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Сергій ЄВТУШОК:
«Владі треба припинити прикривати
власний непрофесіоналізм
«рукою Кремля»
Доки влада називатиме зрадниками
та переслідуватиме всіх, хто критикує
її політику, ми не зможемо подолати
зовнішні та внутрішні проблеми України.
Про це заявив народний депутат від «Батьківщини» Сергій Євтушок у прямому ефірі телеканалу NewsOne.
«Безперечно, російський агресор проводить
повномасштабну антиукраїнську політику в
усіх сферах та куточках світу. Але для того,
щоб ефективно боротися з ворогом, ми маємо
керуватись тими демократичними цінностями, які обрали. Ми маємо спільно вирішувати
проблеми. Наша держава не зможе подолати
кризу, доки влада прикриватиме власний непрофесіоналізм «рукою Кремля», доки називатиме зрадниками та переслідуватиме всіх, хто
критикує політику уряду чи президента. Це
лише загострює наше й без того надскладне
становище», — вважає парламентарій.
Народний депутат від «Батьківщини» також
прокоментував зовнішньополітичну ситуацію. За його словами, нині наша держава має
вкрай складні стосунки з багатьма країнами
світу. З огляду на це Сергій Євтушок позитивно оцінює певне потепління в українсько-польських відносинах.
«Як українська, так і польська сторони зробили низку некоректних дипломатичних кроків, що призвели до погіршення стосунків. Історія наших держав дійсно є надзвичайно
складною та трагічною, але в ній були і позитивні моменти. Професійні науковці мають неупереджено дослідити та зафіксувати усі події
минулого. А сьогодні наші держави повинні
будувати стосунки як розвинені європейські
країни, у контексті добросусідства та взаємоповаги», — зауважив він.
Політик додав, що наразі, окрім зовнішньополітичних проблем, існує ризик загострення
ситуації всередині України.
«Терор проти опозиції, свавілля правоохоронних органів та намагання дискредитувати
антикорупційні органи — усе це відбувається на
наших очах. Міжнародні партнери України прямо звертаються до влади з вимогою припинити
безлад. Влада веде країну не тим шляхом, який
ми обирали», — підсумував Сергій Євтушок.
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С ергій ВЛАСЕНКО:
« П озачергові вибори —
це інструмент для зміни
антиукраїнської політики влади»

Позачергові вибори дозволять
змінити антиукраїнську ганебну
політику, яку вже 3,5 року
проводить чинна влада.
Про це заявив в ефірі телеканалу
NewsOne Сергій Власенко.

«Влада розцінює нашу країну як
велику корпорацію «Рошен», яку
вона купила незаконно на приватизаційному аукціоні. Ця влада керує
людьми, наче безсловесним натовпом», — зазначив він.
За словами депутата від «Батьківщини», Україна не витримає ще
два роки правління такої влади.
«При тому рівні непрофесійності
правоохоронних органів, при тому
рівні корупції, що є зараз, ми ризикуємо втратити Україну», — сказав
політик.
Сергій Власенко також пояснив,
що наразі в нашій державі повністю
розмиті державні інституції.
«Парламент не виконує покладених на нього функцій. Він керується
ззовні. Така сама ситуація з урядом.
Окрім того, в той час як не вирішені
питання національної оборони, національної безпеки, відповідальний
за це президент Порошенко їздить
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по країні і відкриває дитсадочки. Ця
влада не здатна нормально керувати країною. І це очевидно для всіх»,
— зазначив парламентарій.
Він переконаний, що без демократичної процедури перевиборів
ситуація у державі не зміниться.
Народний депутат вважає, що
українці мають вийти та висловити свою позицію щодо дій влади в
мирний конституційний спосіб.
«Позачергові вибори — це не
мета, це інструмент для зміни антиукраїнської ганебної політики. Але
я переконаний, що Порошенко триматиметься за владу до останнього,
руками і ногами. Ця влада розказуватиме вам через свої заангажовані телеканали, як ви класно живете.
Згадайте, як президент розповідав
про 144 реформи, а Гройсман — про
зростання економіки. І зважте на те,
які «чудові» пенсії ви отримуєте», —
наголосив Сергій Власенко.
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ПОЛИТИКА
Протягом двох останніх тижнів не тільки Україна,
а й увесь світ спостерігали за затриманням та
звинуваченням екс-президента Грузії та ексгубернатора Одещини Міхеіла Саакашвілі. При цьому
не полишало дивне відчуття дежавю: щось подібне
ми вже бачили, тільки було це ще до Революції
Гідності. Насправді справа Саакашвілі надто цікава і
викликає дуже багато запитань до правоохоронців та
влади. Чим закінчиться уся ця історія? Спрогнозувати
щось важко. Втім очевидно одне — буде гаряче.
Генеральна
прокуратура
підозрює в спробі державного
перевороту не самого третього президента Грузії, а його
помічника Северіона Дангадзе. Про це в ефірі одного з
телеканалів повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.
«Ми не підозрюємо Міхеіла
Саакашвілі. Ми підозрюємо
його праву руку Северіона
Дангадзе в спробі перевороту
та фінансуванні такої спроби.
Самого Саакашвілі ми підозрюємо тільки в сприянні членам злочинного угруповання
Курченка—Януковича», — пояснив генпрокурор.
Цікаво, що очільник ГПУ раніше мав іншу точку зору. Наприкінці жовтня у Києві під час
засідання Ради регіонального
розвитку він сказав: «Участь
у цьому запланованому державному перевороті беруть
гастролери без ніякого громадянства. Міхеіл Саакашвілі,
перебуваючи на посаді голови
Одеської обласної державної адміністрації, змусив своїх підлеглих оформити дозвіл на постійне проживання
20 громадянам Грузії як «цінним діячам культури». Тепер
ці діячі сіють «добре, мудре,
вічне» по всій території країни,
використовуючи
автомобілі
спершу обласної державної
адміністрації, а тепер — придбані за кошти благодійного фонду, який формувався
клієнтами одеської митниці.
Саме вони, з нарізною зброєю,
охороняють Саакашвілі, знаходяться в таборі і планують
цей силовий переворот. Це не
пройде».
Втім, нині офіційні звинувачення трансформувались.
Цікаво чому та де логіка? Її у
цій справі, здається, бракує.
Для прикладу: чому підозрю-

Але повернімося до суті
звинувачення. По-перше, досить важко зрозуміти, яким
чином соратник Саакашвілі
міг вчинити державний переворот. За рахунок яких засобів
та людських ресурсів? Може,
у нього є приватна армія у підпорядкуванні? Чи більшість у
парламенті, яка б могла зайнятися імпічментом? Саме
тому виглядає усе це дивно.
Йдемо далі. Самому політику інкримінують наразі частину першу статті 256 Кримінального кодексу: сприяння
учасникам злочинних організацій та укриття їхньої злочинної діяльності. І тут виникає
ще більш цікаве запитання: а
чи є вже судове рішення по
так званому угрупованню Курченка—Януковича?
«Для того, щоб вважати
зв’язки із Курченком злочинними, спочатку треба довести,
що сам Курченко є злочинцем.
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ної України. Тому і використовувався «російський слід».
А знаєте, насправді штамп
«агент Кремля» вже дискредитований в Україні і сприймається з точністю до навпаки.
Тож ще раз повторюсь: наразі
це спроба дискредитації, а на
потім — це гарне обґрунтування потенційної депортації Саакашвілі. А я думаю, що влада
піде на такий крок».

В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЛІТИЦІ ЧИМ ДАЛІ,
ТИМ ГАРЯЧІШЕ ТА НЕБЕЗПЕЧНІШЕ.
НЕВАЖКО ПРИПУСТИТИ, ЩО ПРИСТРАСТІ
НАВКОЛО СПРАВИ МІХЕІЛА СААКАШВІЛІ
ЗАШКАЛЮВАТИМУТЬ, І У ПОДАЛЬШОМУ МИ
ПОЧУЄМО І ПОБАЧИМО БАГАТО ЦІКАВОГО. ВСЕ
Ж ТАКИ НАСТУПНИЙ РІК — ПЕРЕДВИБОРЧИЙ
Відповідного рішення суду немає. Тож про що мова? З приводу цього олігарха можна
робити різні політичні оцінки,
але не юридичні. І наразі у
генпрокуророві вкотре переміг політик.
Сама ж презентація Луценка викликає багато запитань.
Записані розмови надто дивні,
немов навмисне обговорюються дуже багато деталей…

До речі, ще один цікавий
момент: незадовго до Революції Гідності Сергій Курченко купив медіахолдинг
UMH group, який належав Борису Ложкіну та його бізнеспартнеру Петру Порошенку. І
на той час Курченко вже був
«гаманцем» Януковича! Це ж
просто бізнес, чи не так?
Та насправді ми підійшли
до останнього надважливо-

СААКАШВІЛІ ІНКРИМІНУЮТЬ НАРАЗІ ЧАСТИНУ ПЕРШУ
СТАТТІ 256 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ:
СПРИЯННЯ УЧАСНИКАМ ЗЛОЧИННИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
ТА УКРИТТЯ ЇХНЬОЇ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
І ТУТ ВИНИКАЄ ЦІЛКОМ ЛОГІЧНЕ ЗАПИТАННЯ:
А ЧИ Є ВЖЕ СУДОВЕ РІШЕННЯ ПО ТАК ЗВАНОМУ
УГРУПОВАННЮ КУРЧЕНКА–ЯНУКОВИЧА?
ваного затримали у кращих
традиціях попереднього режиму у п’ятницю ввечері, тобто майже у вихідний день?
Відповідь очевидна… До речі,
цікава деталь: 26 грудня 2010
року був затриманий сам
Юрій Луценко. І це була неділя!
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та розстріл Майдану. А що
з економічними епізодами?
Минулого року генеральний
прокурор дуже гучно забрав усі економічні справи з
Управління спеціальних розслідувань, яке очолює Сергій
Горбатюк, й передав іншому
підрозділу.
«Це вимушено. Адже Горбатюк проти заочного процесу, говорить, що треба чекати

Та й до розіграшів пранкерів
ми уже всі звикли… — розповів у коментарі «ВВ» кандидат політичних наук, політолог Олексій Якубін. — На мій
погляд, метою усього цього
є дискредитація та спроба
справити політичний ефект,
зокрема на виборців із Захід-

го питання: чому досі немає
жодного рішення суду щодо
представників
колишнього
режиму? Поки що триває суд
у справі про державну зраду екс-президента Віктора
Януковича. Ще декілька епізодів передані до суду: державний переворот 2010 року

очного. Я на це ніколи не погоджуся», — говорив тоді Луценко.
Ну то й де він, цей процес?
Скільки ще на нього чекати?
Чи економічні епізоди виявилися не такими важливими, як
патріотичні?
У серпні 2014 року президент Петро Порошенко заявляв, що в базі Інтерполу
знаходяться двадцять сім
колишніх українських високопосадовців. Серед них, звісно,
був і Сергій Курченко. Та поступово цих осіб, які отримали
червоні картки, почали знімати з розшуку! Навіть Януковича… Останні щасливчики
— екс-міністр МВС Віталій Захарченко та його заступник
Валерій Ратушняк були зняті
з розшуку в жовтні нинішнього
року. Ось такий «подарунок»
українцям до чергової річниці
Революції Гідності.
Правоохоронці
говорять,
мовляв, в Інтерполі зазначають, що підозра в їхньому розумінні не є обвинуваченням і
тому не можна оголошувати
вказаних осіб у розшук. Але ж
кілька років представники колишнього режиму мали червоні картки… І якщо досі не було
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жодного судового рішення, то
до кого питання?
Та навіть за такої плачевної ситуації генпрокурор не
вішає носа. Нещодавно він
повідомив, що вже в наступному році почнеться процес
у справі розстрілу Майдану,
в якій підозрюваними є експрезидент Віктор Янукович,
екс-міністр МВС Віталій Захарченко та екс-голова СБУ
Олександр Якименко.
Також він зазначив, що вже
завершено слідство та ГПУ
отримала або чекає останні
відповіді із суду щодо експрем’єр-міністра
Миколи
Азарова, колишнього в. о.
прем’єра Сергія Арбузова,
екс-міністра енергетики та
вугільної промисловості Едуарда Ставицького, екс-глави
Адміністрації президента Андрія Клюєва і позафракційного народного депутата Сергія
Клюєва. А що ж із Курченком?
Ось що говорив генеральний прокурор у квітні: «Ми
плануємо не пізніше Дня незалежності реалізувати судові процеси щодо Курченка та
Клименка, які підозрюються в
розграбуванні країни на колосальні суми, частину з яких ми
сьогодні вже повернули».
Ну, в принципі, все може
бути, адже очільник ГПУ не
уточнив, до Дня незалежності
якого року… До речі, і самому Януковичу, як сподівався
генпрокурор, винесуть вирок
до тієї ж дати…
Тож чекаємо досі з нетерпінням, бо в українській політиці чим далі, тим гарячіше
та небезпечніше. Неважко
припустити, що пристрасті
навколо справи Міхеіла Саакашвілі
зашкалюватимуть,
і у подальшому ми почуємо
і побачимо багато цікавого.
Все ж таки наступний рік —
передвиборчий. Ну, звісно,
чекатимемо й на гучні судові
процеси проти представників
колишньої влади. Якщо дочекаємося…

Яна ДЖУНГАРОВА
Подписной индекс:
23115
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Пане Президенте!
Вважаю, що здобув
моральне право публічно
говорити з Вами, бо: боровся
і голосував за відновлення
нашої державності, був
останнім всесоюзним та
шість скликань українським
нардепом. Так склалося, що
коли розчарування народу
у своєму виборі ставало
очевидним — я писав гострі
відкриті листи президентам
Кучмі, Ющенкові і
кандидатові на цю посаду
Януковичу. Адже ніхто з них
навіть не брався витягувати
Україну з пострадянського
болота... Я постійно
пам’ятаю, яку ціну заплатив
закривавлений Майдан за
п’ятого Президента України.
Вже три з половиною роки, як
українці вознесли Вас на самісіньку вершину влади. Залишилося всього півтора року каденції. Про дії та вчинки бізнесмена
Петра Порошенка знало вузьке
коло... Про двічі міністра Порошенка — набагато більше. Зараз
за Президентом Порошенком
стежать мільйони співвітчизників та світових політиків. Нічого

ВОЛОДИМИР ЯВОРІВСЬКИЙ:
Відкритий лист Президентові
України Петрові Порошенку
того одчайдуха, котрий став на
прю із бульдозером, що чомусь
опинився на Банковій. А ще плюс
ситуативне везіння (швиденько
обираємо Президента, бо Путін

аван-сцену бізнесменів Ложкіна,
Гонтареву, Кононенка, Косюка,
Онищенка, Грановського, Березенка та інших... Мислячі українці одразу насторожилися: він

кає кров’ю оточене обеззброєне
українське військо, а Ви, Гелетей
та Муженко проводите в Києві
помпезний парад. Якщо головнокомандувач про це не знав — тим
гірше для нього.
Замість того, щоб суворо покарати Гелетея і Муженка —
першого Ви ховаєте на посаду
Вашого охоронця, а другого нагороджуєте. Та найбільше вражає, пане Президенте, що саме
у ті дні Ви здійснювали свою
«офшорну операцію», яку не
вдалося приховати від громадськості.
Вважаю не лише помилковим,
а й аморальним позбавлення
українського громадянства Саакашвілі. За що? За критику?
посуне на Київ!) та наївна дові- оточує себе лише тими, з ким Ніби статус громадянства — це
рливість українців: Порошенко мав бізнесові справи.
Ваша власність. Ви б таки пешвидко закінчить війну, будемо
У Вас була прекрасна на- редали його в руки тих грузинів,
жити по-новому, подолаємо ко- года продемонструвати олі- яких Міхо свого часу відігнав
рупцію, вступимо у Євросоюз...
гархам незалежність, вийти з від корита, а то й загнав за граІ ось Ви — П’ятий! Булава у Ва- їхнього оточення і впливу — по- ти, одібравши вкрадене. Ви б це
шій руці. Яскравий інавгураційний справжньому передати весь свій зробили, якби Вам не покивали
виступ перед народом, що захистив свою гідність. З нього мала
розпочатися нова епоха в українській історії. У Вас з’являється
можливість (і обов’язок!) після
Майдану стати справді Першим,
справді Українським Президентом, подати особистий приклад
чесної, відкритої перед суспіль- бізнес (перш за все Липецьку пальцем з Вашингтона, Берліна,
ством влади, здійснити хоч дві- цукеркову фабрику на території Парижа...
три фундаментальні реформи, агресора) в управління зарубіжСкажете, це вибіркові факти?
домогтися покарання вбивць Не- ній компанії і бути «чистим» пре- Є з чого вибирати, пане Презибесної сотні, оголосити воєнний зидентом, а не наполовину…
денте. У чернетці цього листа їх
Як член депутатської слідчої було куди більше.
стан на Донеччині та Луганщині
(йти в Гаагу із винуватцями яко- комісії з цього питання, не маю
Президентські офшори прагось локального АТО — не сміші- права обійти Іловайську трагедію. цюють, а українські лицарі далі
мо світ!), проініціювати стрімкий У розпал кровопролитної війни кладуть свої душі й тіла за Украрозвиток середнього бізнесу, за нашу свободу Ви призначаєте їну під принизливою ширмою
відлучити олігархів від впливу на міністром оборони не бойового, АТО, яка маскує обличчя і звіривирішальні політико-економічні а паркетного генерала, охорон- ний оскал агресора.
ця високих чиновників — Гелерішення.
Вже 60 тис. українців убито і
Для реалізації цього виберіть тея. Непродумана Генштабом поранено на фронті. 56% україніз мільйонів українців і сформуй- (Муженко) операція визволення ської економіки ховається в тіні…
те замість зграї Януковича своє Іловайська була авантюрою. В Тотальна корупція на всіх поверпатріотичне, професійне, не- Іловайському котлі російськими хах влади стає все нахабнішою і
корумповане оточення і рятівну регулярними військами оточено безкарнішою. Ціни на все найнекоманду для України. Вперед! наших вояків, здебільшого до- обхідніше для звичайної людиТа Ви виводите на політичну бровольців… В Іловайську сті- ни реактивно підскакують. Де-

ЯК МАЛО, ЯК ЖЕ МАЛО ЗРОБЛЕНО ЗА ТРИ
З ПОЛОВИНОЮ РОКИ! І ЦЕ ЗА НАЯВНОСТІ МАЙЖЕ
ДОМАШНЬОГО ПРЕМ’ЄРА, КОНТРОЛЬОВАНОЇ ВАМИ
БІЛЬШОСТІ В ПАРЛАМЕНТІ, ПІДПОРЯДКОВАНОСТІ
ВСІХ СИЛОВИКІВ, ВПЛИВУ НА СУДОВУ ГІЛКУ ВЛАДИ,
ФАКТИЧНО ОДНООСІБНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ГОЛІВ
ОБЛАСНИХ ТА РАЙОННИХ АДМІНІСТРАЦІЙ. ЧОГО Ж
ІЩЕ БРАКУЄ, ЩОБ ВИВЕСТИ УКРАЇНУ НА ТВЕРДЬ?

не приховаєш. Отож, вдивляємося у Вашу діяльність при посиленому освітленні.
Вперше круті амбіції бізнесмена Порошенка засвітилися на
президентських виборах Ющенка, коли Ви керували штабом і
цілились на прем’єрське крісло
при ньому. Ющенко вистояв, бо
мав угоду з Юлею, яка відмовилася бути йому конкурентом,
хоч і мала чималі шанси. Після
сигнальної
прес-конференції
Зінченка, здавалося, Ви назавжди повернетесь у свою підприємницьку імперію і подасте
приклад окремішності політики
і великого бізнесу. Та Ви хотіли
бути і тут, і там. Тому відбувся
ганебний зигзаг — посада міністра економіки в уряді Азарова у
період розквіту антиукраїнської
політики Януковича. До того
часу Ви вже фінансово підкорили землі та цукрові заводи благодатного Поділля, «Ленінську
кузню», кондитерські фабрики,
автозаводи, розростався в Україні та поза нею «Рошен».
Багато що складалося Вам на
користь: Ваш «5-й канал» правдиво висвітлював події Майдану.
Розпочата Росією війна перелякала українців так, що вони
готові були негайно обрати саме
Подписной индекс:
23115

вальвація гривні сягнула 350%.
Цілковито донищено середній
клас — опору держави. Від нас
одвернулися інвестори та розводять руками лідери дружніх
держав.
І в той самий час з’являються
нові рошенівські магазини, що
засліплюють очі зубожілим українцям, Ваш банк різко нарощує
прибуток, Ваші підприємства випускають військову техніку для
фронту за завищеними цінами.
Процвітає бізнес лише Ваш, Ваших друзів та олігархів. Невже
Ви не розумієте, що від народного бунту Вас і Україну рятує
лише війна і боязнь осатанілого Путіна? І терпляча обачність
українців?
Для мене найтрагічніше те,
що сьогодні, при Вас, Україна
дедалі більше поринає у в’язку
задуху зневіри. Це найнебезпечніше почуття. Особливо якщо
воно породжене тим, у що (або в
кого) недавно вірилося. Якби це
розчарування стосувалося лише
Вас як Президента — для цього
є вибори, але ж ідеться про зневіру в існуванні України як суверенної держави. І маю на увазі
не тільки українців, а й світових
лідерів. Тіпун мені на язик! Не
дай Господи, завтра МВФ відмовить у позичках і... країна не
здатна себе утримувати.
Пане Президенте! Водночас
я не забув, що за цей час підписано угоду з Євросоюзом,
відродилося національне військо, маємо вимучений безвіз,
вдалу декомунізацію, свободу
слова (на жаль, для антиукраїнських сил), відновлено ряд знищених доріг, підписано Закон
про освіту, створено Суспільне
телерадіо, визнано повоєнний
національно-визвольний
рух.
Запам’яталися кілька Ваших
крилатих фраз: «Україна назавжди відірвалася від Російської
імперії», «Нам не треба прорубувати вікно в Європу, ми і є Європа», Ваших по-справжньому
державницьких виступів тощо.
Як мало, як же мало за три з половиною роки! І це за наявності
майже домашнього прем’єра,
контрольованої Вами більшості в парламенті, підпорядкова-

У ВАС ЗАЛИШИЛОСЯ ЛИШЕ ПІВТОРА РОКУ.
НА ЖАЛЬ, В УКРАЇНСЬКІЙ ДОЛІ ВИ ВЖЕ
НІЧОГО РАДИКАЛЬНО НЕ ЗМІНИТЕ... ДОБУДЬТЕ
ЦЕЙ ТЕРМІН БЕЗ НОВИХ ПОМИЛОК

ності усіх силовиків, впливу на
судову гілку влади, фактично
одноосібного призначення голів обласних та районних адміністрацій. Чого ж іще бракує,
щоб вивести Україну на твердь?
Чого?
У Вас залишилося лише півтора року. На жаль, в Українській
Долі Ви вже нічого радикально
не зміните... Добудьте цей термін без нових помилок і відійдіть
у свій бізнес, насолоджуйтесь
ним як п’ятий, колишній...

intvua.com
(Лист друкується
зі скороченнями.
Інша сторона має право
представити свою точку зору)
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Алексей КУЛАКОВ «Свадьба»

ОБЩЕСТВО
Приняв госбюджет на 2018
год, и члены Кабинета
министров, и народные
депутаты поставили себе
жирный плюсик в карму.
А как же! Ведь благодаря
их усилиям в главном
финансовом документе
страны заложен рост
минимальной зарплаты
и прожиточного минимума.
Не зря же господин Гройсман
на заседании Кабмина
пообещал, что «завтра будет
лучше, чем вчера». На самом
же деле лучше в следующем
году будет не пенсионерам
с бюджетниками, а народным
депутатам с чиновниками.

И жизнь «хороша», и жить «хорошо»

МИЗЕР НА ПОДДЕРЖАНИЕ
ШТАНОВ
Напомним, в государственном
бюджете на 2018 год запланировано увеличение минимальных
зарплат и пенсий. Так, трудящиеся могут возрадоваться. Их ежемесячный доход увеличится на
523 грн и составит 3723 грн. Конечно, это не 4100, как обещал
президент, но пока так. Впрочем,
экспертное сообщество уверено, что до заявленного гарантом
уровня минималка подрастет к
концу года, ведь как ни крути —
выборы на носу.
Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
уверен, что подобное повышение минимальной зарплаты на
благосостояние украинцев никак не повлияет.
«Согласно данным Госстата,
после повышения минимальной
зарплаты до 3200 грн Украина
потеряла официально 130 тысяч рабочих мест. Не ощущают
реального повышения и бюджетники. Например, в том же
Институте социологии после
такой «заботы» профессоров перевели на полставки и даже четверть ставки, чтобы сохранить
коллектив. К сожалению, так
называемая неполная занятость
является массовым явлением в
стране», — сообщил он в ходе
пресс-конференции.
В свою очередь эксперт Экономического дискуссионного
клуба Игорь Грабарук подчеркнул, что по сравнению с
кризисным 2013 годом доходы
украинцев
катастрофически
снизились.
«В 2013-м средняя зарплата была 3619 грн и составляла 443 доллара. В 2017-м она
равна 7551 грн, то есть 277
долларам. И тогда, заметьте,
не было заоблачных цен на газ,
отопление, горячую воду. Поэ-

тому украинцам остается только одно — выживать», — уточнил он.
Не лучше обстоят дела и с
пенсиями. После феерического
повышения ежемесячных выплат
для людей, находящихся на заслуженном отдыхе, в 2018 году
прожиточный минимум для нетрудоспособного населения тоже
будет расти. С 1 января он составит 1700 грн, с 1 июля — 1777 грн,
с 1 декабря — 1853 грн.
Эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский напомнил, что даже по
расчетам Минсоцполитики фактический прожиточный минимум
оценивается в 3500 грн. Однако,
по его словам, правительство сознательно занижает базовый социальный стандарт, ведь подобные выплаты необходимо будет
обеспечивать из госказны. А на
пенсионеров у власти денег не
так уж и много.

Итак, должностной оклад рядового нардепа равен 10 прожиточным минимумам для трудоспособных граждан, который
с 1 января составит 1762 грн.
Выходит, что парламентарий
получит минимум 17600 грн без
учета премий и надбавок, кото-

рые теперь будут как у членов
правительства.
«Общая надбавка в Кабмине,
как правило, составляет не менее 50% от должностного оклада. Также никто не отменял надбавки за интенсивность труда
— почти 50% от оклада. А это уже
два оклада — то есть зарплата
депутата будет 35 тысяч гривен.

рый составляет 25 прожиточных минимумов, то есть чуть
больше 44 тысяч гривен», — пояснил он.
Андрей Павловский добавил,
что расходы на содержание
бюрократии в государственном
бюджете по сравнению с кризисным 2008 годом выросли в
среднем на 43%.

В 2018 ГОДУ КАЖДЫЙ ДЕПУТАТ
ЕЖЕМЕСЯЧНО БУДЕТ ОБХОДИТЬСЯ
УКРАИНЦАМ МИНИМУМ В 100 ТЫСЯЧ ГРИВЕН.
И ЭТО ТОЛЬКО ТЕ СРЕДСТВА, КОТОРЫЕ
ПАРЛАМЕНТАРИЙ ПОЛУЧАЕТ НАЛИЧНЫМИ
СПАСИБО МНЕ, ЛЮБИМОМУ,
ЧТО Я ЕСТЬ У СЕБЯ
Бросив косточку народу, депутаты не позабыли и о себе. В
день принятия госбюджета без
шума и пыли парламентарии
повысили себе зарплаты. Причем задним числом — с 1 октября. И пока бюджетники ждут
новой минималки с января
2018-го, слугам народа пересчитают жалованье за нынешние октябрь и ноябрь с учетом
повышений.

«В странах ЕС, как правило, зарплата парламентария
— представителя народа — в
несколько раз выше средней
оплаты труда. Например, если
средняя зарплата в Германии
свыше 3 тысяч евро, то зарплата депутата Бундестага — чуть

В 2013-М СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА БЫЛА 3619 ГРН
И СОСТАВЛЯЛА 443 ДОЛЛАРА. В 2017-М ОНА
РАВНА 7551 ГРН, ТО ЕСТЬ 277 ДОЛЛАРАМ

За научную степень, за знание
иностранного языка, работу с
секретными документами, за
почетное звание — еще по 10%.
И с надбавками зарплата легко
раздувается до 40 тысяч гривен», — констатировал Андрей
Павловский.
В свою очередь Руслан Бортник уточнил, что каждый депутат ежемесячно будет обходиться украинцам в 100 тысяч
гривен наличными.
«Кроме зарплат, которые
сегодня составляют от 21 до

ОБЩАЯ НАДБАВКА В КАБМИНЕ, КАК ПРАВИЛО, СОСТАВЛЯЕТ
НЕ МЕНЕЕ 50% ОТ ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА. ПЛЮС ДОПЛАТА
В РАЗМЕРЕ 50% ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ ТРУДА. ПО 10% ДОБАВЛЯЮТ
ЗА НАУЧНУЮ СТЕПЕНЬ, ЗНАНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА,
ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ И РАБОТУ С СЕКРЕТНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ
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40 тысяч гривен, парламентариям выдают еще минимум
20 тысяч гривен — так называемые
депутатские
средства на коммуникации с избирателями. Кроме того, у
народного депутата есть фонд
его же помощников, кото-

«Содержание главы одной
из госслужб будет увеличено в
2018 году на 89%, а содержание
президента, главы управления
его делами, народных депутатов и других топ-чиновников
обойдется
государственному
бюджету в более чем 2,6 млрд
грн. При этом на лечение онкобольных детей в следующем
году выделили всего 500 млн
грн, это в 4,6 раза меньше, чем
расходы на чиновников», — возмущен эксперт.
Игорь Грабарук уверен, что
поведение людей, стоящих у
руля и повышающих себе зарплаты в самой бедной стране
Европы, как минимум аморально.
А Андрей Павловский добавляет, что раз уж Украина стоит
на рельсах евроинтеграции, народным избранникам и высшим
чиновникам не мешало бы перенять европейский опыт.

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

больше 11 тысяч евро. В других
странах сохраняется такая же
пропорция. Но при этом никаких
премий и надбавок у них нет», —
подчеркнул эксперт.
Впрочем, по словам Руслана
Бортника, нарочитое увеличение доходов нардепов таит в
себе несколько причин.
«Повышение зарплат парламентариям — это легализация
образа жизни нардепов. Ведь
согласно декларациям, они бедны как церковные мыши. При
этом ездят на дорогих машинах, у них хорошее жилье, да и
для отдыха они предпочитают
«мальтийские округа». Поэтому
им попросту стало не хватать
официальных доходов, чтобы
хоть как-то оправдывать немалые издержки на собственное
содержание», — уточнил он.
Еще одна цель — отвлечь внимание общества от заложенных
в бюджете расходов на содержание госаппарата.
«Фактически бюджет — явка с
повинной финансово-политических групп. Он — основание для
возбуждения сотни уголовных
дел, так как коррупция в нем
прет изо всех щелей. И чтобы
общество проглотило главную
смету страны, нам предложили
выпустить пар разговорами о
повышенных зарплатах нардепов», — отметил эксперт.
Впрочем, о чем еще говорит
повышение зарплат народных
избранников? О том, что им наплевать на общественное мнение. Ведь как ни крути, а своя
рубашка ближе к телу.

Елена САФОНОВА
Подписной индекс:
23115

gazetavv.com
(044) 359-04-54
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ЭКОНОМИКА

Як же хочеться
напередодні Нового року
вірити обіцянкам прем’єрміністра про те, що в
2020-му Україна нарешті
стане експортером газу і
що тарифи на блакитне
паливо для населення
тоді суттєво знизяться.
Але, на жаль, хоча влада
постійно й говорить про
енергонезалежність, до неї
ще дуже й дуже далеко. А
про зниження тарифів для
українців й мріяти не варто.
На останньому засіданні уряду Володимир Гройсман заявив,
що за кілька років газ для населення має суттєво подешевшати. Для цього, на його думку,
потрібно навести лад в НАК
«Нафтогаз», демонополізувавши її, та створити конкурентний
ринок природного газу.
«Укргазвидобування» повинно наростити видобуток українського газу. У 2020 році ми
маємо забути про імпорт, а газ
для населення повинен суттєво
знизитися в ціні. Це принципове
завдання», — зазначив він.
Paніше пpем’єp зaявляв про
плани дo 2020 poку збільшити
видoбутoк природного гaзу дo
27 млpд куб. м, що дoзвoлить
забезпечити внутрішні пoтpеби
і відмoвитися від імпортного pесуpсу. Тaкoж у Кабміні
плaнувaли після 2020 poку
пoчaти експорт блакитного палива. Такі ж цілі відoбpaжені
у раніше пpийнятій уpядoм
Енеpгoстpaтегії Укpaїни дo
2035 poку.
За даними директора Інституту енергетичних досліджень
Дмитра Марунича, певні зрушення у збільшенні видобутку
українського газу є — на 4% у
порівнянні з минулим роком.
«Але нарощування обсягів
видобутку за затвердженими

Як австрійський вибух
відгукнеться в Україні
Минулого тижня на австрійській газорозподільчій
станції неподалік міста Баумгартен-ан-дер-Марх стався
вибух, у результаті якого одна людина загинула і ще
21 отримала поранення. Через аварію тимчасово
припинилися транзитні поставки газу в напрямку Італії,
Словенії та Угорщини. І хоч ця трагедія не вплинула
на забезпечення блакитним паливом українських
споживачів, проте вона може мати геополітичні наслідки.

ГАЗОВА КАЗКА
А експерт з питань енергетики Валентин Землянський
нагадав, що у 2015 році голова «Укргазвидобування» Олег
Прохоренко розповідав про
те, що «Нафтогаз» закуповує
в компанії газ у кілька разів
дешевше, ніж продає населенню, — за 64,8 долара за тисячу кубометрів без ПДВ (на
той момент блакитне паливо
для українців вартувало вже
7188 грн за тисячу кубометрів,
тобто близько 300 доларів). На
додаток компанії ще доводилося сплачувати ренту в 70%.
Тому тоді Прохоренко казав,
що закупівельна ціна повинна
бути не менше 142 доларів за
тисячу кубів, щоб мати можливість розвиватися. З березня
2017-го «Нафтогаз» купує в
«Укргазвидобування» ресурс
по 4849 гривень за тисячу кубометрів без ПДВ. І в компанії
з’явилися гроші на нарощування видобутку.
Дмитро Марунич додав, що
зараз
«Укргазвидобування»
збирає рекордні суми і навіть

«Нарощування обсягів газу
внутрішнього видобутку передбачає можливість експорту ресурсу. І виробників не зможуть
змусити реалізовувати задешево блакитне паливо на внутрішньому ринку, коли його можна
продати за більш високими цінами на європейському. Адже
це буде протирічити вимогам
Третього енергопакету. Тому
ніякого зниження ціни на газ
для населення не буде і бути
не може», — наголосив Валентин Землянський.
На його думку, прив’язавши
ціни на блакитне паливо до європейських, уряду слід замислитися над реальним зростанням доходів населення.
«Якщо ми платимо за комунальні послуги за європейськими цінами, потрібно виходити на рівень європейських
зарплат. Розпочнемо з Польщі,
де чиста зарплатня складає
близько тисячі доларів, а закінчимо Німеччиною із середньою зарплатнею на рівні двох
тисяч євро. Тобто коли украї-

УКРАЇНЦІ НЕ ПОВИННІ ВИТРАЧАТИ 50% ДОХОДУ
НА ЇЖУ, А 40% — НА «КОМУНАЛКУ». СУКУПНО
ЦІ СТАТТІ ВИТРАТ НЕ МАЮТЬ ПЕРЕВИЩУВАТИ
ТРЕТИНИ СІМЕЙНОГО БЮДЖЕТУ
планами Кабміну з нинішніх
15 млрд до 20 млрд куб. м газу
до 2020 року вже трохи не
вкладається в заявлені строки»,
— розповів він «ВВ».
За словами експерта, попри
виконання плану в 2017-му,
на наступний рік «Укргазвидобування» знизило прогноз із
видобутку, пояснивши це, зокрема, невидачею дозвільних
документів для родовища в
Полтавській області. І це загрожує зривом плану.
Також, додає Марунич, не
виконують плани по задекларованим обсягам видобутку й
приватні компанії, що ставить
під сумнів реалістичність розрахунків Кабміну. Проте зниження рентної ставки на видобуток блакитного палива до
12% певним чином має простимулювати видобувні компанії.
Подписной индекс:
23115

не в змозі їх повністю освоїти,
хоча суттєво наростило буріння свердловин.
«Враховуючи те, що тільки
кожна третя свердловина є
продуктивною, що робить прогноз із видобутку досить приблизним, можливо, частину
грошей з надвисоких тарифів
було б правильно направити на
заходи з енергоефективності,
спрямовані на зменшення обсягів споживання ресурсу», —
констатував він.
Обидва експерти сумніваються, що навіть попри збільшення видобутку газу до омріяних Кабміном обсягів ціна на
блакитне паливо для населення знизиться. Адже це протирічило б логіці реформ із лібералізації ринку енергоресурсів,
зокрема й газу, які втілюють
уряди
Яценюка–Гройсмана
впродовж декількох років.

нець отримуватиме не менше
30 тисяч гривень на місяць,
тоді можна казати про лібералізацію ринку енергоносіїв.
Українці не повинні витрачати
50% доходу на їжу, а 40% — на
«комуналку». Сукупно ці статті
витрат не мають перевищувати
третини сімейного бюджету», —
зазначив експерт.
Для цього, за словами Землянського, слід провести реальну індексацію пенсій та
зарплат бюджетників на рівень
інфляції за останні три роки,
також необхідно займатися
розвитком реального сектору —
тобто створенням умов для розвитку промислового виробництва та бізнесу, що дозволило
б збільшити кількість робочих
місць та доходи домогосподарств.

Аріна МАРТОВА

Поки ліквідували наслідки
вибуху, транзит російського
газу через Україну знизився
на 23% — до 200 млн кубометрів. При цьому через аварію
впродовж 12 годин ціни на
австрійському хабі виросли
майже удвічі — з 290 до 537
дол. за 1000 куб. м.
Експерт з питань енергетики Юрій Корольчук у коментарі «ВВ» розказав, що через
вибух на австрійському хабі
на короткий термін газ може
подорожчати на 4–5% (до
260–270 доларів за тисячу кубометрів) для компаній, які постачають блакитне паливо в
нашу країну. Тобто вже у січні
на українську промисловість
можуть чекати нові ціни.
З ним згоден і незалежний
експерт з енергетичних питань Володимир Саприкін.
«Аварія на австрійському
хабі призвела до підвищення
цін не тільки на газ, але й на
вугілля та нафту. Також здорожчання ресурсу пов’язане
із сезонними коливаннями,
адже взимку збільшується
використання газу. Тобто
спостерігається
загальна
тенденція до зростання вартості блакитного палива в
Європі, де ми, власне, його
купуємо.
Зазначимо,
ще
восени
Кабмін, керуючись власною
постановою (із формулою
розрахунку ціни на газ для
населення на рівні імпортного
паритету), мав би підвищити
ціни. Тож тепер, маючи нове
зростання цін на нафту та всі
інші енергоносії, уряд, найвірогідніше, з 1 січня 2018 року
підвищить таки тарифи на
природний газ для населення», — розказав він «ВВ».
Але крім удару по гаманцю Україна може отримати
ще один. Росія, не припиняючи лобіювати будівництво
«Південного потоку–2», на
жаль, може використати вибух у Баумгартені на свою
користь.
«Через аварію скоротився
транзит на ужгородському
напрямку, а саме на Італію та

Угорщину. Це наочно доводить, що зменшення поставок
газу через Україну можливе,
попри заяви, що ми є найнадійнішими транзитерами та
партнерами. На цьому фоні
вибух на австрійській газорозподільчій станції може
стати додатковим аргументом російського «Газпрому»
для європейських країн щодо
доречності альтернативного
транзиту у вигляді «Північного потоку–2», — констатував
Юрій Корольчук, додавши,
що Росія зробить все можливе, аби з часом така «альтернатива» стала єдиною.
Також він не виключив,
що Італія, яка найбільше постраждала від нестачі газу,
може найближчим часом
долучитися до будівництва
«Турецького потоку», щоби
безперебійно отримувати російський ресурс.
Крім цього, за словами
Юрія Корольчука, вибух на
австрійській
газорозподільчій станції продемонстрував
провал європейської системи
інтерконекторів. Адже виявилося, що вони не спрацьовують в реальній критичній ситуації.
Експерт нагадав, що ЄС,
залишившись взимку 2009
року без російського газу,
який ішов через Україну, прийняв рішення про будівництво
інтерконекторів. Вони мали
з’єднати
газотранспортні
системи країн, щоб, наприклад, Франція могла допомагати Іспанії, Австрія — Італії,
Німеччина — Угорщині, Чехії
та балканським країнам, і
далі по ланцюжку.
«Але зараз виявилося, що
Італія навіть з інтерконектором залишилася без газу,
бо не було вільних обсягів
блакитного палива. Тому в
найближчому майбутньому,
скоріш за все, побачимо перегляд цієї концепції в ЄС та
пошук нових альтернативних
шляхів постачання газу», —
додав він.

Катерина МІЦКЕВИЧ

АВАРІЯ НА АВСТРІЙСЬКІЙ ГАЗОРОЗПОДІЛЬЧІЙ
СТАНЦІЇ МОЖЕ СТАТИ ДОДАТКОВИМ
АРГУМЕНТОМ РОСІЙСЬКОГО «ГАЗПРОМУ»
ДЛЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН ЩОДО
ДОРЕЧНОСТІ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ТРАНЗИТУ
У ВИГЛЯДІ «ПІВНІЧНОГО ПОТОКУ–2»
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА
В Украину прилетели две
приятные новости из-за
океана, на которые Россия
отреагировала охами,
вздохами и скрежетом
зубовным. Первая: Дональд
Трамп, которого поначалу
Кремль со товарищи
считали своим парнем,
подписал оборонный
бюджет США на 2018 год, в
котором предусмотрена
военная помощь для
нашей страны. Вторая:
Канада внесла Украину
в список стран, которым
разрешается продажа
летального вооружения.

gazetavv.com
(044) 359-04-54

держалась с ответной арией на
старый, давно известный всем
мотив.
«Совершенно очевидно, что
накачивание Украины американскими и канадскими средствами ведения войны толкает
ее руководство, саботирующее
мирное урегулирование противостояния на востоке страны,
на новые военные авантюры.
В Вашингтоне и Оттаве должны понимать, что силой конфликт на Донбассе, ставший
следствием государственного
переворота в Киеве, не решить,
но вина за гибель людей ляжет и на тех, кто даст в руки
убийцам оружие», — вещала
изрядно преуспевшая во лжи
подчиненная Лаврова Мария
Захарова.
Политика Путина, которая
Но стоны Кремля отнюдь не
загоняет Россию в изоляцию,
являются решающим аргумензаставила многие страны уветом в отсрочке предоставления
личивать свои расходы на пролетального оружия Украине.
тиводействие угрозе Кремля.
На Западе действительно опаТак, оборонный бюджет США на
саются эскалации конфликта
2018 год предусматривает вына Донбассе после появления
деление 4,6 млрд долларов на
на линии соприкосновения
противодействие агрессии РФ в
противотанковых комплексов.
рамках Европейской инициатиПоэтому и пытаются давить на
вы сдерживания для поддержки
Кремль экономическими санксоюзников по НАТО и усиления
циями и дипломатическими
военного потенциала Соединенметодами. Так что появление
ных Штатов в Европе.
первой партии Javelin будет поКроме этого, предусматриваследним аргументом Запада,
ется 100 млн долларов в рамках
показывающим, что с Россией,
Европейской инициативы пресобственно, больше говорить
дотвращения угроз для стран боеспособности воздушных и А вот поставки столь желанных стившиеся взрывы боеприпасов не о чем.
противотанковых ракетных ком- на военных складах.
Балтии, а также 58 млн долла- военно-морских сил Украины.
Впрочем, как бы громко ни
«Они опасаются, что Javelin бряцала оружием российская
В нынешнем оборонном бюд- плексов Javelin полностью леров для принятия мер в ответ на
нарушение Россией договоров о жете Штатов прописаны условия жат в политической плоскости, вместо того, чтобы отправить в сторона, обещающая защитить
сокращении вооружений. Укра- предоставления поддержки и и решение по ним принимается АТО, законсервируют на скла- родных «шахтеров», на полноине в американском оборонном методология фиксации прогреспироге выделено 350 млн дол- са нашей страны в институциональных оборонных реформах,
ларов помощи.
Впервые на законодательном включая улучшение обеспечеуровне нашей стране поставят ния армии, управление запасарадиолокационные
средства ми и повышение безопасности.
противовоздушной обороны и То есть дутые цифры и улучнаблюдения за надводной си- шения на бумаге американцев
туацией, военно-морские про- не устраивают. Следовательно,
тивоминные средства, корабли придется по-настоящему укреприбрежной зоны и береговой плять нашу армию и повышать
уровень обеспечения украинохраны.
Вмести с тем в документе ских военных.
лично Трампом с учетом нацио- дах. Через некоторое время масштабные действия в случае
прописана возможность испольарсеналы с этими противора- предоставления нам Javelin она
По словам военного эксперта нальных интересов США.
зования средств на реабилита- Олега Жданова, в рамках ныВоенный эксперт Дмитрий кетными системами могут «слу- не решится. Не то время. На
цию в медицинских учрежде- нешней помощи США мы можем Снегирев считает, что отсроч- чайно» взорваться. И в конце носу президентские выборы, и
ниях США раненых украинских получить стрелковое вооруже- ка возможных поставок Javelin концов «уничтоженное» леталь- финансировать Луганду с Донвоеннослужащих, обучение и ние и системы ПВО ближнего напрямую связана с катастро- ное вооружение вдруг окажет- бабве, когда российские губерподготовку украинских меди- радиуса действия, в том числе фическим уровнем коррупции ся у наших врагов в целости нии практически опустились
цинских специалистов в этой переносные зенитно-ракетные в Украине. Также наших запад- и сохранности», — констатиро- до уровня нищеты, Путину не с
сфере, а также для усиления комплексы, аналогичные Stinger. ных партнеров смущают и уча- вал он.
руки. После имиджевых потерь
Также эксперты говорят о в связи с мельдониевым скантом, что одного разрешения на далом и Олимпиадой-2018, на
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
поставки Javelin недостаточ- которой спортсмены РФ будут
но. Должны быть подписаны выступать под нейтральным
контракты, по которым на дан- флагом с пятью кольцами, поный момент еще ведутся пере- сле того как его красиво выпроВторая задача. «Проплатить» перестройку-2 в
Что бы там ни говорил о себе
говоры.
водили из Сирии, Путину нужно
и мире президент США Трамп, по России и заменить путинский режим более адекВпрочем, у Украины (вероят- сохранить остатки лица перед
замыслу американцев, ревизия и ватным — с учетом нынешнего международного
нее всего, не без согласия США) потенциальными избирателями.
конфискация нелегальных россий- и внутриполитического положения РФ.
теперь есть выбор. Ведь Канада А война, как ни крути, дело заТретья задача. «Охладить» основные сегодских денег позволит решить ряд
также дала свое разрешение тратное.
региональных и глобальных задач няшние международные конфликты — в УкраиКиеву закупать у нее летальное
Поэтому, вероятнее всего, на
во всем мире. Об этом на сво- не, Сирии, КНДР — за счет амбиций, денег и иноружие.
политическом уровне после поей странице в Facebook написал тересов России.
По словам посла Канады в явления западного летального
Четвертая задача. Профинансировать радиполитолог, директор социологической службы
Украине Романа Ващука, по- оружия в Украине мы будем накальную реформу в Украине без участия нынеш«Украинский барометр» Виктор НЕБОЖЕНКО:
добное решение устанавливает блюдать, как в очередной раз сту«Первая задача. Провести мировую пере- него непрофессионального и коррумпированноюридические рамки, в которых чат российским ботинком по выстройку международных отношений и между- го политического руководства страны. Провести
правительственные или бизнес- соким трибунам международных
народных институтов (ООН) после разрушений, восстановление бывших оккупированных террисубъекты могут договариваться организаций и увеличивают копричиненных Россией с 2014 года. (Это агрессия торий Донбасса и Крыма за российские деньги,
о поставках смертоносных «по- личество обстрелов на Донбассе.
против Украины, оккупация Донбасса и Крыма, а также на средства украинских бизнесменовдарков» для агрессора.
Но с Javelin это будет уже не так
ядерный шантаж, дискредитация ООН, мировая политиков и олигархов, участвующих в разграбВполне логично, что после страшно.
кибервойна и т. д.).
лении Украины».
этих решений со стороны Штатов и Канады Москва не за- Антонина МИРОШНИЧЕНКО

Заокеанский
подарок Украине

ВПЕРВЫЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ ЗАФИКСИРОВАНО,
ЧТО ШТАТЫ ПОСТАВЯТ УКРАИНЕ РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА
ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ И НАБЛЮДЕНИЯ ЗА НАДВОДНОЙ
СИТУАЦИЕЙ, ВОЕННО-МОРСКИЕ ПРОТИВОМИННЫЕ СРЕДСТВА,
КОРАБЛИ ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ И БЕРЕГОВОЙ ОХРАНЫ

В РАМКАХ НЫНЕШНЕЙ ПОМОЩИ США
МЫ МОЖЕМ ПОЛУЧИТЬ СТРЕЛКОВОЕ
ВООРУЖЕНИЕ И СИСТЕМЫ ПВО БЛИЖНЕГО
РАДИУСА ДЕЙСТВИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПЕРЕНОСНЫЕ ЗЕНИТНО-РАКЕТНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ, АНАЛОГИЧНЫЕ STINGER

2018–2020: Перестройка шагает по планете
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Западный автовокзал в
Варшаве: каждый день сюда
прибывают сотни людей
из Украины. Подъезжает
автобус из Киева. Из него
медленно выходят 50
усталых пассажиров. Они
провели целую ночь и
половину дня на неудобном
сиденье, со своими
мечтами, надеждами и
заботами. Многим из них
пришлось покинуть свою
страну, потому что на их
заработок уже нельзя было
прожить. Теперь они ищут
в Польше лучшей жизни.
Перейти из одного мира в
другой им легко: Западный автовокзал для них как украинский эксклав посреди Варшавы.
Повсюду говорят по-русски и
по-украински, даже рекламные
объявления написаны на кириллице: McDonalds ищет сотрудников, один хостел предлагает
комнаты, где обслуживание — на
языке прибывших. В километре
за автовокзалом в направлении
центра начинаются высотные
дома, воплощающие благосостояние, на которое здесь надеется каждый.
В Польше сейчас проживает
около одного миллиона украинцев. Большинство из них прибыли за последние четыре года,
после начала войны на востоке
страны и из-за начавшегося
затем экономического кризиса. Таким образом, в Польшу
прибывает поток иммигрантов,
который в количественном отношении можно сравнить с потоком иммигрантов с Ближнего
Востока и из Африки в Германию. Только он не привлекает такого внимания СМИ, поскольку на украинцев в Польше
смотрят прежде всего как на
ценное приобретение, а не как
на угрозу.
У страны серьезные демографические проблемы. По данным польского статистического
ведомства, в настоящее время
2,4 миллиона поляков живут за
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ДАЙДЖЕСТ

НЕВИДИМЫЕ МИГРАНТЫ:
в Польше украинцы — желанные гости
этаже и следит за работой своих
подчиненных, которые штукатурят шестиэтажное здание. «Хорошо», — говорит он по-русски. В
ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ, ШЕСТЬ ДНЕЙ его фирме нет ни одного поляка.
Он нанимает только белорусов
Дмитрий Пидгорный один из и украинцев, потому что «они
них. Он тоже прибыл в Поль- лучше работают». Сам Дмитрий
шу четыре года назад. Все, что вкалывает семь дней в неделю
было с собой у 27-летнего муж- по двенадцать часов.
чины, легко уместилось в двух
больших сумках. Сегодня он
владеет строительной фирмой с
15 сотрудниками.
Дмитрий не знал ни одного
слова по-польски, когда приехал сюда. Ему надо было быстро найти работу, чтобы получить вид на жительство. Так
что PR-менеджеру, который до
этого никогда не занимался физическим трудом, не оставалось
ничего другого, как пойти рабо«Без украинцев здесь бы
тать на стройке. Ежедневно по ничего не работало», — уведвенадцать часов, шесть дней в рен он.
неделю.
УКРАИНЦЫ
«Когда ты как иностранец хочешь чего-то добиться, то надо
НЕ СКЛОННЫ К КРИМИНАЛУ
работать вдвое больше», — поАналогично смотрят на это
ясняет он.
Пидгорный зарабатывал по и в польском «Союзе предпритри евро в час. Этого хватало, нимателей и работодателей»
чтобы что-то откладывать на (ZPP). Организация издала досоздание собственной фирмы. кумент, в котором целенаправКак и большинство украинских ленно требует нанимать украиммигрантов, он очень непри- инцев, чтобы помочь решить
хотлив. Средняя заработная проблему с нехваткой рабочей
хозяйстве и в IT-секторе. И эту
потребность сегодня покрывают
преимущественно украинцы.

Подписной индекс:
23115

самых крупных волн миграции в
своей истории. Случаи насилия
в отношении украинцев по причине их происхождения до сих
пор очень редки, в то время как
растет число преступлений с расистской мотивацией.
Поляки выходят на акции протеста против приема мусульман,
а не против украинских мигран-

В ПОЛЬШЕ СЕЙЧАС ПРОЖИВАЕТ ОКОЛО ОДНОГО
МИЛЛИОНА УКРАИНЦЕВ. БОЛЬШИНСТВО
ИЗ НИХ ПРИБЫЛИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ЧЕТЫРЕ
ГОДА, ПОСЛЕ НАЧАЛА ВОЙНЫ
НА ВОСТОКЕ СТРАНЫ И ИЗ-ЗА НАЧАВШЕГОСЯ
ЗАТЕМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

ПО ДАННЫМ ПОЛЬСКОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО
ВЕДОМСТВА, В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 2,4 МИЛЛИОНА
ПОЛЯКОВ ЖИВУТ ЗА ГРАНИЦЕЙ. ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ
В ЕС В 2004 ГОДУ СОТНИ ТЫСЯЧ ПОЛЯКОВ
ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ СВОИМ ШАНСОМ НА ЛУЧШУЮ
ЖИЗНЬ И ВЫЕХАЛИ В ВЕЛИКОБРИТАНИЮ
ИЛИ ГЕРМАНИЮ. К ТОМУ ЖЕ НАСЕЛЕНИЕ В ПОЛЬШЕ
— ОДНО ИЗ САМЫХ БЫСТРО СТАРЕЮЩИХ В ЕВРОПЕ
границей. После вступления в
ЕС в 2004 году сотни тысяч поляков воспользовались своим
шансом на лучшую жизнь и выехали в Великобританию или
Германию. К тому же население
в Польше — одно из самых быстро стареющих в Европе. Наряду с этим в стране постоянно
растет экономика. Рабочих рук
не хватает прежде всего в пищевой промышленности, строительной отрасли, сельском

тов: «Иммигранты из Африки и
Ближнего Востока не стремятся
устраиваться на работу». Это
показал опыт Западной Европы,
прежде всего Бельгии, Франции и Швейцарии. Кроме того, у
них можно обнаружить «явную
склонность к криминалу». Таким образом, ZPP полностью
поддерживает линию право-

плата в Польше составляет сейчас около 1000 евро, в Украине
— без малого 200.
Спустя полгода Дмитрий основал свою фирму, наняв вначале двух рабочих из Украины. Сегодня на него работают
15 человек. Спрос на его услуги
огромен, поскольку строительный бизнес в Польше переживает настоящий бум.
Пидгорный стоит в каске на
строительных лесах на пятом

силы. В докладе ZPP под названием «Как избежать демографической катастрофы в Польше» отмечается, что украинцы
будут «работать напряженно и
с удовольствием, поскольку они
не полагаются на социальные
выплаты и хотят сами зарабатывать себе на жизнь». Кроме того,
они не склонны к криминалу, говорится в докладе.
Совсем иначе этот союз оценивает другие группы иммигран-

консервативной правящей партии «Право и справедливость»
(«ПиС»), которая не хочет принимать беженцев из Сирии, однако демонстрирует открытость
по отношению к украинцам.
То, что без приезжих не справиться, признала и «ПиС». Новый глава правительства Матеуш Моравецкий сказал недавно
на экономическом форуме в
Крынице, что Польша в последующие годы может вполне
принять еще от одного до двух
миллионов украинцев, если не
удастся покрыть потребность в
рабочей силе за счет польских
рабочих. По прогнозу Центрального статистического управления Польши (ЦСУ), численность
населения страны к 2050 году
снизится с нынешних 38 миллионов до 34 миллионов человек.
Причина — низкий уровень рождаемости.
Правительство считает, что
если уж принимать мигрантов,
то по возможности из стран
со схожей культурой. ZPP так
выразил это в своем докладе:
«Идеальными были бы мигранты, которые охотно работали
бы и легко ассимилировались, с
очень похожими культурой, системой ценностей и представлениями о морали».
Этническая и культурная схожесть между поляками и украинцами, безусловно, является
причиной того, что между этими
группами редко возникает напряженность, хотя Польша как
раз сейчас переживает одну из

тов. По данным проведенного в
апреле опроса, 27% поляков положительно настроены к украинцам, в то время как в отношении сирийцев — лишь 8%.

ПРАВЫЕ ЭКСТРЕМИСТЫ
ПРЕДОСТЕРЕГАЮТ
Так что ни либеральная оппозиция, ни правая «ПиС» не
пытаются заработать себе очки
на этом. Лишь правые экстремисты открыли для себя эту тему.
Во всяком случае, игнорируемая избирателями партия «Национальное движение» (Ruch
Narodowy) предостерегает на
различных мероприятиях и
пресс-конференциях от «украинизации Польши». Впрочем,
особого успеха партия в этом не
добилась.
…Дмитрий Пидгорный в любом
случае хочет остаться в Польше.
До сих пор ни у него, ни у его
украинских знакомых не было
неприятностей из-за их происхождения. Он смотрит с лесов
шестиэтажного здания в направлении варшавских небоскребов:
«Я хочу, чтобы мы через пять лет
построили самое высокое здание в Варшаве, — говорит Дмитрий. — Через пять лет я хочу
иметь не 15, а 50 сотрудников.
Все украинцы и белорусы должны знать, что у меня они всегда
найдут работу».

Йорг ВИНТЕРБАУЭР,
Neue Osnabrucker
Zeitung, Германия
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«Снеговик»:
плохо слеплено,
красиво снято
Экранизация романа Стига Ларссона
«Девушка с татуировкой дракона»
породила моду на скандинавские
детективы в кинематографе. И это не
удивительно: тут вам и невероятный
колорит, и некая особая загадочность.
Так что ожидания от картины «Снеговик»,
снятой по мотивам детективного романа
норвежского писателя Ю Несбё, были
самыми высокими. Впрочем, зря…
Согласно сюжету, в течение многих лет
как раз в то время, когда выпадает первый
снег, в Осло исчезают замужние женщины.
Вскоре их находят мертвыми. А на месте
преступления всегда стоит снеговик… И вот
за дело берется знаменитый детектив (и при
этом алкоголик) Харри Холе (Майкл Фассбендер) вместе с молодой коллегой Катриной Братт (Ребекка Фергюсон). Эта парочка
непременно разгадает тайну снеговика!
В 2011 году этим детективом заинтересовался знаменитый режиссер Мартин
Скорсезе. Вот только он хотел лишить ленту норвежского колорита и перенести место
действия в Чикаго. Однако, поразмыслив
хорошенько, передумал быть постановщиком и остался лишь исполнительным продюсером проекта. Далее на режиссерское
кресло претендовали Мортен Тильдум и
Балтазар Кормакур. Но все же выбран был
Томас Альфредсон, который знаком аудитории по лентам «Впусти меня» и «Шпион,
выйди вон!». И уж он приложил максимум
усилий для того, чтобы снимать детектив на
родине автора романа. Кстати, режиссера
поддержала министр культуры Норвегии
Торхильд Уидви, а также администрация
города, предоставившая серьезные налоговые льготы для съемочной группы в 25%.
Но неповторимый норвежский колорит и
интересная фабула не смогли спасти это
унылое и безжизненное кино.
Во-первых, главный герой в исполнении
Майкла Фассбендера невероятно разочаровал: он аморфный и неинтересный. Майклу
было то ли скучно, то ли холодно… Этому
очень интересному актеру катастрофически не везет: почему-то Фассбендеру достаются весьма странные роли.
Во-вторых,
сам фильм утомительно,
даже тягостно медленный и ни разу не захватывающий. Хотелось, чтобы это кино походило на культовое «Молчание ягнят». Но
не сложилось.
Впрочем, финал в картине весьма неплохой. Да и оскароносный оператор Дион
Биби поработал хорошо. На этом, пожалуй,
плюсы и заканчиваются.
Вот если бы постановщиком «Снеговика»
все же стал Мартин Скорсезе, то у фильма
были бы шансы понравиться зрителю. А так
лишь одно разочарование.

Большое «Чудо»
для маленького Огги
Не так давно мама маленького Китона Джонса из Теннесси
опубликовала в Сети вопиющее видео: мальчик в слезах рассказывал
о том, как одноклассники издеваются над ним из-за его большого носа.
Всего за несколько дней видео просмотрело более 18 миллионов
человек. Неравнодушные люди даже начали сбор средств для Китона,
дабы он мог учиться в другом, более престижном, учебном заведении.
Кроме того, за мальчишку заступилось множество звезд первого эшелона: Ева Лонгория, Марк Руффало, Кэти
Перри, Джастин Бибер, Снуп Дог… А
исполнитель роли Капитана Америка
Крис Эванс не просто выступил в защиту ребенка, но и пригласил его на
премьеру следующих «Мстителей». После такого резонанса все забияки, обижавшие Китона, сами должны перейти
в другие школы.
Впрочем, этот случай — сигнал для
тех, кто ради потехи готов причинять
боль другим. Но так или иначе, можно

того, чтобы Огги мог видеть, слышать и
дышать, врачи сделали ребенку двадцать семь операций! И сейчас он носит
шлем-маску, чтобы никто не видел его
лица…
Ранее мальчика обучала дома его
мама Изабель (Джулия Робертс). Но в
один момент она вместе со своим супругом Нэйтом (Оуэн Уилсон) решают, что Огги нужно все же социализироваться. А значит — отправиться в
школу.
Поначалу ребенку было очень трудно. И это не удивительно: дети бывают

кель Паласио «Чудо». И эта история
настолько впечатлила актрису, что она
попросила своего агента узнать, кому
принадлежат права на экранизацию
этого произведения. Оказалось, одному из продюсеров «Красотки». Вот так
совпадение! Робертс пообщалась с
продюсером, и было решено дать этому
проекту зеленый свет.
«Это фильм о сочувствии и о том,
что мы разучились тратить время на то,
чтобы лучше узнать друг друга. Инвестируйте время в любовь! В современном мире, полном агрессии и разочарований, важно напоминать о настоящих
ценностях», — говорит оскароносная
актриса.
Хорошо вписался в общую картину и
Оуэн Уилсон. Хотя изначально трудно
представить себе этого актера в серьезной роли. Тем не менее его персонаж получился очень теплым.

В ОДНОМ ИЗ ИНТЕРВЬЮ ДЖУЛИЯ РОБЕРТС РАССКАЗАЛА, КАК
ПРОЧИТАЛА ВМЕСТЕ СО СВОИМИ ДЕТЬМИ КНИГУ РАКЕЛЬ ПАЛАСИО
«ЧУДО». И ЭТА ИСТОРИЯ НАСТОЛЬКО ВПЕЧАТЛИЛА АКТРИСУ,
ЧТО ОНА ПОПРОСИЛА СВОЕГО АГЕНТА УЗНАТЬ, КОМУ ПРИНАДЛЕЖАТ
ПРАВА НА ЭКРАНИЗАЦИЮ ЭТОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ. ОКАЗАЛОСЬ,
ОДНОМУ ИЗ ПРОДЮСЕРОВ «КРАСОТКИ». ВОТ ТАК СОВПАДЕНИЕ!
сказать, что у этой истории настоящий
happy end.
Этот невыдуманный сюжет из реальной жизни только усиливает эффект от
просмотра недавно вышедшей картины
«Чудо», повествующей как раз о том,
как над особенным учеником издевалась вся школа.
Итак, с одной стороны, Огги Пулман
(Джейкоб Трамбле) ничем не отличается от ровесников: он обожает свою
собаку, любит гонять на велосипеде и
фанатеет от «Звездных войн». С другой
стороны, он никогда не ходил в школу… Мальчик родился с очень редким
аутоиммунным заболеванием — челюстно-лицевым дизостозом (или синдромом Тричера Коллинза). Болезнь
эта характеризуется очень сильной
черепно-лицевой деформацией. Для

очень жестокими… Но в этой истории
без чуда не обойдется. Ведь главное —
не то, как мы выглядим, а то, что внутри
нас!
Исполнитель роли Огги — маленький, но уже знаменитый актер Джейкоб
Трамбле — вот уже который год подряд
удивляет зрителя. Вспомните, как прекрасно он сыграл в картине «Комната»,
которая номинировалась на «Оскара».
От его игры просто мурашки по коже…
Сейчас же одиннадцатилетний ребенок
показал еще более высокий класс. Он —
настоящий маленький гений! Кстати, в
следующем году мы увидим Джейкоба
в новом «Хищнике».
Как всегда блестяще сыграла Джулия Робертс. В одном из интервью
актриса рассказала, как прочитала
вместе со своими детьми книгу Ра-

«Просмотр «Чуда» будет входить в
обязательную семейную программу
для моих сыновей, иначе не видать им
мороженого и Диснейленда», — говорил
в одном из интервью Оуэн Уилсон.
А ведь и правда, это кино должен
посмотреть каждый ребенок и взрослый!
Картина режиссера Стивена Чбоски вызывает самые теплые чувства.
Даже заядлый циник растает после
просмотра «Чуда». Это очень простое кино, понятное каждому. Потому как у многих рядышком когда-то
был такой же Огги. А может, кому-то
и самому приходилось быть жертвой
детской жестокости. Такие фильмы
крайне полезны и ценны, ведь они доказывают, что добро все равно побеждает!
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