С. 317–320.
6. Самуйлик Д. А. Мобильные технологии в библиотеке: бренд или
реальность? / Д. А. Самуйлик // Библиотека как феномен культуры :
материалы Междунар. конгресса, Минск, 23–24 окт. 2013 г. – Минск, 2013. –
С. 284–289.
7. Тлюстен В. Ш. Применение мобильных сервисов в системе
библиотечно-библиографического обслуживания пользователей вузовских
библиотек / В. Ш. Тлюстен, Ф. К. Тлюстен // Вестник Адыгейского
государственного университета. Серия 4: Естественно-математические и
технические науки. – 2010. – № 2. – С. 294–301.
8. Редькина Н. С. «Библиотека в облаках», или Возможности
использования перспективных информационных технологий / Н. С. Редькина // Науч. и техн. б-ки. – 2011. – № 8. – С. 44–54.
9. Мобильные приложения [Электронный ресурс] // Tadviser : веб-сайт.
– Электрон. дан. и прогр. – 2013. – 24.09. – Режим доступа:
http://www.tadviser.ru. – Загл. с экрана.

95

10. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс] : вебсайт. – Электрон. дан. и прогр. – Режим доступа: https://нэб.рф. – Загл. с
экрана.
11. Google Play [Электронный ресурс] : веб-сайт. – Электрон. дан. и
прогр.
–
Режим
доступа:
https://play.google.com/store/apps/
details?id=ru.elar.neb.viewer&rdid=ru.elar.neb.viewer/. – Загл. с экрана.
12. Дніпропетровців запрошують до бібліотеки через мобільний додаток
[Електронний ресурс] // Освітній портал : веб-сайт. – Електрон. дані та
прогр. – Режим доступу: http://www.osvita.org.ua/news/76543_ru.html. – Назва
з екрана.
13. Google Play [Электронный ресурс] : веб-сайт. – Электрон. дан и
прогр. – Режим доступа: https://play.google.com/store/apps/details?id=
com.skyhorseapps.homelib_ua_free. – Загл. с экрана.

96

