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ВЛАДА НЕ ЗРОБИЛА НІЧОГО,
ЩОБ ПЕРЕДБАЧИТИ І ПОБОРОТИ
ЕПІДЕМІЮ КОРУ В УКРАЇНІ

БОРОТЬБА
ЗА ЧЕСНІ
ВИБОРИ —

ЗАПОРУКА
ПЕРЕМОГИ
Президентом України стане
та людина, яку обере народ.
Ані масовий підкуп, ані брудні
кампанії проти кандидатів та тиск
на них деяких силових структур,
ані спроби сфальсифікувати результати
не допоможуть чинній владі
цьому перешкодити.
Команда «Батьківщини» разом
із кандидатами в президенти
з демократичного
євроінтеграційного табору
докладуть усіх зусиль, щоб державу
очолив той кандидат, який одержить
перемогу за результатами
справжнього волевиявлення громадян.
Та й українці вже не раз виходили
на Майдан, щоб захистити свій вибір.
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Революція Гідності спонукала
розпочати позитивну дискусію
цінностей і змістів, стратегій і
правильних тактик, яка має стати
основою президентської кампанії
— 2019. Саме з цією метою майже
рік тому команда «Батьківщини»
на чолі із Юлією Тимошенко запросила експертне середовище
на відкриту, широку, позапартійну дискусію щодо нової моделі
діалогу держави та суспільства й
управління країною, завдяки якій
було створено «Новий економічний курс», стратегію соціальної
доктрини та молодіжну платформу. Крім того, експерти Воєнного
кабінету, серед яких переважна
більшість офіцерів, розробляють
стратегію миру та безпеки.
«Ми переконані, що тільки така
позитивна дискусія дасть мож-

ливість українцям зрозуміти, що
країна рухається вперед, що в нас
є шанс завершити епоху руїн і розпочати епоху відродження. Саме
задля цього і було створено «Новий курс України».
Але сьогодні ми розуміємо, що
така дискусія владі не потрібна.
Стара система звикла жити так,
як вона живе. Так, було зламано
декілька парканів у Межигір’ї, але
система, яка формувалася впродовж 15–20 років, залишилась
жити. На жаль, президент країни
зрозумів, що не зможе виграти ці
вибори і йому треба купити їх», —
заявила лідер ВО «Батьківщина»
Юлія Тимошенко під час пресконференції, присвяченої перебігу
виборчої кампанії.
(Закінчення на стор. 2)
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(Закінчення.
Початок на стор. 1)
Політик запевнила, що втілити в життя план фальсифікації виборів команді президента не вдасться. Саме для
протидії махінаціям влади лідер «Батьківщини» разом із демократичними проєвропейськими кандидатами об’єднали
зусилля по всій країні і підписали меморандум.
«Закон передбачає, що оригінали протоколів із підписами
та печатками про підведення
підсумків виборів на дільницях
видаються всім членам виборчих комісій та спостерігачам.
Це означає, що в нас разом з
іншими опозиційними кандидатами з демократичного проєвропейського табору буде
декілька комплектів оригіналів протоколів з усіх виборчих
дільниць. І ніякі сервери, ніякі
штучні кандидати їм не допоможуть», — пояснила вона.
Юлія Тимошенко також
впевнена, що сфальсифікувати результати не дозволять
українці.
«Зараз люди по всій країні
організовуються, щоб цілими
родинами постати проти роздачі ганебної «петрової тисячі».
Більше того, інтернетом ширяться поради, як взяти тисячу
й проголосувати так, як кожен
вважає за потрібне. Тому владі не варто розраховувати, що
люди вистрілять собі в скроню
й поховають майбутнє своїх
дітей та онуків за цю чорну тисячу», — зазначила політик.
Лідер «Батьківщини» нагадала, що персонально передала в руки міністру внутрішніх справ Арсену Авакову дві
заяви про злочин стосовно
порушення виборчого законодавства.
Перша стосується підозри
щодо фальшування реєстру
виборців. За словами Юлії
Тимошенко, Центральна виборча комісія, проігнорувавши
факти щорічного скорочення
кількості населення майже на
200 тисяч людей та масового

Фото Олександра ПРОКОПЕНКА

ПОЛІТИКА

Боротьба за чесні вибори —
ЗАПОРУКА ПЕРЕМОГИ
виїзду українців за кордон із
подальшим отриманням ними
громадянства іншої держави,
збільшила майже на 1 млн
кількість виборців.
«Ми вважаємо це підготовкою до вкидання фальшивих
бюлетенів за «мертвих душ».
Тому ми звернулися до МВС,
щоб відомство дало відповідь

вітається», — зазначила Юлія
Тимошенко.
Лідер ВО «Батьківщина»
констатувала, що проти її команди вище керівництво СБУ
та Генпрокуратури застосовує брудні провокації з метою
приниження кандидатів від
демократичного проєвропейського табору.

ВТІЛИТИ В ЖИТТЯ ПЛАН ФАЛЬСИФІКАЦІЇ ВИБОРІВ КОМАНДІ
ПРЕЗИДЕНТА НЕ ВДАСТЬСЯ. САМЕ ДЛЯ ПРОТИДІЇ МАХІНАЦІЯМ
ВЛАДИ ЛІДЕР «БАТЬКІВЩИНИ» РАЗОМ ІЗ ДЕМОКРАТИЧНИМИ
ПРОЄВРОПЕЙСЬКИМИ КАНДИДАТАМИ ОБ’ЄДНАЛИ ЗУСИЛЛЯ
ПО ВСІЙ КРАЇНІ І ПІДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ
на запитання: реєстр сфальшований чи ні», — констатувала політик.
Друга заява, яку було передано до МВС разом із доказовою базою, — про масовий
підкуп.
«Ці справи наразі розслідуються. Я дала свідчення. І я

Юлія Тимошенко заявила,
що після поїздок країною
і спілкування з людьми та
соратниками на місцях вона
готова назвати п’ять технологій
масштабної фальсифікації,
які використовує сьогодні
штаб Петра Порошенка.

1. ПРЯМИЙ ПІДКУП
ГОТІВКОЮ
За словами лідера «Батьківщини»,
спеціальні агітатори заходять в оселі людей. Якщо вони відчувають, що
людина готова взяти гроші, щоб проголосувати за чинного президента,
розпочинається діалог.
Далі агітатори складають анкети,
збираючи заборонені законом персональні дані громадян, й формують
відповідні електронні бази.
«Готовим проголосувати дають по
500 грн (50% плати) і фотографують
цих нещасних пенсіонерів із купюрою,
щоб зафіксувати, що людина взяла
гроші і боялася навіть дихати, не ка-
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вірю, що справи будуть доведені до кінця.
Я дуже радію, що вперше
в історії політичних виборів
міністр внутрішніх справ не
прикриватиме
фальсифікації, підкупи, які здійснюються
командою чинного президента. Завжди МВС кришувало
такі речі. Але сьогодні я точно

знаю, що міністр Арсен Аваков та його відомство абсолютно віддано працюватимуть
для того, щоб не було підкупів,
фальсифікацій і щоб країна
бачила, що діється за лаштунками президентських перегонів. Така співпраця з МВС
на базі чинного закону нами

«Зараз ми будемо дивитися безкінечний серіал провокацій СБУ, Генеральної прокуратури, які, на жаль, стали
департаментами корпорації
«Рошен», проти реальних кандидатів у президенти, які мають шанси перемогти Петра
Порошенка», — зауважила

Юлія Тимошенко, зазначивши, що вона не має на увазі
співробітників цих структур,
які сумлінно виконують свої
обов’язки щодо забезпечення
безпеки та правопорядку.
Вона категорично спростовує всі обвинувачення з боку
цих структур щодо членів її
команди, які є гідними і чесними людьми, що борються за
падіння старої системи.
«Наша команда «Батьківщини» за всі часи виборів, і про
це знають всі в Україні, ніколи
не підкуповувала виборців і
ніколи цього не робитиме! Бо
гідність і честь нашої команди
не дозволять користуватися
тими брудними технологіями й інструментами, якими
сьогодні хоче купити вибори
чинний президент, забуваючи,
що наше суспільство, яке треноване жорстокими повстаннями, революціями, є набагато мудрішим», — підсумувала
Юлія Тимошенко.

Олекса ГОНСЬКИЙ

П’ять технологій фальсифікації виборів від влади
жучи вже про голосування не за того
кандидата. Цією чорною готівкою покривається вся країна.
Такі негідні, ниці стандарти проведення виборів руйнують нашу надію
на демократичні, чесні вибори і на
демократичну Україну», — зазначила
голова партії.

2. ПРЯМЕ ВИКОРИСТАННЯ
ДЛЯ ПІДКУПУ
БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
Юлія Тимошенко констатувала, що
влада направляє спеціальні субвенції з державного бюджету в місцеві, а
потім роздає по 1000 гривень матеріальної допомоги в мерії або в офісі
губернатора.
«Вони вирішили платити з бюджету,
трохи заощадити грошей для президента і «подоїти» державну казну на
підкуп виборців», — обурилась лідер
«Батьківщини».

3. МОНЕТИЗАЦІЯ СУБСИДІЙ
ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ПІДКУПУ
Політик пояснила, що напередодні
виборів Петро Порошенко збирається
виплатити субсидії одразу за два місяці і таким чином мотивувати людей
голосувати за себе. Також вона не виключає, що 2 млрд грн зі спецфондів
президента та його дружини, за створення та наповнення яких проголосувала парламентська більшість, можуть використати на прямий підкуп
виборців.

місії може бути подано не більше двох
осіб від одного кандидата.
«Реєструючи фальшивих кандидатів у президенти створюється президентська більшість у ДВК та ОВК.
Це означає, що зроблено ставку на
підробку протоколів. Так не чинили
в попередні роки навіть авторитарні
режими, яких прибрали завдяки Помаранчевій революції та Революції
Гідності», — зазначила Юлія Тимошенко.

5. ЗАМОВНІ СОЦІАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

4. РЕЄСТРАЦІЯ
ТЕХНІЧНИХ КАНДИДАТІВ

Легалізувати майбутній підкуп і
фальсифікацію виборів має п’ятий
елемент масштабного плану спотвоРекордна кількість зареєстрова- рення вибору українців — замовні соцних кандидатів у президенти, серед дослідження.
яких є і технічні, може бути планом
«Але ми знаємо реальний стан
із фальсифікації результатів виборів. справ і те, що Порошенко не потраЗгідно з чинним законодавством, до пляє до другого туру», — зауважила
складу однієї дільничної виборчої ко- лідер «Батьківщини».
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ЕКОНОМІКА

Тема енергонезалежності, яка вкрай важлива для
нашої країни, є однією з улюблених в обоймі владних
обіцянок. Інакше чим ще можна було б пояснити
захмарні тарифи, за якими населення сплачує за газ.
І хоч урядова програма «20/20», яка передбачала
нарощування власного видобутку до 2020 року
до 20 млрд куб. м, з тріском провалилася,
ані Гройсман, ані Порошенко не засмучуються: зараз
вони кажуть, що їм потрібні ще п’ять років, і тоді все
буде. Проте експерти, з якими поспілкувалися «ВВ»,
стверджують, що програма у такому виконанні
є банальним викачуванням грошей
з громадян й, на жаль, не призведе до реального
збільшення видобутку блакитного палива.
Державне підприємство й
одночасно «донька» «Нафтогазу» «Укргазвидобування» з
дня старту програми «20/20»
регулярно звітувало про зростання видобутку вітчизняного
блакитного палива. А за підсумками минулого року видобуток склав 15,496 млрд куб. м,
що в структурі НАК назвали
рекордом за останні 25 років. Мабуть, саме за це голові
правління «Укргазвидобування», який вже в березні залишить свою посаду, керівництво
«Нафтогазу» вирішило виплатити премії за кожний квартал
2018 року в розмірі 168–180%
від його місячного посадового
окладу. І неважливо, що компанія тільки ледь-ледь перевищила показники, коли було
видобуто 15,1 млрд куб. м.
Адже тут вимальовується інша
схема…
«При так званих рекордних
показниках зростання обсяг
технологічних втрат у трубі «чомусь» різко збільшився
вчетверо — з 400 млн до май-

на деяких родовищах невірно проведені гідророзриви
унеможливили видобуток із
величезних пластів, які перебували на обліку як запас у
Держгеології.
До речі, всі крокодилячі
сльози щодо зриву реалізації
програми «20/20» через неможливість отримання ліцензій — повна нісенітниця. Адже
з моменту видачі ліцензії до
власне промислової експлуатації минає мінімум п’ять років. Варто усвідомити: швидких результатів у реалізації
енергонезалежності, на жаль,
не може бути. Тому коли
Гройсман каже про п’ять років, потім просить ще п’ять, він
не дуже розуміється на справі», — пояснив він «ВВ».
Своєю чергою Олексій
Кущ впевнений, що програма
«20/20»
використовувалася
більше як ширма для обґрунтування підвищення тарифів
на природний газ. Він пояснив,
що інвестскладова займає колосальну питому вагу.

Курява енергонезалежності

ЗАДЛЯ РЕАЛЬНОГО НАРОЩУВАННЯ ВЛАСНОГО ВИДОБУТКУ БЛАКИТНОГО
ПАЛИВА ПОТРІБНО БУЛО РОБИТИ АКЦЕНТ НА БУРІННІ НОВИХ
СВЕРДЛОВИН, НАТОМІСТЬ В «УКРГАЗВИДОБУВАННІ» ПІШЛИ ШЛЯХОМ
ІНТЕНСИФІКАЦІЇ СТАРИХ, БО ЦЕ ЗДАЛОСЯ ДЕШЕВШЕ. ЦЕ ПРИЗВЕЛО ДО
НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ. ЧЕРЕЗ НЕВІРНО ПРОВЕДЕНІ ГІДРОРОЗРИВИ
НА НИЗЦІ РОДОВИЩ ЗАБЛОКОВАНО ВИДОБУТОК ІЗ ВЕЛИЧЕЗНИХ
ПЛАСТІВ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЛИ НА ОБЛІКУ ЯК ЗАПАС У ДЕРЖГЕОЛОГІЇ
потрібно закладати не менше
2,1 грн на кожному кубометрі
в тарифі на газ для населення.
А задля того, щоб ще збільшити існуючі обсяги на декілька сотень мільйонів кубів на

ня, на яку «Нафтогаз» планує
вийти протягом цього року),
побачимо, що 30% в структурі
вартості — це інвестскладова.
А в нинішній структурі і того
більше. Тому «20/20», на жаль,
лише красиве слайд-шоу, щоб
обґрунтувати
«віджимання»
грошей у населення. Викачуючи останні гривні з українців,
вони виправдовували витрати
збільшенням
фінансування
«буріння». І ця схема переплюнула навіть сумнозвісні «вишки Бойка».
За даними «Укргазвидобування», у 2014 року капітальні інвестиції в компанію
складали 300 млн доларів, а в
2018-му ця сума збільшилася
же 1,5 млрд кубометрів. Фак«Укргазвидобування» заяв- рік, потрібно не менше 3 грн. на 90 млрд грн (приблизно на
тично втрати, які оцінюються ляє, що задля підтримки ви- Якщо співвіднести 3 грн та 3 млрд євро). Тобто капітальні
у понад 12 млрд грн, перевер- добутку на нинішньому рівні 10 грн (ціна газу для населен- витрати зросли майже вдесяшили навіть обсяг заявленого
нарощування видобутку», —
ДО РЕЧІ
констатував у коментарі «ВВ»
фінансовий експерт Олексій КУЩ, додавши, що за
рахунок втрат легко можна
продемонструвати
нарощування видобутку у красивих
«Ми відчуваємо, що МВФ готовий вести
Юлія Тимошенко готова
цифрах.
проводити переговори з
перемовини. Нові умови співробітництва з
Екс-міністр ЖКГ Олексій
Міжнародним валютним
Україною мають передбачати зниження ціни
КУЧЕРЕНКО констатував, що
фондом і домовлятися про
на газ для населення. Адже неприйнятною
від самого початку було зронову програму фінансування, є ситуація, коли пенсії та зарплати українців
зуміло, що урядова програма
яка передбачатиме зниження нижчі за вартість газу у платіжках», — обурив«20/20» була фейковою та
ціни на газ для населення.
ся політик.
мала суто декларативний хаНагадаємо, під час зустрічі з Крістін Ларактер. Адже розроблялася
Про це на своїй сторінці у «Фейсбуці» напи- гард лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимобез участі спеціалістів, пропосав народний депутат від «Батьківщини» Сер- шенко наголосила на «необхідності продозиції яких було відкинуто.
«Потрібно було робити ак- гій Євтушок, коментуючи мюнхенську зустріч вження співпраці з Фондом з урахуванням
цент на бурінні нових сверд- Юлії Тимошенко з директором-розпорядни- реальної ситуації в економіці та соціальній
ком МВФ Крістін Лагард.
сфері, щоб питання макрофінансової сталовин, натомість вони пішли
Як зауважив політик, рівень життя україн- більності та соціальної згуртованості, рівня
шляхом інтенсифікації старих,
ців суттєво знизився, натомість ціни на газ життя українських громадян були збалансобо це здалося дешевше. Це
вані».
призвело до негативних на- чинна влада на цьому тлі ще й підвищує.
слідків. За моєю інформацією,

ПРИ РЕКОРДНИХ ПОКАЗНИКАХ ЗРОСТАННЯ
ВЛАСНОГО ВИДОБУТКУ ГАЗУ ОБСЯГ ТЕХНОЛОГІЧНИХ
ВТРАТ У ТРУБІ «ЧОМУСЬ» РІЗКО ЗБІЛЬШИВСЯ
ВЧЕТВЕРО — З 400 МЛН ДО МАЙЖЕ 1,5 МЛРД
КУБОМЕТРІВ. ФАКТИЧНО ВТРАТИ, ЯКІ ОЦІНЮЮТЬСЯ
У ПОНАД 12 МЛРД ГРН, ПЕРЕВЕРШИЛИ НАВІТЬ
ОБСЯГ ЗАЯВЛЕНОГО НАРОЩУВАННЯ ВИДОБУТКУ

Сергій ЄВТУШОК: «Юлія Тимошенко готова
домовлятися з МВФ про зниження ціни на газ»

Передплатний індекс:

49450

теро. І з цими вражаючими обсягами на виході ми отримали
зрив програми «20/20», — наголосив експерт.
Олексій Кучеренко вважає,
що необхідно з’ясувати, куди
поділися стягнені з українців через завищені тарифи
мільярди гривень, якщо програма нарощення власного
видобутку газу досі не реалізована.
«Можливо, зовсім не випадково «Нафтогаз» та його
«донька» «Укргазвидобування» ніяк не хочуть допустити
до перевірки представників
Рахункової палати чи інших контролюючих органів.
Впевнений, що якщо провести серйозний фінансовий та
технічний аудит реалізації
цієї програми, вилізе ще чимало «скелетів»: скільки було
зламано обладнання, скільки
грошей витрачено «в нікуди», скільки шкоди завдано
через гідророзриви пластів
і наскільки вони відкинули
нас назад. Тому вирішення
тут може бути тільки політичним. Потрібно заслухати звіт
наглядової ради та розпустити її, притягнути до відповідальності керівництво НАК,
напряму підпорядкувати державний газовидобуток Кабміну та покласти персональну
відповідальність на профільного міністра за програму
енергонезалежності. В іншому разі з нас й надалі викачуватимуть гроші, але реальних
результатів ми не побачимо»,
— підсумував Олексій Кучеренко.
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СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
В Україні за минулий рік захворіли на кір понад
54 тисячі людей, а у решті країн Європейського регіону
загалом трохи більше ніж 34 тисячі. Гадаєте, причина
стрімкого поширення недуги — у самому вірусі? Ні.
Головна проблема — не повірите — в «медреформі»,
яку нині впроваджує влада. І з кожним роком ситуація
тільки погіршуватиметься, якщо не змінити її курсу.
З експертною групою я розбирався у причинах епідемії
і шляхах, які допоможуть не допустити її у майбутньому.
ПРИЧИНА ПЕРША.
ВЧАСНА ВАКЦИНАЦІЯ ПРОВАЛЕНА
Загальновідомо, що єдиний
порятунок від кору — щеплення.
Проте українці не поспішають з
імунізацією, бо за останнє десятиліття у країні посилилися
антивакцинальні настрої. І не
через суб’єктивні думки мам чи
тат, а через безглузде керівництво галуззю.
До 2008 року в Україні охоплення вакцинацією (не лише
від кору, а загалом) становило
приблизно 85–95%. Це дозволяло досягати цілком ефективного захисту населення від
багатьох епідемій. У 2016 році
першу необхідну дозу вакцини
від кору отримали тільки близько 40% українських дітей, а другу — близько 30%. Що ж сталося
за ці роки?
Подія перша. У 2008 році через щеплення від кору і краснухи вакциною, яка не була
зареєстрована у нашій країні (її
тоді завезли як гуманітарну допомогу ЮНІСЕФ) помер старшокласник із Краматорська.
Українці зрозуміли, що держава
не несе жодної відповідальності
за якість та безпеку проведення
щеплень.
Подія друга — боротьба за
контроль над фінансовими потоками в медицині між Богатирьовою, Азаровим і Бахтеєвою.
Під час інформаційної війни вакцини від гепатиту В то ставали
причиною смерті, то їх забороняли, то зупиняли дію ліцензії.
У результаті всі вакцини виявилися якісними, але ж люди вже
втратили довіру до вакцинації.
Подія третя — розмороження
і повторне замороження вакцини від поліомієліту у 2015 році і
«збут» її у 2016-му.
Подія четверта — відмова у
2015 році України від самостійних закупівель ліків і передача
їх міжнародним організаціям. У
результаті — вакцини постачалися до України із затримкою до
1,5 року. Майже весь 2016 рік у
медустановах не було вакцини
від кору.
Українці вже не вірять у те,
що держава може забезпечити
їх якісними і безпечними вакцинами. А на додаток ще й МОЗ у
розпал епідемії грипу проводить
кампанію вакцинації від кору
(бо не встиг зробити це вчасно).
Практично всі провідні епідеміологи країни говорять про те, що

імунізацію потрібно було проводити задовго ДО, а не під час
епідемії, бо це небезпечно.
Наприклад, фахівці-епідеміологи Інституту епідеміології
та інфекційних хвороб ім. Л. В.
Громашевського НАМН України (зокрема член-кореспондент
НАМНУ В. Задорожна) вважають, що масові щеплення проти кору під час епідемії грипу
здатні негативно впливати на
специфічну імунну відповідь,
призводити до виникнення вакциноасоційованих випадків кору
та можуть стати на перешкоді
досягнення рівня охоплення
95%, на що зазвичай направлені
заходи масової вакцинації. До
чого призведуть такі кроки? До
ще більших антивакцинальних
настроїв.

Чинна влада не зробила нічого,
щоб передбачити і побороти
епідемію кору в Україні

вистоює багатогодинні черги
серед таких самих інфікованих пацієнтів. Коли ж батьки
не привозять дитину, лікар обмежується телефонними рекомендаціями без огляду. Нерідко
встановлення
дистанційного
діагнозу для пацієнта означає
ускладнення, а відтак — госпіталізацію до стаціонару.
Очікуючи у черзі, відвідувачі
можуть інфікуватися, адже вірусні захворювання найнебезПРИЧИНА ДРУГА.
печніші у початковій стадії. ПоЗАМІСТЬ РОЗМЕЖУВАННЯ —
передити їхнє поширення можна
СКУПЧЕННЯ
лише обмеживши контакт із хвоЗагальновідомо, що лікарі рим — тому навіть т. в. о. міністра
майже перестали їздити на ви- Уляна Супрун, яка цю «рефорклики до пацієнтів — такі «но- му» лобіює, рекомендує хворим

му садочку збирали лікарняну
бригаду. До її складу входили
педіатр, медпрацівник дитсадка, інфекціоніст і лікар районної дитячої лікарні. І ця бригада
визначала, чи потрібно вводити
карантин, відстежувала контакти і щоденно оглядала всіх
дітей садочка. При найменшій
підозрі дитину одразу відправляли в інфекційне відділення
лікарні.
«Медреформа»
знищила
старе,
не
запропонувавши
нове. Діючим наказом МОЗ від
17.05.2005 №188, зареєстрованим у Мін’юсті 28 липня 2005 р.,
визначено, що «у разі виявлення
хворого або спалаху на кір в ор-

Валерій ДУБІЛЬ: «УКРАЇНЦІ ВЖЕ НЕ ВІРЯТЬ У ТЕ,
ЩО ДЕРЖАВА МОЖЕ ЗАБЕЗПЕЧИТИ ЇХ
ЯКІСНИМИ І БЕЗПЕЧНИМИ ВАКЦИНАМИ.
А НА ДОДАТОК ЩЕ Й МОЗ У РОЗПАЛ ЕПІДЕМІЇ ГРИПУ
ПРОВОДИТЬ КАМПАНІЮ ВАКЦИНАЦІЇ ВІД КОРУ
(БО НЕ ВСТИГ ЗРОБИТИ ЦЕ ВЧАСНО)»
вовведення» принесла «медреформа». І хоча МОЗ запевняє,
що їх не скасовував, він створив
такі умови, що лікарі просто не
встигають на виклики.
У результаті «медреформи»
від влади лікар загальної практики став «єдиним вікном» для
пацієнта. Кожного українця має
супроводжувати свій сімейний
лікар: направляти на госпіталізацію, лабораторні обстеження
і до спеціалістів, виписувати
рецепти на ліки і лікарняні листки. А ще — зареєструватися у
системі меддопомоги, виписати
електронну карту і отримати запис у реєстрі пацієнтів можна
тільки через свого сімейного лікаря. Якщо врахувати, що лікарів не вистачає, то навантаження на них зросло в рази.
Що робить сьогодні мати чи
батько дитини з високою температурою? Привозить дитя
у поліклініку чи амбулаторію і

ганізованих колективах медичні
працівники разом з лікарем-епідеміологом територіальної санітарно-епідеміологічної станції
розробляють план протиепідемічних заходів та проводять епідрозслідування».
Проте зараз такі заходи реалізовувати нікому. Функції районних і міських епідеміологів
нікому не передані, як і не передані функції дільничних терапевтів та педіатрів. У нас тепер
є «сімейні лікарі», але немає тих,
хто б мав відповідати за протиепідемічні заходи в осередках
інфекційного захворювання.
Тобто, за логікою, до школи
мають навідатись 15, 25 чи 35
сімейних лікарів, щоб 21 день
спостерігати за контактною
ПРИЧИНА ТРЕТЯ.
особою, з якою підписана деПРОТИЕПІДЕМІЧНІ ЗАХОДИ
кларація? За які гроші? А що
СКАСУВАЛА «МЕДРЕФОРМА»
робитиме в цей час решта паДо «реформи» при захворю- цієнтів, якщо в лікарнях і так
ванні дитини на кір у дитячо- черги?

на грип залишатися вдома. Як
виконати ці рекомендації, коли
лікарі не приїжджають?
Залишається вибір: або «лікування» вдома без реального обстеження і коректного діагнозу і
визначеної схеми, або поїздка до
лікаря і поширення хвороби.
Нещодавно у Мелітополі
хвора на кір дівчинка була вимушена близько години чекати
на прийом у лікаря в загальній
черзі. У «день здорової дитини»,
коли огляд проходили немовлята! Мама спробувала викликати педіатра додому, проте їх
направили до сімейного лікаря.
От вам і відповідь на запитання
— чому стільки хворих.

ДО 2008 РОКУ В УКРАЇНІ ОХОПЛЕННЯ ВАКЦИНАЦІЄЮ (НЕ ЛИШЕ ВІД КОРУ, А ЗАГАЛОМ)
СТАНОВИЛО ПРИБЛИЗНО 85–95%. ЦЕ ДОЗВОЛЯЛО ДОСЯГАТИ ЦІЛКОМ ЕФЕКТИВНОГО ЗАХИСТУ
НАСЕЛЕННЯ ВІД БАГАТЬОХ ЕПІДЕМІЙ. У 2016 РОЦІ ПЕРШУ НЕОБХІДНУ ДОЗУ ВАКЦИНИ ВІД
КОРУ ОТРИМАЛИ ТІЛЬКИ БЛИЗЬКО 40% УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ, А ДРУГУ — БЛИЗЬКО 30%
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ЯК СТРАХОВА МЕДИЦИНА
НЕ ДОПУСТИТЬ ПОВТОРЕННЯ
ЕПІДЕМІЇ КОРУ В УКРАЇНІ
Епідемія кору — це тільки
перша ластівка «медреформи»
від влади. Реформувати медицину потрібно, але не так, як це
робить нинішня команда «реформаторів». Спочатку треба
побудувати тил, а потім руйнувати старе, щоб від цього не постраждали люди.
Таким тилом і фундаментом нової системи охорони
здоров’я може стати загальнообов’язкове медичне страхування. Воно зможе повернути
довіру до щеплень.
Чого нині бояться українці?
Що їх недообстежать перед щепленням, що у разі побічних реакцій вони залишаться зі своїми
проблемами сам на сам. Страхова медицина ж дозволить
провести коректну фінансову
оцінку здоров’я пацієнта, визначить (і компенсує!) рівень шкоди при ускладненні чи неправильному лікуванні. Лікар сам
буде зацікавлений у тому, щоб
якісно обстежувати чи лікувати,
інакше отримає великий штраф.
Саме за такої системи держава
нестиме повну фінансову відповідальність.
Крім того, медичне страхування вирішить одразу декілька
проблем — якість лікування на
первинному рівні і забезпечення
уваги пацієнту.
У страховій медицині фінансову відповідальність за витрати і ускладнення неякісного
лікування має нести лікар і медзаклад. Точніше — страхова компанія, яка застрахувала професійні ризики лікаря і медзакладу.
Рівень їхніх страхових платежів
залежатиме від кількості страхових випадків. Лікар, який працюватиме неякісно, платитиме такі
страхові платежі, що йому легше
буде змінити професію.
Кожен крок справжньої реформи повинен бути підготовлений, мати фінансове підґрунтя і достатній час для його
реалізації. Над цим вже працюють експерти з нашої команди,
щоб одразу після виборів взятися до її втілення.

Валерій ДУБІЛЬ,
народний депутат
від «Батьківщини»
Передплатний індекс:
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Боротьба з тінізацією
зайнятості в Україні,
безумовно, дуже важлива
справа. Але часто-густо
у виконанні наших чиновників
вона або перетворюється на
фарс, або спрямована на ще
більше закручування гайок
із метою вичавити із зайнятого
населення ще більше.
Мінсоцполітики виклало на
офіційне обговорення законопроект щодо посилення захисту
прав працівників та протидії застосуванню незадекларованої
праці, який експертне середовище вже охрестило «полюванням на фізичних осіб — підприємців» (ФОПів).
Влада точить зуб на схему, яку використовує бізнес із
ФОПами задля мінімізації видатків. Такі відносини активніше використовуються в рітейлі,
сфері послуг, IT, агробізнесі та
на будівництві. Співробітника
не оформлюють у штат, натомість пропонують йому стати фізособою-підприємцем із
зобов’язанням перераховувати
до держбюджету 5% доходу та
900 грн єдиного соціального
внеску (ЄСВ). Оформлюють у
цьому разі відносини як громадсько-правову угоду.
Податкове навантаження на
штатного співробітника значно
вище: 22% ЄСВ (має сплачувати
роботодавець), 18% податку на
доходи фізосіб та 1,5% військового збору. Для наочності: при
зарплаті в 10 тисяч гривень з
офіційно оформленого робітника у вигляді податків щомісяця
держава отримує 2200 грн ЄСВ,
1800 грн ПДФО та 150 грн військового збору. Якщо ж оформити трударя як фізичну особу
— підприємця, на місяць йому

Хрестовий похід проти ФОПів
доведеться сплатити лише 1418
грн. Зрозуміло, що в Мінсоцполітики таку схему вважають
ухилянням від сплати податків, і
мають на це право.
У законопроекті прописані сім критеріїв, за допомогою
яких інспектори Держслужби з
питань праці можуть виявляти
трудові відносини між роботодавцем та співробітником, які
не оформлено належним чином.
Якщо співпадуть хоча б три з
них, а між роботодавцем із працівником не укладено трудовий
договір, інспектори пред’являть
звинувачення у використанні
нелегальної праці та випишуть
штраф у розмірі 30 мінімальних
зарплат (понад 125 тисяч гривень) за кожного «нелегала» у

разі, якщо ФОП не сплачував
ЄСВ. Якщо ж сплата єдиного
соціального внеску здійснювалася регулярно, сума штрафу
зменшиться вдвічі.
Що ж це за критерії? Перший:
періодичність сплати особі за
роботу, виконувану в інтересах іншої особи (двічі і більше).
Другий: особисте виконання
працівником роботи за дорученням і під контролем особи, в
інтересах якої вона виконується.
Третій: винагорода за виконану
роботу є єдиним джерелом або
становить 75 і більше відсотків
доходу фізособи-підприємця за
останні шість місяців. Четвертий: робота виконується на визначеному роботодавцем робочому місці і відповідно до правил

внутрішнього трудового розпорядку. П’ятий: фізична особа
— підприємець виконує роботу,
подібну до виконуваної штатними співробітниками. Шостий:
організація умов праці, в тому
числі надання робочого місця,
забезпечується особою, в інтересах якої виконується робота.
І останній: тривалість робочого
часу і часу відпочинку встановлюється особою, в інтересах
якої виконується робота.
Здавалося б, такі перевірки
мають допомогти робітникам,
які працюють неофіційно або
навіть як ФОПи, легалізуватися
й нарешті користуватися всіма
благами соціального пакету:
відпустками, лікарняними тощо.
І в Україні населення залюбки б

ПРИ ЗАРПЛАТІ В 10 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ З ОФІЦІЙНО ОФОРМЛЕНОГО
РОБІТНИКА У ВИГЛЯДІ ПОДАТКІВ ЩОМІСЯЦЯ
ДЕРЖАВА ОТРИМУЄ 4150 ГРН, А З ФОПУ ЛИШЕ 1418 ГРН

оформлювалося легально, але
роботодавці не завжди цього
хочуть. Тому у разі, якщо нагряне перевірка, яка встановить
факт неналежного оформлення
працівників, співробітник може
звернутися до суду. І законопроект передбачає, що тоді вже
роботодавець як відповідач має
доводити представникам Феміди відсутність трудових відносин. Якщо суд винесе рішення
на користь робітника, його мають оформити офіційно.
Але практика свідчить, що
факт трудових відносин також
доволі важко довести. І навряд
чи інспектор витрачатиме час
на працівника, якого роботодавець із помсти потім може
звільнити.
Більше того, бажання наповнити бюджет Пенсійного фонду може призвести до зворотного ефекту. Адже роботодавці,
які раніше оформлювали відносини як громадсько-правову
угоду із співробітниками-ФОПами, можуть взагалі відмовитися від будь-якої легалізації й
співпрацювати с найманими робітниками «по-чорному». Та навіть якщо трударів оформлять
на «мінімалку», а іншу частину
виплачуватимуть у конверті,
профіт від цього також буде невеликий.
Враховуючи те, що ініціатива Мінсоцполітики викликала
неабиякий резонанс в експертному середовищі, є сподівання,
що законопроект або будуть доопрацьовувати з урахуванням
думок представників бізнесу,
або ж його відкладуть, щоб за
рік-другий спробувати ще раз
проштовхнути і нарешті подоїти
підприємців під виглядом турботи про найманого працівника.

Олена САФОНОВА

ДУМКА ЕКСПЕРТІВ

«Потрібно впроваджувати
реформу, направлену
на відміну ЄСВ»
Володимир
ДУБРОВСЬКИЙ,
старший економіст
CASE-Ukraine:
«Ініціатива Мінсоцполітики щодо
протидії застосуванню незадекларованої праці, на мою думку, є намаганням врятувати солідарну пенсійну
систему та залатати діру ПФУ, придушуючи тих, хто хоч щось робить.
За приблизними підрахунками, оборот таких ФОПів, яких за сукупністю
критеріїв можна було б охарактеризувати як найманих працівників, становить близько 20 млрд грн — це десята
частина від зарплат у конвертах. Відповідно, якби вдалося їх обкласти по повній програмі, це дало би до 10 млрд
до бюджету та Пенсійного фонду. Це
дуже невелика сума, яка точно не врятує. Більше того, приблизно стільки ж
втрачається через пільги і вкрай погане
адміністрування податку на землю.
Важливим є те, що схема з ФОПами
зазвичай застосовується щодо фахівців у галузях, де задіяний інтелектуальний труд, які мають найшвидший
Передплатний індекс:
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розвиток та потенціал подальшого
зростання. І якщо вже зараз спостерігається відтік мізків із країни, він
ще посилиться у разі запровадження
новації Мінсоцу, коли через виплати
всіх податків до Пенсійного фонду та
ПДФО зарплати фахівців скоротяться
принаймні на третину. Тим більше, що
завдяки затребуваності ті ж ІТшники
вже доволі успішно працюють як віртуальні громадяни Естонії.
Ця новація нічим не допоможе у
боротьбі з тінізацією. Адже від податку на працю доволі легко ухилитися.
У порівнянні із країнами, близькими
до України за рівнем доходу на душу
населення, від 70 до 90% людей працюють у тіні без жодної реєстрації трудових відносин. І в цьому сенсі ми ще
доволі благополучні.
На мою думку, потрібно впроваджувати реформу, направлену на відміну
ЄСВ. При цьому виплати щомісячної
допомоги тим, хто вже на пенсії, має
повністю взяти на себе держава за рахунок менш шкідливих для економіки
податків. Також має скоротитися перерозподіл через бюджет та інші фонди, бо інакше ми не побачимо зростання ВВП більше ніж на 3–4%. Поступово
— звичайно, не за один рік — варто досягти того, щоб податок на доходи не
перевищував 10%, як у Болгарії. Це

виведе ринок із тіні, адже люди згодні
сплачувати десятину і бути повноцінними найманими працівниками, а не
ФОПами, які сплачують 5%».

«Влада займається відкритим
підкупом за державні гроші»
Юрій
РОМАНЕНКО,
директор із міжнародної
та внутрішньої політики
Інституту майбутнього:
«Полювання на ФОПів є наслідком
того, що держава не хоче суттєво змінювати існуючу модель взаємовідносин, де основною дірою в бюджеті є
контрабанда в щорічному обсязі близько 400 млрд грн, де завдяки схемам із
ПДВ казна недоотримує щороку близько 200 млрд грн, де виведення капіталів
за кордон без оподаткування складає
60 млрд грн на рік. Замість того, щоб
почати з випорювання кишень ключових бенефіціаріїв, влада намагається
залізти у кишеню підприємців.
Безумовно, частково ФОПи використовуються середнім бізнесом як
інструмент уникнення оподаткування,
що дозволяє їм більш-менш триматися на плаву. Але це відбувається через
відсутність впровадження адекватної

податкової політики і банальне невиконання своїх функцій державними інституціями, що робить недоцільним виплати податків у повному обсязі в бюджет
та провокує корупційну ренту. Адже
відхід у тінь — це порушення законодавства, що дозволяє контролюючим
органам притиснути підприємця, який
радо викладе винагороду за те, щоб
його не чіпали. І всі задоволені: бізнес
лишається в тіні, а чиновники з контролюючих органів мають гроші, які
вони легально нізащо в житті не заробили б, отримуючи невеличку бюджетну зарплатню.
Для реальної боротьби з тінізацією сфери зайнятості варто було би
зробити всіх працівників усіх галузей
ФОПами. Якщо ми хочемо бурхливого розвитку економіки, потрібно розробити прості й зрозумілі правила
та всього декілька податків, які б не
перевищували 5–10% доходу. Навіть
якби загальна сума податків складала
б 13–15%, багато хто погодився би їх
сплачувати і не вихляти. Для цього також потрібно тільки скоротити олігархічні «хотєлки» та переглянути характер взаємовідносин між суспільством
та державою. Коли наших олігархів
відсікаєш від монополії, а чиновника
від функцій перерозподілу, — все виправляється на краще».
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ФУТБОЛ
У четвер 21 лютого
в матчі-відповіді 1/16
фіналу Ліги Європи УЄФА
команда Олександра
Хацкевича, за підтримки
майже заповненого
«Олімпійського», перемогла
в складному протистоянні
грецький клуб із рахунком
1:0 і продовжила свій
шлях у другому за
значущістю футбольному
європейському турнірі.
Попереду матчі 1/8 і нові
емоції й переживання всіх
шанувальників футболу за
єдину українську команду,
що залишилася боротися
за такий бажаний трофей.
Після того як уже в доданий
час Беньямін Вербич зрівняв
рахунок у виїзному матчі киян
проти «Олімпіакоса» (2:2), у
багатьох уболівальників «Динамо» оптимізму відразу додалося в рази. Всі з нетерпінням чекали гри у відповідь
у Києві з надією на позитивний результат для підопічних Олександра Хацкевича
і подальший прохід в 1/8 фіналу Ліги Європи. І київська
команда сповна виправдала
очікування
вболівальників.
У важкому, повному драматизму і емоцій матчі «Динамо»
буквально «на зубах» вирвало
перемогу, яка дозволила клубу з берегів Дніпра потрапити
до когорти 16 найсильніших
команд турніру.
Поєдинок розпочався атаками киян, які з перших хвилин дали зрозуміти своєму
суперникові, хто в домі господар. Добре і активно при
наступальних діях працювали
обидва фланги, на яких домінували над своїми візаві Вербич і молодий капітан «Динамо» Циганков. При втраті
м’яча динамівці включали
високий прессинг, і гравцям
«Олімпіакоса» доводилося нелегко. У їхніх діях відчувалася
нервозність і неузгодженість.
Кілька разів підопічні Педру
Мартінша просто на відбій
виносили м’яч зі своєї половини.
Але ця картина тривала не
так довго, як хотілося б уболівальникам «Динамо», які відсотків на 80 заповнили трибуни «Олімпійського» і шалено
підтримували гравців улюбленої команди. Гості досить
швидко освоїлися і зуміли
нав’язати киянам гру в центрі
поля. В результаті основні дії
на футбольній арені стали проходити у в’язкому ключі без
жодних гострих моментів.
І тільки на 32-й хвилині
зустрічі відбулося перше загострення в матчі. Причому
саме воно призвело до зміни
рахунку на табло: свій перший гол за «Динамо» оформив
Фран Соль. Так би мовити,
насолив іспанець грецькому
клубу.
Цей м’яч виявився єдиним
у матчі, і саме він вивів киян
в 1/8 фіналу Ліги Європи. Та-
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Як «Динамо» заСОЛило «Олімпіакос»
іспанською приправою

кий собі каламбур вийшов —
Соль «засолив» «Олімпіакос»
і відправив грецький клуб «на
консервацію» мінімум на півроку, до початку наступного
європейського футбольного
турніру. Сталося це так: затяжна атака «Динамо» завершилася прострілом Віталія

Миколенка з лівого флангу,
який на ближній штанзі в дотик результативно замкнув
іспанський нападник «білосиніх» — 1:0.
У самому кінці першого
тайму, вже в доданий арбітром матчу час, Фран Соль
мав шанс остаточно похова-

ти надії «Олімпіакоса» на вихід у 1/8 фіналу Ліги Європи
УЄФА, але не зміг переграти
голкіпера грецької команди в
ближньому бою, фактично залишившись із ним віч-на-віч.
На жаль...
Другий тайм проходив у
більш жорсткій боротьбі і вже
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за переваги гостей. «Олімпіакос» став грати гранично жорстко, іноді навіть грубо. Але
«динамівці» на провокації суперника не піддавалися, розуміючи, що емоції будь-кого
з них можуть перекреслити
старання всієї команди. Тим
часом гравці «Олімпіакоса»
нагнітали тиск на ворота киян
і в першій половині другого
тайму зуміли створити як мінімум два гольові моменти, але
в обох випадках Бойко впевнено ловив м’яч після ударів
із кута штрафного майданчика. «Динамо» на активність
суперника зуміло відповісти
на 69-й хвилині непоганим
ударом Циганкова з 19 метрів, проте і воротар грецької
команди Са був напоготові й
зіграв надійно, впевнено впіймавши м’яч.
Але все-таки саме «Олімпіакос» у другому таймі був
максимально близький до
успіху: на 74-й хвилині атака
гостей завершилася ударом
Хассана з лінії воротарського
майданчика, і тільки прекрасна реакція Бойка вберегла
«Динамо» від гола. Пізніше
Хассан пробив і після подачі з кутового, проте у ворота вже не влучив. А на 87-й
хвилині зустрічі Бойко відбив
м’яч вже після вкрай небезпечного удару Герреро. Більшого «Олімпіакосу» у своєму
фінальному штурмі досягти
не вдалося. У підсумку — 1:0,
перемога за командою Олександра Хацкевича.
Після закінчення матчу
обидва тренери прокоментували результат протистояння. Наставник «Олімпіакоса»
Педру Мартінш сказав наступне: «...Ми грали краще,
але «Динамо» було результативнішим. Обидва матчі
були збалансовані, ми могли
своїми шансами скористатися, рахунок у першому матчі
міг бути 2:0 або 3:1. Моменти створювали і в Києві, але
«Динамо» скористалося своїм. А ми — ні».
Своєю чергою тренер киян
Олександр Хацкевич прокоментував результат поєдинку
так: «Дуже важкий матч. Важке поле. Найголовніше, що
сьогодні результат на нашу
користь. А в деяких моментах
ми взагалі здорово виглядали,
особливо при виході з оборони в атаку. У другому таймі,
зрозуміло, трохи сіли назад,
хоча ми просили грати вище.
Але найголовніше, що ми забили цей гол і довели матч до
перемоги».
Хто б що не говорив, але
головне — це те, що за сумою
двох матчів (2:2, 1:0) «Динамо» (Київ) змогло подолати
бар’єр у вигляді «Олімпіакоса» (Пірей) і вийшло в 1/8 фіналу Ліги Європи, де зустрінеться з англійським «Челсі».
Це буде неперевершене видовище!
Матчі 1/8 фіналу пройдуть
7 і 14 березня.
Удачі тобі, «Динамо»!

Сергій ПОТЄХІН
Передплатний індекс:
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КІНО

«Рома» — головне
непорозуміння «Оскара»
Фільм «Рома» наробив багато галасу. Дехто вихваляв
творіння оскароносного режисера Альфонсо Куарона, який
за сумісництвом став ще й сценаристом та оператором…
Інші нещадно критикували його кіно. Втім, байдужим
цей фільм не залишив нікого. Тож непогано було б
трохи розібратися та розкласти усе по поличках.

Зелене світло
«ЗЕЛЕНІЙ КНИЗІ»
Фільм режисера Пітера Фарреллі під назвою
«Зелена книга» — справжнє відкриття для кіноманів.
Абсолютно неочікувано нам презентували чудову
комедійну біографічну стрічку, засновану на
реальних подіях. А головною її прикрасою стали
два знамениті актори, які виконали головні
ролі, — Вігго Мортенсен та Махершала Алі.
Згідно із сюжетом, у 1962
році вишибала одного із нічних клубів, американець італійського походження Тоні
«Базіка» Валлелонга (Вігго
Мортенсен) залишається без
роботи. Та невдовзі він йде на
співбесіду до заможного роботодавця, який шукає водія.
Виявляється, що тим роботодавцем є відомий джазовий

шаться добрими друзями на
все життя.
Фільм заснований на реальних подіях. Втім, численні
родичі Ширлі назвали це кіно
«симфонією брехні», адже занадто багато фактів та деталей біографії в ньому перекручено. Тож насамперед родичі
заявили, що Тоні та Дон ніколи
не були друзями і їхні стосун-

не другорядна. А хотілося, щоб
ця тема була розкрита ширше.
Також фільм трохи вихолощений. Та це, може, й непогано.
Насправді творча команда
дуже сильно постаралася, аби
глядач дійсно відчув атмосферу 1960-х.
Загалом «Зелена книга» —
дуже симпатичне, душевне
та тепле роуд-муві. У фільмі піднято дуже серйозну та
улюблену тему голлівудських
кінотворців — тему расизму. І
хоча часом не вистачало глибини, та цей недолік абсолютно компенсували прекрасні
діалоги, дуже сильні окремі
сцени і чудовий філігранний
гумор. Це кіно просто заря-

ЗАГАЛОМ «ЗЕЛЕНА КНИГА» — ДУЖЕ
СИМПАТИЧНЕ, ДУШЕВНЕ ТА ТЕПЛЕ РОУД-МУВІ.
ЦЕ КІНО ПРОСТО ЗАРЯДЖАЄ ЕНЕРГІЄЮ.
НА ФОНІ БІЛЬШОСТІ ФІЛЬМІВ, ЯКІ ЦЬОГОРІЧ
НОМІНУВАЛИ НА «ОСКАРА»,
«ЗЕЛЕНА КНИГА» ВИГЛЯДАЄ НАДТО ГАРНОЮ.
ЇЇ ХОЧЕТЬСЯ ПЕРЕДИВЛЯТИСЯ ЩЕ Й ЩЕ
піаніст Дон Ширлі (Махершала Алі)… Він шукає водія, щоб
поїхати в тур на південь США,
та обіцяє дуже солідний заробіток.
Тоні начебто і радий, от
тільки його потенційний роботодавець — темношкірий. А
головний герой такий собі тихий расист. Та все ж Тоні погоджується.
Тож дві протилежності вирушають у подорож провінційним американським півднем.
У дорозі вони користуються
довідником «Зелена книга»,
що містить інформацію про
безпечні місця для темношкірих мандрівників. Ця подорож
відкриє героям очі на світ, на
диво здружить їх та змінить
їхні життя назавжди. Після
мандрівки Тоні та Дон зали-

ки були суто діловими. Також
нащадки відомого музиканта обурилися тим, що у фільмі Дон Ширлі не спілкувався
із родиною й не бажав мати
справи з іншими темношкірими. За їхніми словами, Ширлі
підтримував тісні зв’язки із
сім’єю та не цурався братів
по расі. Кінематографісти відповіли, мовляв, цей фільм не
документальний, а художній.
Тож і історію вони інтерпретували як їм забажалося. Втім,
хай там як, насправді кіно вийшло пречудове.
Є, звісно, тут і мінуси. Наприклад, не дуже гарно прописана
мотивація головних героїв: інколи просто не розумієш, чому
вони чинять саме так. Замало
уваги було приділено самій
«Зеленій книзі», вона тут навіть

джає енергією. На тлі більшості фільмів, які цьогоріч номінували на «Оскара», «Зелена
книга» виглядає надто гарною.
Її хочеться передивлятися ще
й ще.
Звісно, що режисеру дуже
поталанило із виконавцями головних ролей. Махершала Алі
грає фантастично. Останнім
часом режисери просто-таки не дають йому спокою. Та
все ж головною зіркою фільму
став Вігго Мортенсен. Ніхто
подумати не міг, що статний
король Арагорн, якого ми так
полюбили у «Володарі перснів» багато років тому, зможе
перевтілитися в такого приземленого та життєрадісного
персонажа, як Тоні Валлелонга. Тож зелене світло «Зеленій
книзі»!

ФІЛЬМ ЗАСНОВАНИЙ НА РЕАЛЬНИХ ПОДІЯХ. ВТІМ, ЧИСЛЕННІ РОДИЧІ
ШИРЛІ НАЗВАЛИ ЦЕ КІНО «СИМФОНІЄЮ БРЕХНІ», АДЖЕ ЗАНАДТО
БАГАТО ФАКТІВ ТА ДЕТАЛЕЙ БІОГРАФІЇ В НЬОМУ ПЕРЕКРУЧЕНО
Передплатний індекс:

49450

Дія відбувається в районі
Мехіко, що має назву Рома,
на початку 1970-х. Нам показують життя багатодітної
мексиканської родини. Сім’я
ця небагата, проте може дозволити собі деякі примхи.
Господині Софії (Марина
де Тавіра) допомагають дві
служниці. Одна з них Клео
(Яліца Апарісіо) якраз і є головною героїнею фільму. У
той час, як від Софії йде чоловік, Клео кидає її хлопець.
Річ у тім, що дівчина завагітніла, тож бойфренд не хоче
мати з нею нічого спільного.
Більше й розказувати немає
чого…
Усю цю недолугу та занадто банальну фабулу Куарон «майстерно» розмазує
на дві з гаком години екранного часу. Йому зовсім не
шкода глядача, який неодмінно знудиться від такої
сюжетної пустоти. Протягом
усього фільму чекаєш на
кульмінацію, на якийсь спалах, а його все немає. Ця
кінематографічна
оповідь
дуже рівна та монотонна, й
додивитися стрічку до фінальних титрів зможуть далеко не всі. Якщо чесно, то
воно того й не варте. Краще
витратити вільний час на перегляд якогось іншого дійсно достойного кіно.
То чому ж не варто марнувати час на цю картину? Усе
дуже просто. Фільм починаєш дивитися у передчутті
справжніх
мексиканських
пристрастей. Куарон міг би
зняти серйозну, сильну та
чуттєву драму. Хоч сюжет
дійсно банальний, але ж це
саме життя! Є досить багато
фільмів, які спершу абсолютно не розумієш. Та згодом
настає прозріння, проникнення в суть. Так було, наприклад, із фільмом «Манчестер у моря»: спочатку
взагалі не знаєш, що відбувається і для чого дивишся

це кіно. Та в певний момент
прийшло розуміння, й просто
неможливо було стримати
емоції, настільки розчулила
ця стрічка… Так могло бути і
з фільмом «Рома». Але цього
не сталося. Фільм Альфонсо
Куарона надто бідний емоційно.
Сказати щось хороше про
гру акторів також важко. Усі
персонажі, окрім Клео, абсолютно змазані. Та й головна
героїня не показала високого класу. Клео не розумієш,
більш того, їй навіть не співчуваєш.
Та все ж є дещо, за що це
кіно можна похвалити, — за
красиву картинку. Куарон вирішив зробити своє кіно чорно-білим і не помилився. Це
дуже стильно. Як оператор
він спрацював на відмінно. Є
тут цікаві ракурси... От тільки
кінотворець надто захопився
візуальною складовою й саме
за рахунок цієї красивості
дуже затягнув час.
Альфонсо Куарон може
витратити декілька хвилин,
щоб зосередити увагу глядача на якійсь деталі. Й інколи
від цих деталей трохи нудить.
Так, однією з візуальних метафор у фільмі було… собаче
лайно, яке глядачу «під ніс»
підсовували кілька разів. І це
було вкрай неприємно.
Насправді нам намагаються прищепити думку, що
це виняткова стрічка, в якій
прихований таємний зміст.
Що це фільм для обраних і
нам треба відключити свій
мозок й просто аплодувати
його творцю. Та «Рома» — це
просто фальшивка, яка і нігтя не варта жодного фільму —
лауреата «Оскара» та навіть
багатьох номінантів. Творець
«Гаррі Поттера і в’язня Азкабану» й «Гравітації» дуже
хотів виділитися, але спроба
виявилася невдалою. Вже
через рік-два про «Рому» не
згадає ніхто.

Сторінку
у підготувала
у
Євгенія ПРОРИВАЙ
Й
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ДАЙДЖЕСТ
Брекзит не сходить з
перших шпальт газет і
перетворився на поганий
серіал, закінчення
якого всі чекають з
нетерпінням, оскільки
він переріс у джерело
величезної нестабільності
навколо політичного і
економічного майбутнього
Європейського континенту.
У зв’язку із цим нинішня роль
Франції є особливо проблематичною, оскільки наші дії після
британського
референдуму
націлені більше на дестабілізацію Сполученого Королівства,
ніж на його підтримку в цьому
важкому випробуванні, яке видається справжнім геополітичним гротеском у поточних міжнародних обставинах.
Для кращого розуміння ставок у цьому «розлученні» потрібно поглянути на ситуацію здалеку і зануритися в ключову роботу
Олександра Дугіна «Основи
геополітики. Геополітичне майбутнє Росії» (1997 р.). Ця книга
окреслює стратегію, яка повинна дозволити РФ повернути
колишню велич на міжнародній
арені, і є чимось на зразок східного аналога «Великої шахівниці» Збігнєва Бжезінського, що
вийшла того ж року. Європейська програма змальована в ній
гранично чітко: потрібно відокремити Велику Британію від решти
Європи і підштовхнути Францію
до більш тісного союзу з Німеччиною, оскільки у двох країнах
існує сильна антиатлантистська,

БРЕКЗИТ:
сварячись
із британцями,
Франція
підігрує Путіну
тобто антианглосаксонська традиція.
Таким чином, голосування на користь Брекзиту стало
першою фазою реалізації цієї
мети і дозволило прибрати з
Європейського союзу Велику
Британію, яку Росія сприймає
як троянського коня американців на континенті. Друга фаза
полягає в просуванні «жорсткого» Брекзиту в результаті
серйозного напруження у відносинах Європейського союзу
і Великої Британії. Це має розділити їх або навіть створити
між ними ворожість, заклавши
тим самим основу для третьої
і останньої фази: формування
європейської армії у відриві від
НАТО. Стратегія Росії добре
продумана, але в той же час
гранично прозора, що в теорії
мало б дозволити нашому керівництву уникнути розставленої Путіним пастки.

Судячи з усього, позиція Еммануеля Макрона повністю відповідає бажанням Москви. Наш
президент, як і багато інших
французьких політиків, насолоджується ситуацією в надії ошукати підступний Альбіон. Зокрема, це стосується посилення
позицій Парижа як фінансового
майданчика. З цим пов’язана
підтримка жорсткого Брекзиту,
прагнення покарати британців
за втечу з корабля (що тоне?).
Схоже на те, що старе суперництво з англійцями, успадковане
від багатовікової історії непростих стосунків, позбавляє розуму наших лідерів, які називають
себе європеїстами.
Крім того, в економічному
плані Франція здебільшого виконує вказівки Ангели Меркель,
яка нав’язує свою економічну
модель всьому континенту.
Нарешті, проект європейської
армії, який просувають Фран-

ЕММАНУЕЛЮ МАКРОНУ СЛІД ЗМІНИТИ ЗОВНІШНЮ ПОЛІТИКУ.
ЗАНАДТО ТІСНИЙ СОЮЗ ІЗ НІМЕЧЧИНОЮ НАВРЯД ЧИ МОЖНА
НАЗВАТИ ВДАЛИМ РІШЕННЯМ. НЕОБХІДНО ЗБЕРЕГТИ ЯКОМОГА
КРАЩІ ВІДНОСИНИ З БРИТАНЦЯМИ, ЯКІ ЗАЛИШАЮТЬСЯ
ВІРНИМИ СОЮЗНИКАМИ ФРАНЦІЇ З ЧАСІВ АНТАНТИ
Держдума РФ ухвалила законопроект,
що забороняє російським
військовослужбовцям публікувати в
Інтернеті інформацію про свої військові
частини, дислокаційні маневри й інші
відомості, в тому числі фотографії,
відеоматеріали і дані геолокації. Їм
також буде заборонено мати при
собі смартфони та інші гаджети, які
можуть підключатися до Інтернету і
зберігати такі дані, як фотографії. На
мобільні телефони старих моделей
заборона не поширюватиметься.
За словами російських чиновників,
заборона необхідна для захисту секретної військової інформації від іноземних спецслужб. У тексті законопроекту особливо наголошується на увазі
до недавньої військової кампанії, яку
Росія проводила в Сирії.
Головний редактор —
Анна СПІВАК,
відповідальний секретар —
Олексій СОКУР
Свідоцтво про держреєстрацію
КВ №21058–10858 ПР
від 14.11.2014 р.
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ція і Німеччина, чудово вписується в логіку відокремлення
від НАТО і, отже, англосаксів.
Зараз складно уявити, що ця
псевдоармія зможе дати відсіч
російській військовій машині на
східних кордонах Європи без
американської парасольки.
З усього цього випливає, що
Еммануель Макрон, ймовірно,
сам того не розуміючи (його
шлях у політиці не вказує на
якісь особливі зв’язки зі сходом), грає на руку Володимиру Путіну, оскільки його курс
прекрасно вписується в плани
Кремля. Невеликий досвід у
міжнародній політиці, незначні
(або навіть відсутні) навички
в геополітиці і погані поради
оточення — все це призвело до
того, що у французького президента немає особливої ваги
на міжнародній арені порівняно
з такими лисицями, як Ангела
Меркель чи Володимир Путін.
Хай там що, а підняти планку
ніколи не пізно, і Еммануелю Макрону слід для цього змінити зовнішню політику. Занадто тісний
союз із Німеччиною, що означає
цілковите рівняння на неї в економічному плані, навряд чи можна назвати вдалим рішенням.
Необхідно зберегти якомога
кращі відносини з британцями,

які залишаються вірними союзниками Франції з часів Антанти
(в 1939–1940 роках тільки вони,
бельгійці і нідерландці воювали
з нами проти Гітлера), поставитися з розумінням до їхнього
рішення вийти з Європейського
союзу. Якщо їх більше немає в
союзі, це не означає, що потрібно псувати відносини, встановлювати бар’єри на кордонах
і відмовлятися від військового
співробітництва. У британців є
свої цілком гідні мотиви. Вони
вже точно не хотіли, щоб Берлін
диктував їм політику.
Хоча у нас є всі підстави для
боротьби з гегемонією англосаксонської культури в нашій країні
(вона підриває нашу національну
ідентичність) і відмови від сліпої
підтримки військового авантюризму США, це не повинно віддаляти нас від вірних і сильних
союзників, у яких є з нами хоча
б мінімум спільних цінностей.
Поки що конфлікт Європейського союзу і Великої Британії вигідний насамперед Росії, яка продовжує реалізацію власних планів і
пропонує неприйнятну для будьякої демократії авторитарну політичну модель.

Лоран ШАЛАР
Le Figaro, Франція

Росія ховає «цифровий слід» своїх військовослужбовців
Володимир Богодухов, член думського комітету з оборони, заявив: «Ми беззбройні, поки наша інформація не захищена від так званих партнерів».
Росіяни часто публікують фотографії
і подробиці своєї військової служби в соціальних мережах «ВКонтакте» і «Одноклассники», щоб підтримувати зв’язок з
іншими військовослужбовцями. Але завдяки цим даним журналісти, які ведуть
розслідування на основі матеріалів із
відкритих джерел, змогли також відстежувати дії російських збройних сил, що
таємно воюють в Україні і Сирії — і іноді в режимі реального часу. Зокрема, на
основі інформації із соцмереж журналісти змогли пильнувати за діями військових
частин на південному сході України, де,
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за словами Росії, її військовослужбовців
немає.
В результаті одного такого аналізу,
проведеного журналістами розслідувальної групи «Беллінгкет» (Bellingcat),
вдалося «вистежити» солдатів, які перевозили зенітно-ракетний комплекс, імовірно пов’язаний із загибеллю пасажирського лайнера MH17 «Малайзійських
авіаліній».
Автору фільму «Солдати на селфі»,
показаного американським новинним
каналом «Вайс Ньюс», вдалося знайти
російського солдата з Бурятії, що розташована в Центральній Росії (так у
тексті. — Прим. перекл.), який виклав
у мережу фотографії, зроблені на сході
України під час війни.
Замовлення №
0123456789
Наклад
97 525 прим.
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Завдяки даним із соціальних мереж
також було легше відстежувати російських військовослужбовців у Сирії, причому іноді за кілька тижнів до того, як
було оголошено про участь країни в громадянській війні.
Час від часу акаунти в соціальних
мережах також використовувалися для
підтвердження фактів загибелі військовослужбовців російських збройних сил
на сході України і в Сирії.
Крім того, журналісти використовували фотографії із соціальних мереж для
підтвердження кількох повідомлень про
дідівщину серед солдатів-строковиків.
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