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БО «ШВИДКА» НА ВИКЛИК МЧИТЬ
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АБОНПЛАТА, АБОНПЛАТА...
ЩО З ТОБОЮ, МОЯ КВАРТПЛАТО?
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ФОРСАЖ
ПО-УКРАЇНСЬКИ,

або
«Ліцензія
на вбивство»?
Почитавши зведення дорожніх пригод
і подивившись відео з місць ДТП, з жаху
можна постаріти відразу на кілька років.
На українських дорогах коїться щось
неймовірне. Лише минулого тижня
на карті України кривавими мітками були
позначені Дніпро, Одеса, Херсон, Запоріжжя,
Черкаси, Вінниця, Рахів, Хуст, Червоноград,
Київ і багато-багато інших населених
пунктів. Ніхто з нас не може почуватися
в безпеці ні за кермом, ні на пасажирському
місці, ні переходячи дорогу на зелене світло,
ні стоячи на зупинці чи тротуарі.
Коли ж закінчиться ця кривава епідемія?

Ми ще не оговтались від страшної аварії, що трапилася в жовтні
2017 року в Харкові, в результаті
якої загинули шість осіб. Минулого тижня підозрюваним у тій ДТП
Олені Зайцевій та Геннадію Дронову подовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
без можливості внесення застави.
Вони залишаться в СІЗО ще на два
місяці. Втім, ця справа обростає
все новими й новими дивними обставинами. Наприклад, журналістів
здивував досить квітучий вигляд
Зайцевої, немов та щойно з салону
краси вийшла, і багатьох розібрала
цікавість, чи справді дівчина перебуває в слідчому ізоляторі?

Але це не все. Нещодавно стало
відомо, що лікар-нарколог Олена
Федірко, яка обстежувала водія
«лексуса» Олену Зайцеву відразу
після ДТП, звільнилася з роботи
і тепер її не можуть знайти. За інформацією ЗМІ, Федірко — єдина
з медичних працівників, хто оглядав Зайцеву й складав акт, у якому зафіксовані опіати. Втім, тоді
біоматеріалів у підозрюваної взяли вкрай мало... Все це більш ніж
підозріло. Так що припустити, чим
закінчиться ця резонансна історія,
досить складно.

ВСЕУКРАЇНСЬКА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ГАЗЕТА
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РЕЗОНАНС

КОНТЕКСТ

ФОРСАЖ ПО-УКРАЇНСЬКИ,

Страшна
статистика
Україна перебуває на
десятому місці у світі
за рівнем смертності
внаслідок дорожньотранспортних пригод.
Такі дані наводить
інформаційно-аналітична
група Corestone Corp.

або «Ліцензія на вбивство»?
(Закінчення.
Початок на стор. 1)
Минулого тижня в самому
серці столиці — на бульварі
Лесі Українки — сталася ще
одна жахлива аварія, і увага
громадськості тепер прикута
до неї. Кирило Островський
на автомобілі «хаммер» прямо на пішохідному переході
збив на смерть десятирічну дівчинку. При цьому горе-водій спробував втекти з
місця події, однак інші учасники руху його наздогнали
й заблокували авто. Тоді
Островський почав знімати
автомобільні номери, але незабаром був затриманий поліцією.
Цей випадок вражає своєю
жорстокістю й цинізмом. Уже
після затримання винуватець
ДТП стверджував, що не тікав, і при цьому відмовився
здавати біоматеріал. Суд
обрав запобіжний захід для
Островського у вигляді двох
місяців утримання під вартою. Хоча сам підозрюваний
дуже просив його відпустити,
вдаючись до різних аргументів: «Прошу не відправляти
під арешт, щоб я міг заробляти гроші й допомагати родині
дівчинки». В цілому сигнал
зрозумілий...
Ця справа, без сумніву,
буде не менш резонансною,
ніж харківська. Ось тільки чи
знайде винуватця кара? Чи ж
він вийде сухим із води? Не
факт, що ми про це дізнаємося в найближчому майбутньому.
Справу з київською ДТП
під особистий контроль взяв
генеральний прокурор Юрій

Луценко. Від цього якось лячно: колись під контроль Юрій
Віталійович уже брав справу... Павла Шеремета. Асоціації аж надто погані. Ніби це
не контроль, а мітка.
До того ж кожен скоєний
злочин має бути на контролі незалежно від того, де
він був скоєний — у центрі
Києва або в маленькому містечку на Черкащині, ким скоєний і чи багато про нього пишуть ЗМІ. Перед законом усі
повинні бути рівними.
Глава ГПУ написав на своїй
сторінці в мережі «Фейсбук»:
«Для посилення покарання
вважаю за доцільне ввести

виправної установи все одно
жоден мажор не доїде, відсидівши з комфортом свій
рік у СІЗО, поки триває судовий процес. Ну а амністію за
смертельні ДТП давно пора
скасувати. Давно, але не перед виборами...
До речі, вже й уряд розробив «чотири запобіжні заходи». Перше, що, на думку
Кабміну, потрібно зробити,
— це посилити оперативний
контроль за транспортом, зокрема за перевізниками. Друге — встановити контроль за
транспортом, що курсує між
населеними пунктами. Третє
— поглибити аналітику ДТП із

ВИСОКА СМЕРТНІСТЬ НА ДОРОГАХ — НЕ НОВИНА
ДЛЯ УКРАЇНИ. СПРАВДІ, В ЗМІ РАЗ У РАЗ
ЗВУЧАТЬ УКРАЙ ЖАХЛИВІ ПОВІДОМЛЕННЯ.
ТАК ЩО ГЛОБАЛЬНО БРАТИСЯ ЗА РОЗВ’ЯЗАННЯ
ЦІЄЇ ПРОБЛЕМИ ПОТРІБНО БУЛО НАВІТЬ НЕ ВЧОРА
для таких злочинів (ДТП із
смертельними наслідками. —
Прим. авт.) рік у в’язниці як
мінімальний строк без права
умовного покарання. Також
було б правильно припинити практику амністування за
смертельні ДТП».
Але ж і зараз винуватців
жахливих аварій можна притягати до відповідальності,
що називається, по повній.
Однак часто цього не стається: розслідування затягують,
суди тривають, здається, цілу
вічність...
Насправді якось занадто м’який Юрій Віталійович.
З огляду на нинішні реалії до

загиблими для того, щоб усунути їхні причини. І четверте
— посилити відповідальність
для водіїв, особливо нетверезих.
Але чому про це заговорили тільки після чергової
резонансної ДТП? Чому не
можна провадити роботу
поза інформаційним полем?
Висока смертність на дорогах — не новина для України.
Справді, в ЗМІ раз у раз звучать украй жахливі повідомлення. Так що глобально
братися за розв’язання цієї
проблеми потрібно було навіть не вчора. Однак перед
виборами, здається, це дуже

ПОКИ ВСІ НЕ БУДУТЬ РІВНИМИ ПЕРЕД ЗАКОНОМ, НІЧОГІСІНЬКО
У НАС НА ДОРОГАХ НЕ ЗМІНИТЬСЯ. БЕЗКАРНІСТЬ ТИРАЖУЄ ТРАГЕДІЇ.
НЕ ЗМІНИТЬСЯ СИТУАЦІЯ ЩЕ Й ТОМУ, ЩО НЕМАЄ ДОВІРИ
НІ ДО ПРАВООХОРОНЦІВ, НІ ДО СУДІВ.
ВСЕ ЯК ЗАВЖДИ. І ПОКИ ЩО ЦЕ ТРАДИЦІЙНЕ ЗАМКНЕНЕ КОЛО
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благодатна тема, яка може
знайти відгук у душах електорату.
До речі, за словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, з п’ятниці,
27 липня, для контролю за
швидкістю на дорогах патрульні почали використовувати старі добрі радари.
Словом, здивували нас оригінальністю, своєчасністю і
жорсткістю...
Чи можна навести лад на
дорогах? У нинішній системі координат ні! Порядку
не буде однозначно. Адже
справа не лише в культурі
поведінки на дорозі й до-

триманні правил дорожнього
руху. Справа в системі, коли
дехто, здається, плутає водійські права з «ліцензією
на вбивство». Якщо попортатися в пам’яті, то можна
згадати безліч страшних дорожніх пригод, що сталися з
вини політиків, творчих особистостей, спортсменів, бізнесменів, дітей багатіїв. Про
ці ДТП дуже багато писали,
але віп-винуватцям майже
завжди вдавалося вийти сухими з води. При цьому, звичайно ж, простим смертним
строки давали.
Так що поки всі не будуть
рівними перед законом, нічогісінько у нас на дорогах не
зміниться. Безкарність тиражує трагедії.
Не зміниться ситуація ще й
тому, що немає довіри ні до
правоохоронців, ні до судів.
Все як завжди. І поки що це
традиційне замкнене коло.

ВСЕУКРАЇНСЬКА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ГАЗЕТА

На першому місці в списку станом на липень 2017
року (новіших даних поки
немає) виявилася Грузія.
Друга — Росія, третя — Вірменія. Далі йдуть Індія,
США, Болгарія, Туреччина,
Латвія, Албанія й Україна.
До слова, в нашій країні з
великим відривом «лідирує» Київ, де за 10 років
сталося понад 500 тисяч
аварій.
Минулого року по всій
країні було зафіксовано
162 526 ДТП (травмовано
34 677 осіб, 3432 — зі смертельними наслідками). Для
порівняння: в 2014 році сталося 153 205 ДТП (32 352
постраждалих, 4464 загиблих), в 2015-му — 138 536
ДТП (31 600 травмованих,
4003 летальних випадки),
в 2016-му — 158 776 ДТП
(33 613
постраждалих,
3410 смертей).
Також у 2017 році поліцейські зафіксували понад 114 тисяч випадків
керування транспортом у
нетверезому стані. І це на
чверть більше, ніж у 2016
році.
За шість місяців 2018
року в Україні сталося
68,8 тисячі дорожньо-транспортних пригод, у результаті яких загинули 1237
осіб, у тому числі 64 дитини. В середньому за добу
в нашій країні трапляється
380 аварій!
За даними Національної
поліції, понад 2000 аварій
сталися з вини водіїв, які
перебували в стані алкогольного сп’яніння. Згідно
зі статистикою, найбільше
пригод припадає на Київ,
Одеську, Івано-Франківську
та Луганську області.
Ось ще «цікаві» цифри.
Кожна шоста патрульна
машина (313 штук) пошкоджена в результаті ДТП.
Про це повідомили «Наші
гроші», посилаючись на
аудит, затверджений Рахунковою палатою. Наприклад, в управлінні патрульної поліції Києва з наявних
300 автомобілів у неробочому стані перебувають
105, із яких 95 пошкоджені
в результаті ДТП. Кілька
автомобілів київської патрульної поліції втрапляли
в аварії 6–8 разів. Унаслідок виходу автомобілів із
ладу патрульна поліція в
2016–2017 роках витратила 2,59 млн грн.

Микола БИКОВ
Передплатні індекси:
23115 (рос.), 49450 (укр.)

gazetavv.com
(044) 359-04-54
Пенсія для багатьох
літніх людей в Україні —
єдине джерело засобів
до існування. Доходом
назвати цей вид виплат
язик не повертається,
хоча він і зароблений
кров’ю і потом.
Ось тому навіть тижнева
затримка допомоги,
яка, за ідеєю, мала
б забезпечити гідне
життя на заслуженому
відпочинку, для багатьох
пенсіонерів фактично
означає голод.
Проблему
несвоєчасних виплат,
яка виникла в липні,
на сьогодні вдалося
залагодити. Однак
експерти впевнені,
що це затягування —
лише перша ластівка
системної кризи.
Липневі затримки виплат
Пенсійний фонд України
(ПФУ) пояснив касовим розривом, що виник у результаті
недонадходження
відрахувань із єдиного соціального
внеску (ЄСВ), через що дефіцит ПФУ в другому місяці
літа перевищив 4 млрд грн.
Увечері 25 липня на офіційному сайті фонду з’явилася
інформація про те, що виплати повністю профінансовані через поштові відділення
«Укрпошти», яка впродовж
кількох днів видасть гроші
адресатам. А також про те,
що серпневі пенсії видаватимуться в штатному режимі
з 4 серпня. Дефіцит Пенсійного фонду був покритий за
рахунок позики Держказначейства. Здавалося б, інцидент вичерпано. Але не так
сталося, як гадалося.
За словами експерта з
політичних та економічних
питань Андрія Вігірінського,
ПФУ має два основні джерела доходів — дотації з держбюджету в розмірі 139 млрд
грн і так звані власні доходи, які становлять близько
220 млрд грн і надходять переважно за рахунок єдиного
соціального внеску.
Економіст Андрій Блінов
уточнює, що станом на 1 липня 2018 року в Україні було
11,441 млн пенсіонерів.
«Середня пенсійна виплата
при цьому становить 2562 грн.
Основна маса людей (3,7 млн
пенсіонерів) отримує виплати в межах 1501–2000 грн.
Ще 2,5 млн пенсіонерів мають від 2001 до 3000 грн
пенсії. Єдиного соціального
внеску цього року збирають
на 27,6% більше, ніж минулого, що стало можливим
завдяки зростанню мінімальних зарплат. Але це все одно
менше запланованого Пенсійним фондом обсягу. Відповідно до кошторису ПФУ, в
2018 році для виплат пенсій
має бути зібрано 208,3 млрд
грн ЄСВ. За півроку на ці цілі
Передплатні індекси:
23115 (рос.), 49450 (укр.)
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СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА

Затримка пенсій —
перша ластівка кризи?
КОНТЕКСТ

Юлія ТИМОШЕНКО:
«Це не можна нічим виправдати»
Затримка пенсійних виплат фактично
за кілька місяців до виборів —
це тривожна тенденція,
яка свідчить про реальний,
далекий від задовільного,
стан справ у країні.
Про це лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко зазначила
на своїй сторінці у мережі «Фейсбук».
«З регіонів надходять сигнали про затримку пенсій. Щиро
сподіваюся, що це «технічні проблеми», як намагаються запевнити в уряді та в Пенсійному фонді, а не 145-та «реформа» влади», — написала вона.
Керівник фракції переконана, що будь-яких затримок пенсійних виплат необхідно уникати в принципі.
«Це не може мати жодного виправдання», — впевнена лідер «Батьківщини».
Юлія Тимошенко також повідомила про те, що дала доручення всім місцевим організаціям «Батьківщини» вивчити
ситуацію з виплатою пенсійних нарахувань у регіонах.
акумулювали 89 млрд грн.
Тобто на 15 млрд грн менше
необхідного», — констатував
Блінов.
Андрій Вігірінський зі свого боку додав, що якщо вірити офіційним заявам, бюджетна частина виконується
своєчасно і в повному обсязі — 52% за шість місяців. А
отже, враховуючи щомісячний недобір Пенсійного фонду з ЄСВ у розмірі від 2,5 до
3 млрд грн, уряду доведеться просити парламент прийняти зміни до держбюджету,
щоб збільшити фінансування
витрат ПФУ.
Можливо, в грудні відбудеться чергове підвищення
мінімальної зарплати. За рахунок номінального збільшен-

ня надходжень збільшаться і
відрахування в ПФУ. Однак це
нічого не змінить у структурі
солідарної системи і лише відтермінує її кризу на рік.
Своєю чергою президент
Українського
аналітичного центру Олександр Охріменко, відштовхуючись від
даних
Держказначейства
станом на 26 липня, констатує, що до держбюджету надійшло на 9 млрд грн менше
запланованого. «Дірка» в
місцевих бюджетах склала
4 млрд грн.
«За період січень – липень
2018 року держбюджет України отримає на 12,5 млрд грн
менше, ніж було заплановано, а місцеві бюджети — на
5 млрд грн менше. Загальна

ДУМКА
За словами експерта
Центру аналізу економічної
політики Юрія Гаврилечка,
касові розриви означають
не тільки затримки виплат пенсій, а й затримки
виплат зарплат. Інакше не
було б касових розривів по
податкових платежах.
Якщо є проблеми зі своєчасною виплатою зарплат,
то недобір по податках,
нехай і тимчасовий, повинні відчувати й місцеві бюджети.
Він припустив, що падіння курсу гривні, яке спостерігається останнім часом, може бути пов’язане
із запуском Нацбанком друкарського верстата для
забезпечення
необхідних
виплат.
«дірка» в зведеному бюджеті
України становитиме близько 17,5 млрд грн», — зазначив він і додав, що, володіючи цими даними, не варто
дивуватися затримці виплат
пенсій і інших виплат із головної скарбниці країни.
Виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера
Олег Устенко також вважає,
що касові розриви, які призвели до затримки виплат
літнім українцям, є лише
одним із проявів кризи пенсійної системи нашої країни.
Він пояснив, що уповільнене економічне зростання
останніх років після більш
ніж 15% падіння в 2014–2015
роках, найнижчий показник
ВВП на душу населення се-

ВІДПОВІДНО ДО КОШТОРИСУ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ,
В 2018 РОЦІ ДЛЯ ВИПЛАТ ПЕНСІЙ МАЄ БУТИ ЗІБРАНО
208,3 МЛРД ГРН ЄСВ. ЗА ПІВРОКУ НА ЦІ ЦІЛІ АКУМУЛЮВАЛИ
89 МЛРД ГРН. ТОБТО НА 15 МЛРД ГРН МЕНШЕ НЕОБХІДНОГО

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД
МАЄ ДВА ОСНОВНІ
ДЖЕРЕЛА
ДОХОДІВ — ДОТАЦІЇ
З ДЕРЖБЮДЖЕТУ
В РОЗМІРІ
139 МЛРД ГРН
І ТАК ЗВАНІ
ВЛАСНІ ДОХОДИ,
ЯКІ СТАНОВЛЯТЬ
БЛИЗЬКО 220 МЛРД
ГРН І НАДХОДЯТЬ
ПЕРЕВАЖНО
ЗА РАХУНОК
ЄДИНОГО
СОЦІАЛЬНОГО
ВНЕСКУ (ЄСВ)
ред усіх європейських країн
(в Україні він складає трохи
більше 2,5 тис. дол., тоді як
у Білорусі він вдвічі вищий, в
Росії — втричі, а в Польщі — у
п’ять разів), а також відсутність довіри до влади — всі
ці фактори сприяють збільшенню міграційного потоку з
України.
«Адже один працездатний
українець, який виїжджає за
кордон, позбавляє пенсії одного пенсіонера, тому що в
нашій країні на одну людину
на заслуженому відпочинку
припадає одна працююча. А
в 2015-му, коли наша країна підписувала меморандум
із МВФ, в якому крім іншого
була задекларована пенсійна реформа, на 15 працюючих припадало 10 пенсіонерів. Тому немає нічого
дивного в тому, що дефіцит
Пенсійного
фонду
лише
збільшується. Отже, нинішні
затримки пенсій не останні»,
— підкреслив він.
Експерт упевнений, що
вирівняти ситуацію з Пенсійним фондом за рахунок
збільшення дотацій із держбюджету не вийде, оскільки
в держскарбниці «дірки» також збільшуються. Тому без
високого економічного росту
цю проблему розв’язати неможливо. Якщо все триватиме так і надалі, в результаті
(в кращому разі) ми перейдемо до грузинської моделі,
коли всі отримують однакову мінімальну допомогу.
У гіршому разі доведеться
звернутися до досвіду середньоазійських держав, де
забезпечення людей похилого віку повністю лягає на
плечі їхніх рідних.
«Проблему
Пенсійного
фонду розв’язати можна,
але тільки за умови нового
економічного курсу країни
й упровадження абсолютно
нової економічної політики»,
— підсумував Олег Устенко.

Антоніна МІРОШНИЧЕНКО

ВСЕУКРАЇНСЬКА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ГАЗЕТА
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ТОЧКА ЗОРУ

» Валерію Олександровичу,
як ви оцінюєте результати
роботи Верховної Ради на
останній сесії?
— Складається враження, що
Раду окупувала група людей,
далеких від життя простих
українців. Так, деякі ухвалені
закони, що стосуються аграрного сектора, нацбезпеки, податкової політики, справді
позитивні. Але більшість законопроектів, які вносила й протягувала завдяки кнопкодавству провладна більшість, — або
лобістські, або антинародні.
Найвагоміший серед них
— проект закону про відновлення кредитування. Цей документ розширює права фінансових установ, водночас
звужуючи права позичальників і поручителів. Якщо позичальник не має змоги повернути борг, його віддаватиме
поручитель. У разі смерті поручителя його майно забере
банк. Фінустанови зможуть
змінювати відсоткову ставку
впродовж усього строку дії
кредитного договору.
Ще один «цікавий» законопроект, який влада намагалася протягнути, — №8225Д,
який фактично дозволив би
передати в концесію або в
управління об’єкти державної
власності, які мають стратегічне значення і не підлягають
приватизації. Проти цієї ініціативи на погоджувальній раді
виступила Юлія Тимошенко, і
завдяки її позиції законопроект до порядку денного навіть
не включили.
Українців
продовжують
грабувати «по-новому» — потихому. Так і з ринком землі.
Владі не потрібен чесний ринок. Вона прагне нажитися на
чорноземах і простих українцях. З метою вкотре обманути
людей протискувався законопроект №3738Д, згідно з яким
іноземці отримали би право
скуповувати українську землю. Але на щастя, цього вдалося уникнути.
Однак на всі ці політичні
ігри, які влаштовує провладна
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Валерій
ДУБІЛЬ:
«Нова
Конституція
захистить
людей,
а владу змусить
працювати»
більшість, пішло багато часу.
Пригадую, як деякі депутати
відмовлялися голосувати за
важливі для українців закони,
поки не проголосують за їхні.
Не розглянули закони про
новий податковий режим для
малого та середнього бізнесу, про зниження тарифів на
житлово-комунальні послуги,
про податковий суверенітет
та офшорні компанії…
» «Батьківщина»
виступала проти відкриття ринку
землі...
— Ми не проти відкриття
ринку землі. Ми проти того,
щоб відкривати його в умовах
відсутності відповідного законодавства. Проведене «Всеукраїнською аграрною радою»
опитування свідчить, що мінімум 50% агровиробників хочуть відтермінування зняття
земельного мораторію щонайменше до 2022 року.
Держава має думати не про
те, як продати землю, а про те,
як створити умови, щоб землю
придбали саме селяни. А хто
зараз із них може це зробити,
якщо в нас понад 80% населення живе за межею бідності? Та й скасовувати мораторій сьогодні дуже ризиковано,
адже ті, хто орендує землю
зараз, матимуть першочергове право її викупу. Ніхто з олігархів не переплачуватиме за
те, що вважає і так своїм.
За наполяганням нашої
фракції Рада зробила перший крок до запровадження
законодавства, яке враховує
інтереси нашого народу й
убезпечує українські землі від
масової «прихватизації» іноземцями та олігархами. Так,
законопроект №7060 дозволяє сімейним фермерським

господарствам після семи
років оренди 5 га державної
ріллі приватизувати 2 га безоплатно й 3 гектари з виплатою коштів у розстрочку на 20
років.
Тепер потрібно прийняти
низку законів про підтримку
фермерів — і замість 35 тисяч існуючих ми матимемо
мільйони фермерських господарств. Питання в тому, чи
підтримає так звана більшість
ці ініціативи, а чи продовжить
просувати вигідні тільки олігархам та іноземцям закони
про обіг земель сільськогосподарського призначення.
» Ви як колишній медпрацівник опікуєтеся українською
медициною. Що визначить її
розвиток?
— Ситуація в галузі зараз
така, що медична субвенція
на 2018 рік лише 67% потреби
медустанов у фінансах. Решту змушені дофінансовувати
місцеві бюджети.
Такий дефіцит виник «завдяки» розпіареній медичній
псевдореформі. Тоді як нереформовані заклади страждають, у реформованих фінансування збільшилося в 2–2,5
раза. А МОЗ висвітлює лише
другу картину, закриваючи очі
на першу.
Натомість міжнародні експерти про це заявляють вголос. У листі до Верховної
Ради один із найвідоміших
фахівців з дитячої онкогематології доктор Мартін Фрідріхс пише, що висловлена
послами держав G7 і членами делегації ЄС підтримка
медреформи, яку проводить
Супрун, передчасна. Самі цілі
МОЗ неправильні. Метою має
бути не економія бюджетних

про донора, і про реципієнта.
Він не змінює вже існуючий
в українському законодавстві
принцип «чітко висловленої
згоди» («презумпція незгоди») про посмертне донорство
(людина за життя дає згоду на
вилучення анатомічних матеріалів письмово).
Але для того, щоб цей законопроект запрацював, МОЗ
має розробити ще підзаконну базу. А всі ми знаємо, як
«швидко» й «чітко» працює
команда Супрун. Доти українці змушені будуть лікуватися
за кордоном. І оскільки в. о.
міністра підписала недофінансований бюджет, гроші на
програму лікування українців
за кордоном закінчилися. Передбачаючи це, ще взимку я
подавав законопроект №8035
щодо збільшення фінансування програми лікування за кордоном, який і досі не проголосований…
Через таку ганебну політику
українці вже не вірять цій владі. Люди з маленьких містечок
і сіл говорять, що вже втратили надію на те, що колись заживуть по-людськи.
» Що потрібно зробити, щоб
відновити довіру українців до
влади?
— Питання не в довірі, а в
самій владі. В тому, які вона
перед собою ставить цілі: зробити життя українців кращим
чи, навпаки, на них нажитися. І, на жаль, усе свідчить
про друге. Влада, яку народ
фактично винайняв на роботу, нехтує своїми службовими
обов’язками. І нашій фракції
доводиться щодня відстоювати гарантоване законодавством право простих людей
на гідне життя.
Чинна Конституція створювалася за зачиненими дверима, нашвидкуруч, і потім кожен президент підлаштовував
її під себе. От і виходить, що
на практиці у простих людей
є лише обов’язки, а у влади —
безпрецедентні права.
Єдиний вихід із цієї ситуації
— спільно напрацювати новий
суспільний договір. Контролюючі органи мають бути чітко відмежованими від політиків, уряду й парламенту.
Протягом місяця відбувалися обговорення положень
нової Конституції за модерування Юлії Тимошенко. До
цих обговорень залучили понад 80 науковців, експертів
і представників громадянського суспільства. Надалі
планується організація подібних заходів у всіх регіонах
України. За словами лідера
«Батьківщини», за дев’ять місяців унаслідок суспільної
дискусії має народитися проект гармонійного суспільного
договору, в якому представники влади ані коми змінити
не зможуть. І я впевнений, що
тільки за умови постійного діалогу ми зможемо відродити
нашу Україну і зробити її однією з найзаможніших країн
Європи.

Фото Олександра ПРОКОПЕНКА

Ось і завершився черговий
політичний сезон. Провладна
більшість у Верховній Раді
випромінює позитив, адже, на
їхню думку, під час останньої
сесії прийняли багато
законів, які «покращують
життя українців». Звичайні
ж громадяни оптимізму
обранців не поділяють —
вони вже відчули переваги
життя «по-новому» на собі.
Про це, до речі, свідчать
результати соцопитувань.
Так, за даними дослідження
групи «Рейтинг»,
74% опитаних вважають,
що справи в Україні йдуть
у хибному напрямку. Про те,
що насправді стоїть
за «реформами» від влади
і як вони впроваджуються
у життя, розповів народний
депутат від фракції
«Батьківщина» Валерій Дубіль.

коштів чи боротьба з корупцією, а створення системи
профілактики захворювань і
оптимального лікування пацієнтів, тобто забезпечення
максимальної
доступності
медпослуг для всіх категорій
населення.
Ситуацію потрібно негайно
рятувати, адже система тримається на соломинці. Наша
політична сила розробила законопроект про обов`язкове
медичне страхування, який
мінімізує негативні наслідки
від «реформи» МОЗ. Внески
за працюючого має платити
роботодавець, за непрацюючого — держава. Маю надію,
що восени ми зможемо його
ухвалити. Інакше вже наступного року система охорони
здоров’я розвалиться остаточно.
Із позитивного: ми прийняли один «вузькопрофільний» документ, який змінить
життя тисяч людей на краще.
Йдеться про закон № 2386а-1
щодо трансплантації, здатний
врятувати понад 2000 осіб
щороку. Лихо може трапитися з кожним, але ми зробили
усе можливе, щоб важкохворі отримали шанс на життя. Раніше люди, яким була
потрібна пересадка органів,
мусили збирати гроші чи лікуватися за державні кошти
(яких завжди бракувало!) за
кордоном, бо не було виписано юридичну процедуру отримання згоди від донора чи
його законного представника
та порядку її відкликання. Тепер кожен українець зможе
стати донором. При цьому закон попереджує зловживання в цій сфері, забезпечуючи
конфіденційність інформації і

ЧИННА КОНСТИТУЦІЯ СТВОРЮВАЛАСЯ ЗА ЗАЧИНЕНИМИ ДВЕРИМА,
НАШВИДКУРУЧ, І ПОТІМ КОЖЕН ПРЕЗИДЕНТ ПІДЛАШТОВУВАВ ЇЇ
ПІД СЕБЕ. ОТ І ВИХОДИТЬ, ЩО НА ПРАКТИЦІ У ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ
Є ЛИШЕ ОБОВ’ЯЗКИ, А У ВЛАДИ — БЕЗПРЕЦЕДЕНТНІ ПРАВА. ЄДИНИЙ
ВИХІД — СПІЛЬНО НАПРАЦЮВАТИ НОВИЙ СУСПІЛЬНИЙ ДОГОВІР
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Довгі руки в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун
потягнулися реформувати екстрену медичну допомогу.
Нещодавно міністерство опублікувало концепцію, яка,
на думку її авторів, покликана значно поліпшити якість і
доступність медичної допомоги для українців, які опинилися
в кризовій ситуації, а заодно підвищити престижність
професії екстреного медпрацівника й забезпечити гідну
оплату його праці. Однак експерти схиляються до думки,
що реалізація цієї концепції перетворить «швидкі» на
автоперевізників, збільшить завантаженість стаціонарів,
що може призвести до зростання летальності.
Необхідність кардинальних
змін у системі екстреної медичної допомоги МОЗ пояснює...
високою смертністю серед
українців. Говорячи про те, що
наша країна посідає друге місце за кількістю смертей на 100
тисяч населення, помічники Супрун наводять статистику щодо
померлих від захворювань системи кровообігу, а також щодо
загиблих у результаті ДТП і насильницьких дій. А це не мало
не багато 72,3%. Ось у такий
невигадливий спосіб у МОЗ
вирішили показати слабкість
існуючої системи екстреної медичної допомоги.
Старший лікар Українського
науково-практичного центру
екстреної медичної допомоги
та медицини катастроф, лікар
невідкладних станів Наталія
Стахова здивована такими
цифрами. Тому що, за її словами, щорічно кожна станція
швидкої допомоги здає звіт
— так звану форму №22, — що
містить абсолютно всі дані,
включаючи кількість смертей
до моменту приїзду бригад
«швидкої» і в присутності медиків екстреної допомоги. Також у ньому вказується число
виїздів на ДТП, кількість потерпілих, доставлених у лікарні, кількість летальних випадків при аваріях, у тому числі в
присутності бригади. Наталія
Стахова констатує, що сукупні дані цих звітів, що свідчать
про роботу екстреної медицини, не підтверджують загальну
статистику МОЗ, в яку потрапляють померлі вдома або в лікарнях. По суті, вони нічого не
говорять про провали бригад
екстреної медицини, а свідчать
про загальну картину. У тому
числі про проблемні питання профілактики й лікування
захворювань у стаціонарних
установах.
Відповідальний
секретар
Національної медичної палати
Сергій Кравченко на підтвердження цієї тези навів приклад
однієї з київських лікарень,
де смертність від інфарктів
становить 96%. Виходить, що
«швидка» доставляє пацієнтів
ефективно, проте вони вмирають уже в палаті.
Втім, у «швидкої» справді є
певні проблеми. Передусім зі
швидкістю прибуття до паці-

єнта. Відповідно до закону про
екстрену медичну допомогу,
в місті бригада повинна бути
біля потерпілого впродовж 10
хвилин, у сільській місцевості — впродовж 20 хвилин після
виклику. Статистика говорить,
що в 69% випадків у містах
та всього в 22% випадків у
сільській місцевості «швидка» вкладається у відведений
час. І причину проблеми МОЗ
вбачає в тривалій обробці викликів диспетчерами й недостатній автоматизації пунктів. Тому пропонує в кожному
місті створити центральний
інформаційний вузол обміну
даними й встановити GPS на
всіх автомобілях. Передбачається, що «швидка», яка знаходиться найближче до місця
події, прибуде на допомогу
першою. Втім, така система
вже працює в Києві, Дніпропетровській, Херсонській, Харківській, Одеській та Миколаївській областях. У тестовому
режимі вона впроваджена в
Вінницькій та Полтавській об-

Світлофори, пропустіть,
бо «швидка» на виклик мчить
куватися. Також диспетчеру
ставиться в обов’язок у телефонному режимі консультувати свідків події з приводу
надання першої допомоги потерпілому до прибуття бригади екстреної допомоги.
До речі, відомство має намір
збільшити чисельність тих, хто
може надавати першу допомогу на місці події. Рятувальники,
патрульні поліцейські та співробітники МВС, водії громадського транспорту, провідники,
бортпровідники та кондуктори

сестер у бригадах на парамедиків і екстрених медичних
техніків — водіїв із навичками
надання першої допомоги.
Голова Вільної профспілки медиків України Олег Панасенко нагадав про те, що
українська служба екстреної
медицини відрізняється від
аналогічних служб інших країн
тим, що наші бригади безпосередньо на місці катастрофи
надають кваліфіковану допомогу, в тому числі вторинну й
навіть третинну.

У СТОЛИЦІ ФІКСУЄТЬСЯ ДО ДВОХ ТИСЯЧ ВИКЛИКІВ НА ДОБУ,
ПРОТЕ ЛИШЕ 40% ПАЦІЄНТІВ ГОСПІТАЛІЗУЮТЬСЯ.
ЗА СТОВІДСОТКОВОЇ ГОСПІТАЛІЗАЦІЇ УСІХ, ХТО ЗВЕРНУВСЯ
ПО ДОПОМОГУ, В КИЄВІ ПРОСТО НЕ ВИСТАЧИТЬ ЛІКАРЕНЬ
ластях. Але чи дієва вона, коли
все місто паралізують пробки?
Або коли дороги розбиті, як
після бомбардування?
Швидкість роботи диспетчерів — окрема тема. За словами
Наталії Стахової, диспетчер
зобов’язаний приймати абсолютно всі виклики, навіть якщо
людина реально не потребує
екстреної допомоги й може
дістатися лікарні самостійно.
Відповідно, поки бригада їде
на непрофільний виклик, хтось
інший може померти в очікуванні допомоги.
У МОЗ пропонують дати
право диспетчерам самостійно ухвалювати рішення про негайність направлення бригади
до пацієнта. Якщо виклик, на
думку працівника, не екстрений, людину можуть «перенаправити» або до її сімейного
лікаря, або до цілодобового
кол-центру, медики якого телефоном порадять, чим лі-

проходитимуть обов’язкове навчання наданню екстреної допомоги. Крім того, базові навички надання першої допомоги
будуть в обов’язковому порядку засвоювати вихователі дитсадків, вчителі й викладачі вишів, соцпрацівники. Нові знання
отримають також старшокласники й автомобілісти.
Навчати та сертифікувати
свіжоспечених фахівців із надання першої допомоги буде
спеціально створене Агентство екстреної медицини. Мабуть, Український науковопрактичний центр екстреної
медичної допомоги та медицини катастроф, який зараз виконує ці функції, реформаторів
не дуже влаштовує, а виписати
з-за кордону фахівців для перенавчання наших медиків чомусь у МОЗ не здогадалися.
Найбільш
обговорюваним
пунктом «реформи» є заміна
докторів, фельдшерів і мед-

«Існує поняття «золотої години», впродовж якої більше
шансів врятувати людині життя й здоров’я. Однак, за планом МОЗ, цю службу мають
намір перетворити на автоперевізників. Зі складу бригад
хочуть виключити лікарів і
фельдшерів, щоб парамедики
займалися транспортуванням
хворих до установ інтенсивної
терапії. Однак досі навіть у Києві не створено такої лікарні.
Виходить, пацієнтів їм залишається везти хіба що на кладовище», — констатував він.
Екс-голова
громадської
ради при Міністерстві охорони здоров’я Максим Іонов
зазначив, що парамедики, на
відміну від лікарів і фельдшерів, можуть не мати медичної
освіти. Відвідавши курси, вони
«заточені» виключно на надання першої допомоги з метою
подальшого транспортування
до лікарні. І якщо зараз лікар,

ЗАРАЗ ЛІКАР, ЯКИЙ ПРИЇХАВ НА ВИКЛИК І НАДАВ НЕОБХІДНУ ДОПОМОГУ,
МОЖЕ УХВАЛИТИ РІШЕННЯ ПРО ТЕ, ЧИ ПОТРІБНА ЛЮДИНІ ГОСПІТАЛІЗАЦІЯ.
ПАРАМЕДИКИ НА СЕБЕ ТАКУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УЗЯТИ НЕ МОЖУТЬ.
ВІДТАК ВОНИ ДОСТАВЛЯТИМУТЬ ДО ЛІКАРНІ КОЖНОГО ПАЦІЄНТА
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який приїхав на виклик і надав необхідну допомогу, може
ухвалити рішення про те, чи
потрібна людині госпіталізація, то парамедики на себе
таку відповідальність взяти не
можуть. Відтак, вони доставлятимуть до лікарні кожного
пацієнта.
Наталія Стахова уточнила,
що в столиці фіксується до
двох тисяч викликів на добу,
проте лише 40% пацієнтів
госпіталізуються. За стовідсоткової госпіталізації усіх,
хто звернувся по допомогу, в
Києві просто не вистачить лікарень.
Вона підкреслила, що запропонована МОЗ концепція
передбачає появу в бригад
екстреної медицини нових,
оснащених сучасною технікою автомобілів і гарантує
парамедикам гідну зарплату.
(Зараз фельдшер чи доктор
відразу після інституту отримують 3200 грн, ось тому фахівці і йдуть зі «швидкої».)
Відповідно до цієї концепції,
одна бригада створюється на
10 тисяч жителів.
«Виходить, що в столиці має
бути 260 бригад. На жаль, ми
дотягуємо лише до 0,5%. Екстрена медицина в Україні відчуває гостру нестачу автомобілів і обладнання. Але якщо
автоматично замінити посаду
фельдшера на посаду парамедика, то обладнання від
цього не з’явиться. Документ
фінансування «швидких» звалює на місцеві ради. Похвалитися зайвими грошима в бюджеті може далеко не кожен
регіон.
Підозрюю, проблемні питання екстреної медицини
розв’язані не будуть. Повірте, бригади не проти реформ.
Однак зміни повинні бути
спрямовані на реальне поліпшення, а не на банальну економію коштів, від якої врешті
постраждають і лікарі, і пацієнти», — підсумувала Наталія
Стахова.
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Суд міста Лева виніс рішення
на користь споживачів
Команда «Батьківщини» допомагає
українцям в судах виборювати
справедливість, добиватися
обґрунтованих і зважених тарифів.
Минулого тижня Шевченківський
суд м. Львова виніс знакове рішення,
яке допоможе споживачам боротися
проти свавілля облгазів у питаннях
нав’язування загальнобудинкових
газових лічильників.
Так, суд визнав незаконним нарахування фактичного об’єму спожитого газу
побутовому споживачу за показниками
будинкового вузла обліку (лічильника) та
зобов’язав Публічне акціонерне товариство «Львівгаз» здійснити перерахунок за
три роки згідно із нормами споживання,
визначеними постановою Кабінету міністрів України від 23 березня 2016 року
№203 «Про норми споживання природного газу населенням у разі відсутності
газових лічильників» з грудня 2016 року
у розмірі 4,4 кубометра на людину на календарний місяць.
Офіційний представник Юлії Тимошенко у «тарифних» судових процесах проти
уряду та НКРЕКП, голова Київської регіональної енергетичної асоціації Олександр
Трохимець розповів «ВВ», що рішення
Шевченківського суду міста Лева допоможе багатьом українцям, яким нараховують плату за газ за показниками загальнобудинкового приладу обліку.
«Ми довели в суді, що не можна застосовувати показники загальнобудинкового лічильника до конкретної квартири.
Плата може стягуватися або за показниками квартирного приладу обліку, або за
нормативами. Суд виніс рішення на нашу
користь, що створило прецедент для всієї
України, адже визнав, що будинкові лічильники не є засобом комерційного обліку», — констатував Трохимець.
Своєю чергою керівник ГО «Громадський рух «Європейське місто» Богдан
Рабешко, який представляв інтереси позивача в суді, на своїй сторінці у «Фейсбуці» пояснює, що будинковий лічильник не
дає достовірних даних щодо визначення
об’ємів передачі та розподілу (споживання/постачання) природного газу саме для
окремого споживача. Крім того, такий
прилад обліку встановлений не в межах
балансової належності, оскільки багатоквартирний будинок, на відміну від квартири, не є об’єктом власності споживача.
До того ж місце встановлення загальнобудинкового лічильника не є точкою комерційного обліку, виходячи із визначення терміну «точка комерційного обліку».
«Отже, показники загальнобудинкового лічильника газу оператор може використати виключно для складання загального балансу споживання природного
газу будівлі. При цьому жодним чином
показники такого приладу обліку не можуть бути використані для нарахування
плати за послугу споживачу», — додав
Олександр Трохимець.
Він зазначив, що тепер, користуючись
рішенням Шевченківського суду м. Львова, кожен споживач може відстояти свої
права в суді. Відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» позивачі звільнені від сплати судового збору.
І хоча це рішення першої інстанції, воно
є законним, поки його не оскаржили в
апеляції. Але для цього варто подавати
індивідуальний позов за кожен період
нарахувань, наприклад, за півроку або за
місяць окремо.

Олекса ГОНСЬКИЙ
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Абонплата,
абонплата...
Що з тобою,
моя квартплато?
1 травня 2019 року на українців чекає неприємна новина.
Ні, вихідні з нагоди святкування Всесвітнього дня солідарності
трудящих не відмінять. Але згідно із законом «Про житловокомунальні послуги» вводиться абонплата на опалення, гарячу
та холодну воду, водопостачання й водовідведення та вивіз побутових
відходів. В Мінрегіонбуді підготували проект постанови, яким
встановлюється гранична абонплата на ці послуги.
Якими ж будуть розміри нових платежів, розбиралися «ВВ».
Відразу зазначимо, що абонплата
нараховуватиметься незалежно від
того, користується людина послугою
чи ні, навіть якщо вона взагалі не живе
в квартирі. Згідно проекту постанови,
це стосується всіх комунальних послуг, окрім електроенергії та газу. Тобто якщо зараз за опалення ми сплачуємо тільки в холодний період, коли
отримуємо цю послугу, після 1 травня 2019-го абонплата нараховуватиметься щомісяця. Окремо доведеться
сплачувати безпосередньо за послугу
згідно із показниками квартирного чи
будинкового лічильника. Відповідно, в
платіжці побачимо дві суми.
Новий платіж, за задумом Мінрегіонбуду, повинен відшкодовувати
витрати постачальникам за розподіл
послуг між споживачами, а також за
періодичну повірку, обслуговування
та ремонт приладів — розподілювачів теплової енергії, будинкових та
індивідуальних лічильників тепла та
води. Також абонплата, згідно проекту постанови «Про встановлення
граничного розміру плати за абонентське обслуговування у розрахунку на
одного абонента для комунальних
послуг, що надаються споживачам
багатоквартирних будинків за індивідуальними договорами», має покривати комунальникам витрати на
укладання індивідуальних договорів
із власниками квартир. При цьому
плата за обслуговування мереж, поточні й капітальні ремонти буде, як і
зараз, «зашита» в тариф на послугу.
В уряді заспокоюють, що новий платіж не вдарить по кишенях українців,
бо наразі в діючих тарифах ці витрати
вже закладені. Відповідно, за логікою
чиновників, їх просто відокремлять і
оформлять як абонплату. Але це не
зовсім так. Якщо за вивезення сміття

та опалення плата нараховується незалежно від користування послугою і
вона є пропорційною площі житла, із
водою все інакше: не користуєшся —
не платиш. Тобто зараз ті, хто користуються водою, оплачують цю послугу за себе й, як то кажуть, за сусіда.
Із 2019-го платитимуть усі. Алгоритм
обрахування розміру максимальних
платежів за послуги Мінрегіон й прописав у своїй постанові.
Формула розрахунку наступна:
мінімальна зарплата (яка наразі
становить 3723 грн) помножена на
середній кількісний склад домогосподарства, що становить 2,58 особи,
та на коефіцієнт витрати. Для кожної
послуги він свій: для опалення і гарячої води коефіцієнт — 0,004, для холодної води — 0,0035, а на вивезення
сміття — 0,0015.
Прості арифметичні розрахунки
показують, що загалом за місяць доведеться сплачувати 124 грн 86 коп
абонплати: за тепло і гарячу воду — по
38,42 грн, за холодну воду й водовідведення — 33,62 грн, за вивезення сміття
— 14,4 грн. Якщо ж водоканали введуть
абонплату окремо за постачання холодної води й окремо — за водовідведення, то витрати збільшаться до 158
грн. Але враховуючи плани уряду про
підвищення мінімальної зарплати в
2019-му до 4600 грн, можна очікувати,
що суми абонплат виростуть. За тепло
та гарячу воду доведеться віддавати
вже по 47,47 грн, за холодну воду й
водовідведення — 41,53 грн, а за вивезення сміття — 17,8 грн щомісяця.
Суми, у порівнянні із тарифами, нібито й невеликі. Головне, щоб їх насправді відокремили від сплати безпосередньо за послугу та не зашили в
неї додаткові витрати. Адже, на жаль,
в Україні досі формування тарифів —

це таємниця за сімома печатками. Не
в такому вже далекому минулому в
столиці, наприклад, у тариф на електрику та гарячу воду закладали навіть витрати на корпоративи…
В ідеалі від введення абонплати
деякі тарифи можуть навіть знизитися. Наприклад, для тих мешканців, які створили в багатоповерхівці
ОСББ чи обрали управителя, така
абонплата може бути нижчою через
відсутність необхідності укладання з
постачальником індивідуальних договорів. Навіть якщо мешканці вирішили не об’єднуватися в ОСББ, вартість послуги теплопостачання також
може бути нижчою. Адже у будинках
із лічильниками плата за витрачені гігакалорії пропорційна житловій площі.
Враховуючи те, що від ціни гігакалорії
відокремлять розмір абонплати, а платежі за опалення розіб’ють на цілий рік,
можна сподіватися на те, що взимку
рахунки прийдуть трохи меншими.
Але це ідеальний варіант… Експертне середовище ж налаштоване не так
оптимістично. Спеціалісти вважають,
що всі послуги, на які введено абонплату, подорожчають на 10–15%. І це
без врахування підвищення вартості
безпосередньо послуг. Адже вже зараз
в Асоціації водоканалів прогнозують
зростання тарифів на воду на 10–15%
із вересня. Тоді ж спливає термін подовженого на минулому тижні урядом
спеціального положення, яке залишало вартість газу незмінною. Тобто із
жовтня можемо розраховувати на підвищення вартості блакитного палива
принаймні на 10–15%. А за подорожчанням тарифу на газ поповзуть вгору
ціни на опалення й гарячу воду.
До речі, МВФ вимагає ввести
абонплату й на цей ресурс, відокремивши від ціни на газ для населення
вартість послуги на розподіл та транспортування. Пригадуєте, НКРЕКП
навіть постанову відповідну ухвалила минулого року, а потім її дію героїчно відмінили. Проте ніщо не заважає реанімувати цю ідею пізніше.
Адже апетити постачальників послуг
все ростуть.

Катерина МІЦКЕВИЧ
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КІНО

Популярна голлівудська актриса Шарліз Терон завжди
готова експериментувати. Вона може приміряти на
себе будь-яку роль: крутої кібертерористки, казкової
королеви-лиходійки, смертельно хворої дівчини,
дружини адвоката диявола, досвідченої шпигунки
чи супергероїні під прикриттям... Цього разу Шарліз
зіграла абсолютно тривіальну роль — багатодітної
мами. Але зробила це як завжди незрівнянно. У цьому
ви зможете переконатися, подивившись фільм «Таллі».
Отже, Марло (Шарліз Терон)
перебуває на останніх тижнях
вагітності: вона чекає на третю дитину. Насправді жінка
радості материнства зовсім не
відчуває, адже вона дуже втомилася. Чоловік Дрю (Рон Лівінгстон) навіть не намагається полегшити їй життя. Замість
допомоги по господарству і
виховання дітей він присвячує
весь свій час комп’ютерним
іграшкам... Марло ж тягне на
собі всю хатню роботу, намагається впоратися з гіперактивним сином і носить під серцем ще одну дитину... Тому не
дивно, що головна героїня на
межі нервового зриву.
Напередодні пологів брат
Марло Крейг (Марк Дюпласс)
робить їй подарунок: оплачує
нічну няню. Спочатку жінка
опирається, але коли донька
з’являється на світ, то героїня
Шарліз Терон здається і погоджується на помічницю. Таллі
(Маккензі Девіс) не тільки допомагає Марло фізично, але
вона буквально повертає її до
життя. Потроху Марло починає
приходити до тями... Ось тільки
саме тепер Таллі заявляє, що
повинна піти... У чому причина?
Чи зможе це пережити Марло?
І як поведеться Дрю? Про це ви
дізнаєтесь, подивившись цей,
як виявилося, досить дивний
фільм.
Шарліз Терон зіграла просто геніально. Спостерігаєш
за її героїнею, і дійсно опускаються руки, накриває хвиля

обурення, в горлі стискається...
Їй співчуваєш всією душею,
хочеш дати пораду, бодай чимось допомогти... Насправді
ж, щоб викликати у глядача
такі емоції, актриса досить
довго готувалася до ролі. Ну
а щоб зробити образ своєї героїні більш переконливим, Терон довелось потовстішати на
двадцять три кілограми!
«Я просто хотіла зрозуміти,
що відчуває ця жінка, і мені
здалося, якщо я наберу вагу,
нас це зблизить, — пояснювала вона в одному з інтерв’ю
свої мотиви. — Я прокидалася
о другій годині ночі і з’їдала
тарілку холодних макаронів із
сиром. Я ковтала їх. У перші
три тижні було чудово відчу-

«ТАЛЛІ
ТАЛЛІ»:
»:

порятунок Шарліз Терон

Але після завершення зйомок актриса сама впала в депресію, оскільки у неї не вийшло швидко скинути вагу. Для
того щоб набути форму, їй знадобилося півтора року. Терон
страшенно комплексувала на
всіляких червоних доріжках:
папараці раз у раз намагалися зняти її складочки жиру, не

цю роботу). Ось тільки тоді (в
27 років), за словами актриси,
їй вдалося швидко повернутися до колишніх параметрів,
просто поголодувавши тиждень-другий. Але коли тобі
трохи за сорок, то процеси
в організмі сповільнюються
і позбутися зайвих кілограмів не так просто. Тим більше

ХОЧ БИ ЯК ГЕНІАЛЬНО ЗІГРАЛА ШАРЛІЗ ТЕРОН,
ФІЛЬМ ВИЙШОВ АБСОЛЮТНО ПОРОЖНІМ.
РЕЖИСЕР ДЖЕЙСОН РАЙТМАН І СЦЕНАРИСТКА
ДІАБЛО КОДІ НЕ ЗМОГЛИ РОЗКРИТИ
З ОДНОГО БОКУ ТРИВІАЛЬНУ, З ІНШОГО —
ВКРАЙ СКЛАДНУ ПСИХОЛОГІЧНУ ТЕМУ
вати себе дитиною, яка потрапила до крамниці солодощів.
Було весело снідати фастфудом і запивати все це двома
молочними коктейлями. Але
потім стало не смішно. Раптом
мені набридло їсти все підряд,
і це перетворилося на працю.
Я ставила будильник на другу
годину ночі, щоб поїсти».

знаючи про те, що погладшала
актриса задля роботи.
Тим часом зайві кілограми
все не зникали. У 2004 році
Шарліз вже вдавалася до подібного експерименту: для ролі
серійної вбивці Ейлін Уорнос у
фільмі «Монстр» вона поправилася на тринадцять кілограмів
(до речі, отримала «Оскара» за

двадцяти трьох! Тож вона довгенько сумувала. Але все ж
таки мета виправдала засоби.
Та й Шарліз знову стала стрункою і красивою.
От тільки біда в іншому: хоч
би як геніально зіграла оскароносна актриса, фільм вийшов
абсолютно порожнім. Режисер
Джейсон Райтман і сценарист-

ка Діабло Коді не змогли розкрити з одного боку тривіальну, з іншого — вкрай складну
психологічну тему. Спочатку
фільм дійсно дивишся з інтересом, але чим далі, тим більше
не розумієш, що ж насправді
відбувається. Творці не змогли
зазирнути в глибини жіночої
душі. Вони розставили категорично неправильні акценти.
Вразив і кінець фільму, коли
чоловік головної героїні раптом
«прокинувся» і вирішив, що тепер буде допомагати їй у всьому. Все це описано настільки
просто, ніби тільки так і мало
бути.
Творці фільму знайшли «химерний» рецепт, як скерувати
головну героїню на шлях істинний. Насправді ж вони навіть не намагалися зрозуміти,
що відчувала б реальна жінка,
якби опинилася в такій банальній сумній ситуації. Тому
фільм «Таллі» можна подивитися тільки для того, щоб вкотре насолодитися акторською
майстерністю Шарліз Терон. В
усьому іншому ця стрічка вкрай
поверхнева.

Нова глава
найскандальнішого роману

Цього року на великі екрани вийшла остання частина екранізації
скандального роману «П’ятдесят відтінків сірого». Ну нарешті ці муки
закінчилися. Напевно, так подумав багато хто. Закінчилися,
та не зовсім. Кінематографісти вирішили пожартувати над твором
Е. Л. Джеймс і зняли фільм «Клуб «П’ятдесятьох відтінків сірого».
За сюжетом, чотири подруги у поважному віці — Діана (Дайан Кітон),
Вівіан (Джейн Фонда), Шерон (Кендіс
Берген) і Керол (Мері Стінберген), —
які дружать із самого дитинства, багато років тому заснували власний
книжковий клуб. Збираючись час від
часу, дами не тільки обговорювали

літературні новинки, а й пліткували, також ділилися своїми новинами.
При цьому, звичайно ж, випивали по
келишку вина. На одному з таких засідань книжкового клубу було вирішено вивчити скандальний еротичний
роман «П’ятдесят відтінків сірого».
Подруги читають цей твір і водночас

розбираються зі своїми любовними
проблемами. Кожна з них повинна винести із ситуації, в яку потрапляє, певний урок...
У цьому фільмі задіяні дійсно унікальні актори, і це відразу ж підкуповує глядача. До речі, в одній
з ролей знявся відомий актор Дон
Джонсон — батько Дакоти Джонсон,
яка зіграла головну роль в екранізації
«П’ятдесятьох відтінків сірого».
Клуб «П’ятдесятьох відтінків сірого» — життєстверджуючий фільм. Він
вкотре демонструє глядачам, що і у
віці «трохи за шістдесят» можна вести
дуже веселе і повноцінне життя: подорожувати, кохати, пустувати. Та все
що завгодно — головне, щоб було бажання і настрій...
Але разом із тим це муві дещо пусте:
багато тут натягнуто, награно і висмоктано з пальця. Сценарій наче скроїли
за формулою з декількох уже знайомих нам фабул. Та й надто все передбачувано: на самому початку чітко

уявляєш собі фінал — і не помиляєшся
в результаті. Хочеться ж якоїсь несподіванки, крутих поворотів, надриву (незважаючи на те, що це комедія).
Втім, цей мінус сторицею перекриває ще один плюс: фільм буквально
заряджений позитивною енергією.
І це явна заслуга режисера-початківця
Білла Холдермена. Крім того, тут є над
чим від душі посміятися.
Однак, треба сказати, ця жіноча версія фільму на тему «весела старість»
дуже програє чудовому чоловічому
варіанту. Так, минулого року на великі
екрани вийшла прекрасна комедія під
назвою «Красиво піти». Головні герої
цього муві на схилі літ вирішили пограбувати банк. Все, що відбувалося в
цьому кіно, було вкрай мило і душевно.
Про фільм «Клуб «П’ятдесятьох відтінків сірого» такого не скажеш. Це явно
одноразова картина, яка незабаром зітреться з пам’яті. Навіть незважаючи
на чудовий акторський склад і, відповідно, прекрасну гру.

Сторінку
у підготувала
у
Євгенія ПРОРИВАЙ
Й
Передплатні індекси:
23115 (рос.), 49450 (укр.)
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СУСПІЛЬСТВО
Нещодавно в Одесі
пройшов галаконцерт Міжнародного
благодійного фестивалю
«Назустріч мрії»,
організований Асоціацією
CHILD.UA в рамках
інклюзивного творчого
табору GALAXY CAMP.
Цього року дійство
зібрало рекордну кількість
глядачів: кілька тисяч
одеситів і гостей міста
прийшли підтримати
талановитих дітей,
що виступали
на сцені Літнього
театру Морвокзалу.
Фестиваль «Назустріч мрії»
є унікальним, адже дає можливість для реалізації своїх
творчих здібностей дітям соціально незахищених категорій, із сімей переселенців, а
також дітям з обмеженими
можливостями. Про це на
брифінгу сказала президент
Асоціації міжнародних і всеукраїнських громадських організацій CHILD.UA Євгенія
Тимошенко.
«Цей фестиваль ми проводимо вже вдванадцяте.
Вважаю, що дуже важливо
надавати підтримку соціально незахищеним категоріям
дітей, вселяти в них надію,
віру в краще, давати їм можливість для реалізації в майбутньому», — сказала вона.
За словами Євгенії Тимошенко, фестиваль став справжньою
творчою школою для обдарованих дітей з усієї України.

На крилах творчості назустріч мрії

Отже, гран-прі фестивалю
завоював Народний художній
ансамбль танцю і пісні в жестовому виконанні «РИТМ».
Перше місце в номінації
«Вокал» розділили Анастасія Шкаровська (діти), група
«Березіль» (юніори), Олексій
Ткаченко (молодь); в номінації «Гра на музичних інструментах» переміг Рустем
Еміратлі (юніори); «Театр» —
Марія Мазоха (юніори); «Оригінальний жанр» і «Жестове
виконання» — творчий колектив Bezslov (юніори); «Хореографія» — «Барбарики» (діти),
Тетяна Шевчук (юніори), Народний художній ансамбль
танцю і пісні в жестовому виконанні «РИТМ» (молодь).
До складу професійного
журі конкурсу увійшли Анна

Юлія Тимошенко. Політик
підкреслила, що головне завдання для країни полягає в
тому, щоб дати можливість
для розвитку молодого покоління.
«Діти — це майбутнє нашої держави. І треба зробити
так, щоб всі їхні таланти і здібності були розкриті повною
мірою — ось таке завдання
стоїть перед нами. І якщо
ми відкриємо шлях дітям, то
Україна стане сильною, її будуть поважати в усьому світі.
Адже наші діти талановиті
настільки, що зможуть вивести нашу країну вперед», —
сказала Тимошенко.
За словами політика, фестиваль «Назустріч мрії» є
унікальним, адже допомагає
розкритися тим надзвичай-

ЮЛІЯ ТИМОШЕНКО: «ДІТИ — ЦЕ МАЙБУТНЄ
НАШОЇ ДЕРЖАВИ. І ТРЕБА ЗРОБИТИ ТАК,
ЩОБ ВСІ ЇХНІ ТАЛАНТИ І ЗДІБНОСТІ БУЛИ
РОЗКРИТІ ПОВНОЮ МІРОЮ — ОСЬ ТАКЕ
ЗАВДАННЯ СТОЇТЬ ПЕРЕД НАМИ. І ЯКЩО МИ
ВІДКРИЄМО ШЛЯХ ДІТЯМ, ТО УКРАЇНА СТАНЕ
СИЛЬНОЮ, ЇЇ ПОВАЖАТИМУТЬ В УСЬОМУ СВІТІ»
До слова, в цьому році фестиваль змінив формат, перетворившись на справжній творчий табір GALAXY CAMP для
більш ніж двохсот діток, з якими працювали психологи, актори, хореографи, музиканти
та вокалісти. Тут же проходив
конкурсний відбір фестивалю,
переможці якого стали учасниками гала-концерту. Так діти
отримали можливість виступити разом зі своїми улюбленими
артистами. Зіркові гості — Тіна
Кароль, Лавіка, Юрій Годо, Євген Хмара, Тетяна Піскарьова,
Марта Адамчук, М’ята і «Клей
Угрюмого» — з радістю підтримували дітвору.
Головний редактор —
Анна СПІВАК,
відповідальний секретар —
Олексій СОКУР
Свідоцтво про держреєстрацію
КВ №21058–10858 ПР
від 14.11.2014 р.
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Клюшниченко, Інга Селіна і
Юрій Мілентій.
Голова журі конкурсу «Назустріч мрії» композитор і
піаніст-віртуоз Євген Хмара
зазначив, що в цьому році
судити
було
неймовірно
складно, оскільки учасники
представили багато справді
професійних номерів. Щоб
зберегти об’єктивність, члени
журі вирішили не знайомитися з профайлами учасників —
складними життєвими історіями дітей — і в своєму виборі
спиратися виключно на критерії оцінки їхньої творчості.
На фестивалі була присутня лідер партії «Батьківщина»
Редакція:
м. Київ,
бул. Лесі Українки, 26
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ТзОВ «Структура ІT»,
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м. Київ, Україна,
04080

но талановитим дітям, у яких
для цього не так багато можливостей.
«Діти показали, що у них
є крила, на яких вони готові
летіти до своєї мрії. Ми були
в захваті, тому що за рівнем
професіоналізму
малюки
не поступалися справжнім
зіркам. Мені здається, що
саме такі конкурси допомагають дітям знайти себе і
відкривають їм дорогу в майбутнє», — завершила Юлія
Тимошенко.
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