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«БАТЬКІВЩИНА» СЛУЖИТИМЕ
УКРАЇНІ ТА ІНТЕРЕСАМ ЛЮДЕЙ

Команда Юлії Тимошенко
має стратегічний план
відродження
та становлення України
і втілюватиме його
надалі. «Батьківщина»
служитиме країні
та інтересам людей,
де б вона не була: в
коаліції чи ні. Про це
на прес-конференції
заявила лідер партії.

та становлення України. Ми
20 років віддавали сили та
досвід Україні, і ми це робитимемо й надалі», — наголосила лідер «Батьківщини».
Водночас політик зауважила, що на парламентських
«Наша команда склада- виборах партія президента
ється з професіоналів і ми Володимира
Зеленського
вміємо будувати країну. Ми здобула перше місце і сьо— одна з небагатьох партій, годні саме в її руках ініціаяка має покроковий стра- тива та відповідальність за
тегічний план відродження формування коаліції.
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Фото Олександра ПРОКОПЕНКА

ЮЛІЯ ТИМОШЕНКО: «НАША КОМАНДА СКЛАДАЄТЬСЯ
З ПРОФЕСІОНАЛІВ І МИ ВМІЄМО БУДУВАТИ КРАЇНУ. МИ — ОДНА
З НЕБАГАТЬОХ ПАРТІЙ, ЯКА МАЄ ПОКРОКОВИЙ СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН
ВІДРОДЖЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ. МИ 20 РОКІВ ВІДДАВАЛИ
СИЛИ ТА ДОСВІД УКРАЇНІ, І МИ ЦЕ РОБИТИМЕМО Й НАДАЛІ»
«Вони ухвалюватимуть рішення, з ким коаліцію створювати, кого висувати на
посади прем’єр-міністра та
міністрів», — заявила голова
партії та привітала команду
президента з перемогою.
На запитання, з ким із партій, які наразі потрапляють
до парламенту, «Батьківщина» готова об’єднуватися,
Юлія Тимошенко зазначила,
що мова може йти про коалі-

цію лише зі «Слугою народу»
та «Голосом».
Разом із тим Юлія Тимошенко подякувала всій команді «Батьківщини», яка
виборює чесний результат
голосування, та всім, хто підтримав партію на парламентських перегонах.
«Батьківщина»
успішно
входить до парламенту. Ви
— прекрасна армія, армія, що
бореться за Україну. Ви про-

ВСЕУКРАЇНСЬКА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ГАЗЕТА
НАША АДРЕСА В ІНТЕРНЕТІ:

GAZETAVV.COM

довжуєте на кожній дільниці
захищати результат, ви продовжуєте бути на сторожі
чесних виборів», — звернулася голова партії до своїх соратників.
Політик також подякувала
всім, хто голосував за «Батьківщину» і «всупереч великій
інформаційній хвилі» 20 років був разом з нею та вірив
у її перемогу.
«Ми стояли проти кланової
системи 20 років, ми разом
боролися проти олігархів. Ми
з вами 20 років були однією
командою. Дякую всім, хто з
нами продовжує йти. Ми віримо у вас, ви вірите у нас.
І ми разом віримо в Україну»,
— підсумувала лідер партії.
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5 гривень
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ПОЛІТИКА
Дочасні вибори до
Верховної Ради, які
відбулися 21 липня,
стали одними з найбільш
незвичних для нас.
По-перше, волевиявлення
вперше відбулося влітку,
а це політично зовсім
неактивна пора року. Подруге, явка була найнижчою
в історії незалежної України.
По-третє, перемогу
отримала одна політична
сила — такого ще теж не
було. Незабаром побачимо
остаточні підсумки
голосування та зрозуміємо,
хто увійде в майбутню
коаліцію та новий уряд. Та
це буде трохи згодом. Поки
ж проаналізуємо попередні
результати виборів.
Вперше в історії незалежної
України на позачергових виборах до Верховної Ради проголосувало менше 50% виборців.
Так, за даними Центральної
виборчої комісії, явка склала
усього 49,8%. Для порівняння
згадаємо результати усіх попередніх парламентських виборів: 1994 рік — 75,6%, 1998-й —
71,2%, 2002-й — 65,2% , 2006-й
— 67,6%, 2007-й — 62%, 2012-й —
57,5%, 2014-й — 51,9%.
Загалом у виборчих списках
значилися 29 мільйонів 527 тисяч 744 українця. З них отримали бюлетені на виборчих дільницях або голосували на дому
14 мільйонів 718 тисяч 556 осіб.
Тобто решта 14 мільйонів 809
тисяч 188 виборців голосувати
не прийшли.
Найвища явка була зафіксована в Чернігівській області
— 54,8%, а найнижча — в Закарпатській (41,16%). Столиця, до
речі, теж не відрізнялась активністю — тут проголосувало
48,97% виборців.
Та перейдемо до результатів.
На момент підготовки номера
газети до друку було опрацьовано понад 76% протоколів. Тож
у багатомандатному виборчому
окрузі перше місце посіла партія «Слуга народу» — 42,77%. Ре-

Дані ЦВК за результатами підрахунку 76% протоколів

42,77%

«СЛУГА НАРОДУ»
«Опозиційна платформа
— ЗА ЖИТТЯ»
«Європейська
солідарність»

8,35%

«Батьківщина»

8,08%

«Голос»

12,99%

6,12%

КІНЕЦЬ ПЕРЕГОНІВ —
початок нового політичного циклу
зультат цей був прогнозований,
чого не скажеш про одномандатні округи (та про це трохи
пізніше). Ласий шматок голосів
отримала «Опозиційна платформа — За життя» — 12,99%.
Друзі, ось такий відмінний результат отримала проросійськи
налаштована політична сила на
шостому році війни! І за це вона
має бути вдячна «Блоку Петра
Порошенка», самому Петру По-

Інші політсили набрали менше
п’яти відсотків. Тож, як бачимо,
до Верховної Ради дев’ятого
скликання потрапляє усього
п’ять політичних партій.
Серед непрохідних опинилися… Радикальна партія Олега
Ляшка набрала 3,87%. Нагадаємо, що на позачергових виборах 2014 року РПЛ мала 7,44%.
«Сила і Честь» нині взяла лише
3,77%. Партія не змогла по-

ська позиція» — 1,07%. Це просто якесь неймовірне падіння
рейтингу, зважаючи на те, що на
президентських виборах лідер
політсили Анатолій Гриценко
набрав 6,91%. І тепер він навіть
не «перший непрохідний»…
Вразив нині і результат «Самопомочі» — 0,66%. Але ж у
2014-му вона мала 10,97%!
Трохи менше голосів отримала
Партія зелених України — 0,64%.

ТРОХИ ПОЧЕКАЄМО ТА НЕВДОВЗІ ДІЗНАЄМОСЬ ВЖЕ ОСТАТОЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ
ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ. І ТОДІ РОЗПОЧНЕТЬСЯ НОВИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ЦИКЛ.
ВЛАДА БУДЕ ПОВНІСТЮ ПЕРЕЗАВАНТАЖЕНА, ТОЖ НАСТАНЕ ЧАС
ВИПРАВЛЯТИ СТАРІ ПОМИЛКИ ТА ВІДДАВАТИ БОРГИ СУСПІЛЬСТВУ.
А ЇХ ВЕРХОВНА РАДА ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ ЗАЛИШИЛА АЖ НАДТО БАГАТО
рошенку та оновленій «Європейській солідарності»…
До речі, «ЄС» взяла 8,35%.
Агов, а де 25%? А якщо серйозно, то бачимо просто неймовірне падіння рівня підтримки — на
дочасних виборах до ВР 2014
року БПП взяла 21,82% голосів
виборців й зайняла друге місце
за результатами у багатомандатному окрузі.
Партія «Батьківщина» отримала 8,08%, а «Голос» — 6,12%.

вторити успіх Ігоря Смешка на
президентських виборах, коли
він неочікувано для усіх набрав
6,04%. Абсолютно прогнозовано
пролетів «Опозиційний блок» —
3,2%. А от результат «Партії Шарія» відверто здивував — 2,31%.
Не пощастило й партії «Українська стратегія Гройсмана» —
2,24%. Навіть розкручена «Свобода» отримала трохи менше
— 2,23%. Ще нижчий результат
продемонструвала «Громадян-

За Аграрну партію проголосували 0,48% — виходить, тут і
Олег Винник не допоміг! Жінки,
ви де?.. «Рух нових сил Михеїла
Саакашвілі» взяв усього 0,47%.
А скільки було галасу… Інші ж
політичні сили отримали ще
менші результати… Нагадаємо,
що усього між собою змагалися
22 партії.
Але насправді виграли не
тільки ті політичні сили, які подолали прохідний бар’єр. Нага-

даємо, з 1 липня 2016 року діє
Закон України «Про внесення
змін до деяких законодавчих
актів України щодо запобігання і протидії політичній корупції», що передбачає державне
фінансування статутної діяльності політичних партій та відшкодування витрат на передвиборчу агітацію під час виборів
народних депутатів України.
Згідно із цим документом партії,
які пройшли в парламент, отримують державне фінансування.
А після цих виборів отримати бюджетні кошти зможуть і
ті політичні сили, які набрали
понад 2% голосів виборців. От
вам і приємний бонус.
Перейдемо до мажоритарної
складової. Знову-таки неабияк здивувало те, яку шалену
підтримку мають проросійські
політсили в Донецькій та Луганській областях — чимало
округів саме за ними. Також
вразив феноменальний результат партії «Слуга народу», яка
отримає чималу частину мандатів на «мажоритарці». Однак
вже відомо, що ця політсила
планує через суд встановлювати результати парламентських
виборів у десяти округах.
Ще цікаво, що вибори на великій кількості округів виграли
самовисуванці. І саме від них
багато що залежатиме. Головне питання полягає в тому, до
якої фракції у парламенті вони
пристануть...
Також цікаво, що чимало відомих чи то навіть одіозних
нардепів, за попередніми даними, вибори програли. Це
Сергій Пашинський, Олексій
Гончаренко, Ігор Кононенко,
Олександр Грановський, Сергій Ківалов, Максим Бурбак,
Геннадій Москаль…
Тож трохи почекаємо та невдовзі дізнаємось вже остаточні результати волевиявлення.
І тоді розпочнеться новий політичний цикл. Влада буде повністю перезавантажена, тож
настане час виправляти старі
помилки та віддавати борги
суспільству. А їх Верховна Рада
восьмого скликання залишила
аж надто багато.

Яна ДЖУНГАРОВА

ДУМКА ЕКСПЕРТІВ

Критерії життєздатності
та довголіття
нового парламенту
Віктор НЕБОЖЕНКО,
політолог, директор
соціологічної служби
«Український барометр»:
«Існує кілька політичних проблем,
які перш за все доведеться вирішувати новій Верховній Раді. Це буде критерієм життєздатності та довголіття
нового парламенту.
1. Швидко сформувати відповідальну і реальну, а не формальну, як раніше, парламентську більшість. Обрати
голову Верховної Ради. Після Парубія
будь-хто, хто стане спікером, виглядатиме краще. Важлива тільки одна

2

умова для майбутнього спікера парламенту. Він повинен бути здатним
керуватися у своїй роботі Регламентом ВР, а не політичними замовленнями або особистими уподобаннями.
2. Протягом місяця затвердити
нового прем’єр-міністра і склад уряду «національної надії», який тут же
представить реальну програму.
3 Найважче випробування для нового парламенту — позбавити депутатської недоторканності колишнього
президента України Порошенка і передати його в руки оновленого українського правосуддя. Це буде реальним доказом мужності та рішучості
нової влади боротися з корупцією і
мародерством у країні.
4. Розпочати розгляд і своєчасне
ухвалення бюджету України».
«Фейсбук»

Порошенко зруйнував
образ переможця
Олег ПОСТЕРНАК,
кандидат історичних наук,
політтехнолог, керівник
«Центру політичної розвідки»:
«А знаєте, чому на Західній Україні,
особливо на Львівщині, погано голосують? Зовсім не через недільні служби,
гастарбайтерів, студентів, відпочивальників і дачників. Хоча це впливає на загальну явку в цьому поясі.
Причина сидить набагато глибше.
В агонії другого туру виборець Порошенка був мотивований азартом боротьби. Він відчував себе зобов’язаним
прийти і проголосувати за свого кумира. Мобілізація була оскаженілою

ВСЕУКРАЇНСЬКА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ГАЗЕТА

і максимальною. 25% — це хороший
ривок. Але потім його перетворили на
понти і нескромні гордощі.
А потім прийшло розуміння, що Порошенко ганебно програв акторові й
коміку. Як програє твоя ставка, твоя
футбольна команда, твій лідер. Зеленський виявився колоритнішим, успішнішим, удачливішим.
У свідомості обережно оселилася
думка про помилковий вибір. Все це
призвело до феномена «посттравматичного уникнення». Через те, що твій герой
програв (а разом з ним і ти), ти мстишся
уникненням участі у виборах надалі.
Порошенко повернувся до свого ядра,
втративши величезну масу рекрутованих раніше прихильників після руйнування образу переможця. І це перше спостереження парламентської кампанії».
«Фейсбук»
Передплатний індекс:

49450
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Кнопкодави
і чарівна кнопка
Якщо на виборах процвітає
гречкосійство, то у
самій Верховній Раді —
кнопкодавство. Скільки
разів ЗМІ публічно соромили
депутатів за неперсональне
голосування, скільки говорили
про те, що кнопкодавів
потрібно нещадно карати. Та
усе якось у парламентарів та
спікерів руки не доходили...

ПЛАН ДІЙ:
вісім законів за 100 годин
Розпочати зміни в країні можливо усього
за сто годин. Саме за цей термін можна прийняти
декілька фундаментальних законодавчих ініціатив,
які допоможуть країні та українцям.
У цьому впевнена лідер партії «Батьківщина»
Юлія Тимошенко. Так, політик нещодавно презентувала
вісім законопроектів, які можна проголосувати та
почати впроваджувати в життя саме за сто годин.
«Новому парламенту, новій
коаліції, президенту та суспільству ми хотіли б запропонувати динамічний план
дій. Звісно, повністю підняти
напівзруйновану країну за
сто годин неможливо, але
можна дати людям відчуття
змін. Тож саме тому ми пропонуємо вісім першочергових
законопроектів. Так само усі
партії, які будуть входити до
коаліції, зможуть подати і свої
пропозиції. Разом ми створимо амбітний план виходу
з кризи», — зазначила Юлія
Тимошенко.
Перший законопроект — про
справедливу ціну на газ. Він пе-

редбачатиме, що газ українського видобутку буде спрямований виключно на потреби
населення та бюджетної сфери. Також рентабельність газовидобувних
підприємств
має бути обмежена 30%. Це,
за словами лідера «Батьківщини», унеможливить корупцію,
забезпечить розвиток галузі, а
головне — ціна на газ, гарячу
воду та тепло для людей буде
знижена вдвічі.
Тимошенко додала, що це
не законодавче ноу-хау, бо
такі норми діяли в Україні до
2014 року: «Тож їх повернення — це по суті і є відновлення
справедливості».
Другий закон — про обов’язкове
медичне страхування. «Те, що

у нас відбувається, це не медична реформа, а масштабний
експеримент, який проводять

тити пенсії, які нижчі мінімального прожиткового рівня у 3094 гривні. Насправді
сьогодні 71% пенсіонерів
отримують менше цієї суми.
А світова організація охорони
праці говорить про те, що не
можна платити менше! Тож
те, що робиться в Україні, —
це винищення пенсіонерів.
над українцями і який тре- Ситуацію потрібно змінюваба негайно припиняти. І саме ти», — констатувала лідер
тому ми вважаємо, що в Украї- «Батьківщини».
ні треба впровадити ту модель
Четвертий законопроект — про
надання медичних послуг, яка допомогу при народженні дитини.
в глобальному світі є найбільш «Будучи
прем’єр-міністром
успішною, — обов’язкове ме- я вводила таку допомогу. І
дичне страхування», — пояс- хочу сказати, що у валютнонює Тимошенко.
му обчисленні вона складала
Закон передбачатиме, що 2,5 тисячі доларів. Нині ж
у кожного українця буде ме- пропонуємо при народженні
дична страховка. За працю- першої дитини виплачувати
ючих платитимуть роботодав- одноразово 50 тисяч гривень,
ці (самі працівники, можливо, другої — 100 тисяч, третьої та
будуть трішечки доплачувати). всіх наступних — 150 тисяч.
І тоді треба буде для підпри- Так ми і молодим родинам доємств знизити податки. А за поможемо, і захистимо Українепрацюючих,
пенсіонерів, ну від демографічної трагедії»,
непрацездатних осіб, дітей — пояснює Тимошенко.
П’ятий законопроект — про просплачуватиме держава. І кожна людина матиме можливість довження мораторію на продаж
отримати необхідне їй ліку- сільськогосподарської землі. Завання у будь-якій поліклініці борона на продаж сільськочи лікарні. Страховка також господарської землі мусить
покриє й витрати на ті меди- бути продовжена до того моменту, поки в Україні буде
каменти, які пропише лікар.
Третій законопроект — про га- створений потужний середній
рантовану пенсію не нижче про- клас серед виробників аграржиткового мінімуму. Згодом по- ної продукції. Створимо цей
трібно ухвалити закон про клас — віддамо їм землю.
принципово новий підхід до
«Ми пропонуємо, що лише
формування пенсій — перехід фермери, які пропрацювали
із солідарної системи на пер- дев’ять років на землі, мають
соніфіковану. Але для цього право її викупити, причому в
потрібно трохи часу. Поки ж ексклюзивному порядку без
треба зробити так, щоб люди будь-яких аукціонів і розпроотримували пенсії не нижчі дажів. І наші аграрії повинні
за встановлений мінімальний мати можливість викупити
прожитковий рівень для пен- цю землю в розстрочку, але
сіонерів — 3094 гривні.
за ринковою вартістю. Також
«Ми звернулися до суду з держава мусить передбачити
приводу того, що уряд Гройс- право власників паїв продати
мана продовжує людям пла- їх державному земельному

банку. І знову-таки за ринковою вартістю», — розповідає
Тимошенко.
Шостий законопроект — про деофшоризацію. За словами по-

літика, якщо ми хочемо наповнити бюджет ресурсами,
треба закрити тіньову економіку, яка формується завдяки
трьом фундаментальним факторам: торгівля з офшорами,
непосильні податки, які заводять частину економіки в тінь,
контрабанда.
«І саме тому ми пропонуємо розпочати з деофшоризації. За наступні три роки
закон про деофшоризацію
може принести доходів до
бюджету приблизно 320 млрд
гривень. Це точно пораховані
цифри на базі офшорних обігів, які має Україна. Ви уявляєте, які ресурси маємо? І це
дуже важливий, тестовий закон, який дасть зрозуміти, чи
буде у нової влади загалом
політична воля закрити тіньову економіку», — пояснює голова партії.
Сьомий законопроект — новий Податковий кодекс. На думку Юлії

Тимошенко, він зніме тягар
з підприємств та вітчизняної
економіки загалом. Мова йде
про скасування 37 квазіподатків і зборів, заміну корупційного ПДВ податком на реалізацію, а податку на прибуток
— податком на виведений капітал. Для селян буде запроваджений єдиний податок на
гектар землі.
Восьмий законопроект — про відсутність терміну давнини злочинів
за наживу на війні. «Мусить бути

прийнятий принципово новий
закон, який буде вводити жорстке покарання для тих, хто
робить бізнес на крові», — завершила Юлія Тимошенко.

Микола БИКОВ

ЮЛІЯ ТИМОШЕНКО: «ЗА НАСТУПНІ ТРИ РОКИ ЗАКОН ПРО ДЕОФШОРИЗАЦІЮ
МОЖЕ ПРИНЕСТИ ДО БЮДЖЕТУ ПРИБЛИЗНО 320 МЛРД ГРИВЕНЬ ДОХОДІВ.
ВИ УЯВЛЯЄТЕ, ЯКІ РЕСУРСИ МАЄМО? ЦЕ ТЕСТОВИЙ ЗАКОН, ЯКИЙ ДАСТЬ ЗРОЗУМІТИ,
ЧИ БУДЕ У НОВОЇ ВЛАДИ ЗАГАЛОМ ПОЛІТИЧНА ВОЛЯ ЗАКРИТИ ТІНЬОВУ ЕКОНОМІКУ»
Передплатний індекс:

49450

Однак насправді це дуже серйозна проблема, бо ж навіть кришталево чисті політики, які самі
«боролись» із кнопкодавством, попадалися на голосуванні за свого
товариша… Тож запобіжник конче
необхідний, особливо враховуючи
те, що до Ради дев’ятого скликання прийде чимало темних конячок.
Треба щось робити, щоб ні в кого
навіть спокуси не було…
Нагадаємо, що ще 21 червня
президент Володимир Зеленський
вніс до ВР законопроект № 10394
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення особистого голосування народними депутатами».
Ініціативу було визначено як невідкладну.
«Проектом закону пропонується
встановити кримінальну відповідальність за здійснення народним
депутатом України будь-яким способом голосування у Верховній
Раді України та/або її органах замість іншого народного депутата
України (неособисте голосування).
Таке діяння каратиметься штрафом від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян (51 тис. грн —
85 тис. грн. — Авт.). У відповідності із статтею 216 Кримінального
процесуального кодексу України досудове розслідування таких кримінальних правопорушень
здійснюватимуть слідчі органів
Державного бюро розслідування»,
— сказано у пояснювальній записці
до законопроекту.
Чітко, зрозуміло і навіть м’яко.
От тільки парламентарям забракло часу на прийняття цієї норми.
Дивно? Зовсім ні.
Натомість спікер Андрій Парубій
розпорядився апарату Верховної
Ради встановити сенсорні кнопки
для голосування народних депутатів до 15 серпня. Це такий збіг чи це
просто продовження холодної війни
з президентом? Хай там як, чимало
спікерів обіцяли впровадити сенсорну кнопку та жоден на це так
і не спромігся. Говорили, мовляв,
технічно її впровадити можна «хоч
завтра» (роки мінялися), а от законодавчо вона не врегульована…
Вдумайтеся, з моменту, коли ту
саму чарівну кнопку було розроблено, минуло 11 років! Та що буде
цього разу? Якось не віриться, що
система запрацює…
Втім, сподіваємося, що ВР
дев’ятого скликання все ж ухвалить законопроект президента
щодо кнопкодавства. Для профілактики чи то жорсткого покарання!

ВСЕУКРАЇНСЬКА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ГАЗЕТА

Вікторія МАРСОВА
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СУСПІЛЬСТВО
Українське законодавство передбачає, що мінімальна
пенсія не повинна бути нижчою за прожитковий мінімум.
Але в нашій чарівній країні таких прожиткових мінімумів,
виявляється, декілька. Перший — встановлений
законом про державний бюджет. Станом на 1 липня
його підвищили на 67 грн і тепер він складає 1564 грн.
За підрахунками Мінсоцполітики, фактичний розмір
прожиткового мінімуму у цінах червня 2019 року для
осіб, які втратили працездатність, — 3181 гривня. А
реальний прожитковий мінімум буде ще вдвічі вищим,
ніж той, який обраховано соціальним відомством.
На жаль, всі ці обчислення
не роблять більш щасливими українських пенсіонерів,
багатьом з яких у липні напередодні виборів підвищили
пенсії аж на 67 гривень. Хоча
навряд чи хтось зі стареньких
заперечував би, щоб мінімальна пенсія була хоча б на рівні
обрахованого Мінсоцполітики прожиткового рівня, який
вдвічі більший за нинішню «мінімалку».
Експерт із питань соціальної політики Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ впевнений, що в
державному бюджеті на 2019
рік уряд навмисне штучно
заклав соціальні стандарти
вдвічі нижчі, ніж фактичні
показники. І це стосується
не тільки пенсій, а всіх видів
соціальної допомоги, які залежать від розміру прожиткового мінімуму.
«Таке штучне заниження
прожиткового мінімуму спрямоване на зменшення видатків держбюджету на соціальні
витрати. Тим самим Гройсман
порушує право на виживання,
гідну старість, фахову медичну допомогу. І фактично ЄСПЛ,
який ухвалив рішення по справі Петриченко проти України,
визнав, що соціальні стандарти та розміри пенсій, які закладалися українськими урядами
розпочинаючи з Азарова, є
порушенням
фундаменталь-

них прав людини на життя. Це
— оцінка європейської спільноти нашому уряду і тим соціальним програмам, які вони
втілювали. При цьому це не
заважає Гройсману казати, що
він — соціальний прем’єр», —
констатував експерт у коментарі «ВВ», додавши, що тільки за часів урядування Юлії
Тимошенко мінімальна пенсія
наближалася до 80% фактичного прожиткового мінімуму,
але кожен наступний прем’єр
лише поглиблював різницю
між мінімальною пенсією та
прожитковим мінімумом.
Він також нагадав, що Україна ще на початку 2000-х років
ратифікувала
Європейську
соціальну хартію. За визна-

МІНІМУМ
нижчий за мінімум
Своєю чергою економічний
експерт Віктор СКАРШЕВСЬКИЙ нагадав, що у 2017-му
після широко розрекламованого Гройсманом підвищення

ПОТРІБНО ПРОВЕСТИ АУДИТ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ,
ЯКИЙ ЗОБОВ’ЯЗУВАЛИСЯ ЗДІЙСНИТИ УРЯД, ПФУ ТА МІНСОЦПОЛІТИКИ
ДО 3 БЕРЕЗНЯ 2018 РОКУ ЗГІДНО ІЗ ЗАКОНОМ ПРО ТАК ЗВАНУ
ПЕНСІЙНУ РЕФОРМУ. ЯК СВІДЧИТЬ ПРАКТИКА ГРЕЦІЇ ТА ГРУЗІЇ,
ПІСЛЯ АУДИТУ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ ТА ТОТАЛЬНОЇ ВЕРИФІКАЦІЇ
ВИЯВЛЯЛОСЯ, ЩО 20–30% З ФОНДУ ВИТРАЧАЛИСЯ НЕ ТУДИ
ченням європейських фахівців, Україна виконує цю Конвенцію РЄ всього на 25%. І це
найкрасномовніший показник
соціально-економічної роботи
влади.

мінімальної зарплатні із 1600
до 3200 грн уряд за допомогою закону про держбюджет
відв’язав всі соцвиплати від
МЗП й прив’язав до прожиткового мінімуму, який навіть

В ТЕМУ

«Батьківщина» подала до суду позов щодо
порушення права громадян на мінімальну пенсію

Команда Юлії Тимошенко подала
до Окружного адміністративного суду
м. Києва позов щодо порушення урядом,
Пенсійним фондом та Мінсоцполітики
права громадян на мінімальну пенсію.
«Ми вимагаємо визнати незаконними всі рішення уряду та відновити справедливість стосовно тих пенсіонерів, кому вони весь рік платили менше прожиткового мінімуму — 3094
грн», — наголосила лідер «Батьківщини» після
подання позову.
Вона нагадала, що законом передбачені
розміри прожиткового мінімуму для різних
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не переглядається, а індексується на прогнозовану інфляцію, яка завжди нижча за фактичну за підсумками року.
«Тому ми маємо мізерний

категорій громадян, нижче якого платити
зарплати і пенсії заборонено. Відтак, яким би
маленьким не був стаж у пенсіонера, він не повинен отримувати менше 3094 грн.
Натомість весь останній рік підконтрольний
Порошенку уряд на базі бюджету, який проштовхнули через парламент, платив мільйонам українців занижені пенсії.
«Порошенко та Гройсман порушили закон
і Конституцію, започаткувавши безмежну корупцію на грошах держбюджету, а пенсіонерам недоплатили грошей», — сказала голова
партії та додала, що сьогодні понад 70% пенсіонерів отримують пенсії, нижчі за прожитковий мінімум.
Лідер «Батьківщини» нагадала, що її команда вже довела в судах незаконність і безпідставність постанов уряду Гройсмана про підвищення цін на газ для населення.
«Ми впевнені, що таке саме рішення буде
ухвалено і за «пенсійним» позовом, і пенсії
будуть перераховані», — заявила Юлія Тимошенко.
Водночас політик зазначила, що перерахунок може відбутися швидше, якщо рішення
ухвалить новий парламент і новий уряд.

прожитковий мінімум, який із
2013 року й донині був проіндексований всього на 60%,
хоча ціни за той самий період зросли в 2,6 раза. Тобто
уряд економить на найбідніших такою «індексацією»,
при цьому VIP-пенсіонери на
кшталт суддів почуваються
пречудово, адже їм пенсію
нараховують та індексують
за спеціальними законами», —
пояснив він «ВВ».
На переконання експерта,
невідповідність розміру мінімальних пенсій реальному
прожитковому мінімуму є порушенням Конституції, яка передбачає право на гідні умови
життя.
«Те, що наразі мінімальна
пенсія вдвічі нижча навіть за
обрахований Мінсоцполітики
прожитковий мінімум, є наочною тому демонстрацією.
Хоча за моїми підрахунками,
наразі прожитковий мінімум
складає 6–7 тисяч гривень», —
додав Віктор Скаршевський.
Експерти переконані, що
без оздоровлення економіки
й зміни сировинної моделі на
інноваційну підвищувати соцстандарти вкрай важко.
За словами Віктора Скаршевського, враховуючи те, що
наразі один працюючий утримує одного пенсіонера, середня пенсія має складати всього
1860 грн. Адже в Пенсійний
фонд йде близько 19% нара-
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хувань на зарплату. А за даними ПФУ, середня зарплатня, на яку нараховується ЄСВ,
складає 9800 грн. Ось і маємо
результат і реальну суму, яку
може забезпечити українська
економіка. Звичайно, діру
Фонду покривають із держбюджету. Але маємо саме такий
результат і пенсії, які було б
чесніше назвати соціальною
допомогою.
Тому за існуючих умов варто хоча б провести аудит Пенсійного фонду України, який
зобов’язувалися
здійснити
уряд, ПФУ та Мінсоцполітики
до 3 березня 2018 року згідно
із законом про так звану пенсійну реформу.
«Як свідчить практика Греції та Грузії, після аудиту Пенсійного фонду та тотальної
верифікації виявлялося, що
20–30% з Фонду витрачалися
не туди. Наприклад, у Греції одна людина отримувала
сім пенсій! Це рекорд, деякі
отримували дві-три пенсії. А
в Грузії були розповсюджені
«мертві душі». До речі, єдиного реєстру отримувачів соціальних виплат так і не створили, хоч брали зобов’язання
декілька років тому перед
МВФ. В Україні цього року
видатки
ПФУ
складають
480 млрд грн, а аудит так і не
проводять. Мабуть, є що приховувати?» — підкреслив експерт.
На переконання Андрія Павловського, навіть за нинішніх
економічних умов є можливість нараховувати пенсії, які
б дорівнювали фактичному
прожитковому мінімуму. Для
цього варто нарешті ухвалити
розроблений «Батьківщиною»
законопроект про деофшоризацію, а також реанімувати
впроваджену Юлією Тимошенко за часів її прем’єрства
програму
«Контрабанді
—
СТОП». Це б дозволило залучити до держбюджету десятки мільярдів гривень.

Катерина МІЦКЕВИЧ
Передплатний індекс:
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Міжнародний валютний
фонд спрогнозував для
України непривабливе
майбутнє. Згідно з даними
демографічного звіту Фонду,
до 2030 року наша країна
втратить близько 15%
працездатного населення,
а до 2050 року чисельність
робочої сили в нашій країні
скоротиться більш ніж на
третину. Причинами такої
негативної тенденції, на
думку аналітиків МВФ, є
низька народжуваність
і міграція. В результаті
демографічний фактор
негативно вплине на
фінансову стабільність
та сповільнить
економічне зростання.
Якщо це може когось втішити, тенденція зі скорочення
економічно активного населення, за винятком Туреччини, буде характерна для всієї
Центральної, Східної та Південно-Східної Європи (країни
CESEE). Найменше у порівнянні з іншими країнами від
демографічних проблем постраждають Південно-Східна
Європа і Сербія. А ось Болгарія, Латвія, Польща і Україна
опинилися в зоні ризику.
Правда, країни Балтії та
Польща наразі активно компенсують нестачу власної робочої сили трудовими мігрантами, в тому числі з України.
А щоб зробити життя заробітчан більш привабливим
та заохотити їх перебратися
в країну перебування назавжди, місцеві уряди та парламенти втілюють необхідні
законодавчі ініціативи.
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У ДЕМОГРАФІЧНОМУ
ЗВІТІ МВФ
РЕКОМЕНДУЄ
ЗАЛУЧАТИ ДО РОБОТИ
ЖІНОК СТАРШЕ
55 РОКІВ
ТА ЧОЛОВІКІВ
СТАРШЕ 64 РОКІВ

Демографія до підвищення
пенсійного віку доведе

Нашій країні, зважаючи
на рівень життя та зарплат,
розраховувати на масовий
приплив заробітчан з інших
країн не варто. Адже навіть
у країні-агресорі зарплатня
вища, ніж у нас. Тому цей інструмент можна відкинути до
тих пір, поки вітчизняна економіка не демонструватиме
стійке зростання.
Також є проблеми з порадою від аналітиків МВФ щодо
стимулювання
народжуваності. Україна в цьому сенсі
давно є Європою. Ми стали
більш відповідальними, тому
воліємо виховати одну, максимум дві дитини, аніж народити п’ятьох і потім ходити
по державних інституціях із
протягнутою рукою.
Залишається
остання,
дуже невтішна рекомендація

від МВФ, яку Фонд назвав
«реформами», — залучення
до роботи людей старшого
віку й особливо жінок. Адже
старіння населення й брак
робочої сили апріорі призведе до зростання витрат на
пенсійне та медичне забезпечення людей шанованого
віку.
У разі реалізації базового
сценарію від МВФ, якщо в
Україні в 2020 р. працюватимуть 46,5% чоловіків старше
64 років і 28,3% жінок старше
55 років, у 2050-му показники працюючих складуть
43,3% для чоловіків і 26,6%
для жінок.
Помірний сценарій для людей 55–64 років: 52,5% працюючих чоловіків і 34,3% жінок у
2020-му. А в 2050-му — 76,5%
працюючих чоловіків і 63,8%

жінок. Нарешті, згідно з амбітним сценарієм, у 2050 р. працюватимуть 78,7% чоловіків і
68,6% жінок.
За розрахунками МВФ, за
допомогою «помірних реформ» можна компенсувати
понад 50% втрат від зменшення робочої сили. У разі,
якщо Україна втілить «амбіційний» пакет реформ, пенсійні витрати навіть впадуть
— приблизно на 2% від ВВП.
Без залучення людей шанованого віку щорічне зростання ВВП може в Україні
сповільнюватися на 1,4–0,8%
(оцінки різняться в залежності від моделей підрахунку).
Враховуючи те, що працюючі пенсіонери в Україні
отримують пенсію в повному обсязі (у 2017 році набрав
чинності закон «Про внесен-

ня змін до деяких законодавчих актів України щодо
підвищення пенсій», яким
ліквідовано 15% зменшення пенсійного забезпечення
для працюючих пенсіонерів.
— Прим. авт.) та мають законне право на зменшення
суми оподаткування зарплатні, держбюджету навряд
чи вдасться зекономити на
досвідчених робочих руках.
Тому, найвірогідніше, рано
чи пізно на законодавчому
рівні українцям слід чекати
на підвищення пенсійного
віку — і не приховане, яке
було впроваджене так званою пенсійною реформою,
а справжнє, щоб якомога
менше витрачати на виплату
пенсій.
Більше того, в умовах нашої країни, коли людину
старше 35 років беруть на
роботу вже неохоче, немає
жодних гарантій, що старшому поколінню будуть раді.
Хіба що роботодавці залучатимуть таких робітників за
копійки. Взагалі ж, враховуючи скорочення тривалості життя українців, за умов
втілення рекомендацій МВФ
дожити до пенсії буде майже
привілеєм.

Аріна МАРТОВА

ДУМКА ЕКСПЕРТА

«В існуючій парадигмі Україна ближче до кінця сторіччя
скотиться до формату 20-мільйонної країни»
Олексій КУЩ,
фінансовий експерт:
«На нас чекає демографічно-економічна інверсія. Наразі динаміка скорочення економічно активного населення
в Україні компенсується зростанням
продуктивності праці. Тобто наш валовий продукт зростає швидше, ніж
скорочується кількість людей працездатного віку. Тому ми поки що не відчуваємо уповільнення демографічних
факторів, але за 15–20 років відбудеться ця точка перетину двох кривих:
росту ВВП та темпів скорочення населення. Інверсія відбудеться тоді, коли
скорочення економічно активного населення перевищить темпи економічного зростання.
За прогнозами МВФ, до 2050 року рівень доходів населення в Україні складатиме всього 20% від загальноєвропейського. Через інверсію ми втратимо
близько 17% промислового виробництва та третину ВВП, розрахованого по
показнику паритету купівельної спроможності.
Передплатний індекс:
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Спеціалісти Фонду вважають, що
Україна зможе компенсувати демографічні ризики залученням до процесу виробництва людей старше 64
років, але не враховують тривалість
та якість життя, а також якість медобслуговування в нашій країні.
Прогнози МВФ щодо залучення
людей шанованого віку є дуже оптимістичними. І це свідчить про те, що
Україна стоїть на порозі масштабної
демографічної кризи, яка обвалить
нашу економіку до стану найбідніших
країн Європи — Молдови та Албанії.
Інші країни, попри аналогічні демографічні тенденції, підуть далеко
вперед. Бо там дефіцит робочої сили
компенсується за рахунок трудової
міграції з інших країн, в тому числі з
Африки та Азії, що дозволяє мінімізувати демографічний вплив на економіку. Недарма країни Балтії та Польща
вже покращують законодавство щодо
захисту трудових мігрантів.
Низький рівень розвитку української економіки робить неможливим
залучення активної трудової міграцій-

ної хвилі через те, що ми опинимося
нижче африканського та азіатського
тренду розвитку. Тому з України за
20–30 років виїжджатимуть на заробітки не тільки в Європу, а й до
Африки та Азії. В існуючій парадигмі Україна ближче до кінця сторіччя
скотиться до формату 20-мільйонної
країни, в якій може розвиватися лише
видобуток природних ресурсів та агросектор.
На жаль, цю проблему неможливо
вирішити за рік чи п’ять. Нинішній політичний цикл може стати точкою неповернення. Фактично в нас є час до
2025 року для того, щоб активізувати
нову модель економічного зростання.
Задля мінімізації демографічної кризи
потрібно створити довгострокову програму економічного зростання й забезпечення росту ВВП на рівні 5% та
вище.
Також компонентом нової моделі
повинно стати повернення монетарного суверенітету, коли НБУ буде діяти в інтересах національної економіки,
та запровадження гривнецентризму.

Варто робити ставку на залучення
прямих іноземних інвестицій. Для цього потрібно впроваджувати кластерну
модель розвитку у вигляді вільних
економічних зон, технологічних парків, індустріальних парків, промислових полігонів, порто-франко тощо.
Також економічному розвитку посприяє глибокий фіскальний маневр
задля створення нової системи оподаткування, яка б стимулювала не
експорт сировини та напівфабрикатів,
а розвиток внутрішнього ринку та виробництво товарів із більш високою
доданою вартістю. Україну може надихнути досвід Чилі у стимулюванні
нетрадиційного експорту.
Безумовно, потрібно розвивати сегмент малого й середнього бізнесу та
ухвалити пакет законопроектів про мікропідприємництво, сферу послуг.
Але зробивши ставку на розвиток
індустріального ядра, одночасно потрібно спрямовувати бюджетні кошти
на розвиток медицини, освіти та науки, як свого часу робили Південна
Корея та Китай».
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СВІТ

Замануха
двоголовою куркою

Нова голова
Єврокомісії:
жіночність
й жорсткість
в одному флаконі

Путін всієї Московії у квітні своїм
указом спростив отримання
російського громадянства мешканцями
окупованих територій Донбасу.
А минулого тижня пішов ще далі.
Напередодні парламентських виборів
в Україні він видав документ, який
має відкрити шлях до росіянства
мешканцям усього регіону.
Це рішення — не спонтанне. Артпідготовка відбулася на прямій лінії із
Путіним у червні: багатодітна родина біженців із Торецька прохала спростити
надання громадянства тим, хто не має
паспорту «ЛНР» чи «ДНР». Щоб кремлівський карлик почув цей крик душі, журналіст «Росії-1» їхав аж до Набережних
Челнів.
Родина Люльковичів із дев’ятьма дітьми живе в зйомній «однушці», батькам
надали лише «тимчасовий притулок», із
роботою також погано. Одна з дівчатокпідлітків продемонструвала уламки снарядів, які влучили в її рідну школу. Ці металеві вироби насправді не є уламками,
але «піпл схавав» чергову дезу про «укрофашистів». А ще глядачам повідали, що
одному з синів раз на кілька місяців з
українського військкомату приходить повістка до армії. Але хлопчина відповідає:
«Ми йти вбивати своїх не хочемо».
Отут можна було б поплескати і родині, і українським військкоматам. Першим
— за акторську гру, другим — за те, що
знайшли призовника, який мешкає в іншій країні в орендованому житлі без реєстрації.
Люльковичі, за повідомленнями росЗМІ, отримали громадянство. І після цього розчулений Пу вніс зміни до квітневого указу та розповсюдив дію документа
на всіх дончан, які можуть підтвердити
постійне проживання на територіях Донецької або Луганської області України
станом на 7 квітня 2014 року і 27 квітня
2014 року відповідно.
Правда, роспропаганда чомусь мовчить про те, що потрібно також надати
документи про відсутність інфекційних
захворювань та захворювання на наркоманію, не кажуть і про сертифікат щодо
відсутності ВІЛ. А також анічичирк про
те, що «громадянам» так званих «республік», старшим за 45 років, зазвичай відмовляють у наданні громадянства, а вибити роспенсію вдається лише обраним.
Адже Пенсійний фонд РФ відразу попередив, що пенсію такі люди отримуватимуть там, де її заробили.
І паспорт, як внутрішній, так і закордонний, видається без місця реєстрації,
буцімто щоб кляті європейці, які засуджують дії РФ з паспортизації українців,
не заважали новоспеченим громадянам
мандрувати. Насправді ж без реєстрації
людина не зможе отримати ані поліс, ані
більш-менш нормальну роботу. За прописку платити дуже дорого. Тому ті, хто
так мріє стати росіянами, перебувають у
стані рабсили. Про це каже навіть Володимир Соловйов — один із головних роспропагандонів.
Навряд чи все це свідчить про те, що
Путін готує широкомасштабний наступ.
Скоріше, намагається підсилити позиції
проросійської «регіональної» пошесті в
ВР дев’ятого скликання, яка лобіює повернення окупованих територій на умовах Путіна, щоб формувати всю політику
Донбасу й продовжувати знекровлювати
Україну. Наступний крок за нами…

Олена САФОНОВА
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Головою Єврокомісії вперше в історії стала жінка. Минулого
тижня 383 голосами при мінімально необхідних 373
Європарламент проголосував за міністра оборони Німеччини
Урсулу фон дер Ляєн, яка до цього багато працювала на
інших посадах в уряді Ангели Меркель. І Євросоюз, і Україна
можуть дивитися на це призначення із певним оптимізмом.
Не можна сказати, що посада голови Єврокомісії до пані фон дер
Ляєн припливла на тарілочці з блакитною облямівкою. Партнери по
коаліції дуже хотіли бачити на цьому
місці Манфреда Вебера, але проти
нього були принаймні десять лідерів
країн із 28. У першу чергу був проти
президент Франції Емануель Макрон.
Тому як тільки стало відомо про номінацію міністра оборони Німеччини
на пост голови ЄК (до речі, її кандидатуру запропонували Макрон із Дональдом Туском), колеги по коаліції
розпочали активно їй «допомагати».
Вони розгорнули кампанію по дискредитації пані Урсули попри те, що
раніше вважали її наступницею Меркель на посту канцлера Німеччини.
Урсулу фон дер Ляєн звинувачували у розтратах, неналежному управлінні міністерством, у результаті
чого німецька армія страждає через
нестачу обладнання та кадрові проблеми. «Закляті друзі» пригадали їй
навіть старі звинувачення у плагіаті
в кандидатській дисертації попри те,
що раніше фон дер Ляєн відстояла
свою репутацію, довівши, що її робота цілком автентична. Вишенькою на
цьому «торті» стало те, що на самміті в Брюсселі на рівні лідерів країн
Меркель єдина, хто утрималася на
голосуванні за свою співвітчизницю
— всі інші голоси були «за». І в цьому
є логіка.
Адже ставши міністром оборони у
2013 році вона щорічно брала участь
у міжнародних заходах, включаючи
Мюнхенську конференцію та різноманітні саміти ЄС та НАТО. І на
всіх цих майданчиках вона казала
про необхідність розширення оборонної співпраці в ЄС та посилення
обороноздатності держав — членів
Співдружності. І не просто казала, а

робила. Їй вдалося домогтися збільшення оборонного бюджету Німеччини із 32,4 млрд євро у 2014 році до
43,2 млрд євро у 2019-му, що складає 1,35% ВВП. Це, звичайно, далеко
від 2%-ї планки НАТО, тим не менше
тенденція до зростання є.
Крім того, пані міністр здобула
репутацію майстра переговорів, налагодивши добрі відносини із ключовим партнером — Францією. Тому не
дивно, що саме її підтримав Макрон,
а разом із ним лідери країн ЄС та
врешті-решт минулого тижня й Європарламент.
Тому Євросоюз отримує в особі
Урсули фон дер Ляєн не просто єврооптиміста, а борця за Співдружність, яка, до речі, висловлюється за
розширення учасників ЄС, наголошуючи, що двері Європейського союзу
потрібно тримати відкритими для
Балкан та країн Східної Європи.
Україна також поки не може нарікати на новообрану голову Єврокомісії. Адже пані фон дер Ляєн відома
своїм критичним ставленням до РФ.
Щодо країни-агресора вона виступає
за діалог із позиції сили.
«Росія — наш сусід і залишиться нашим сусідом. Крапка. Кремль не прощає слабкості. З позиції сили, яку ми
створили за останні роки, ми можемо
вступити в діалог у будь-який час», —
заявляла вона вже після номінації на
пост глави ЄК.
Також вона послідовно підтримувала економічні санкції проти РФ, і
вже на посаді голови Єврокомісії
виступила за їх продовження. Крім
того, фон дер Ляєн наголошувала на
тому, що Росія порушила Договір про
ракети малої та середньої дальності.
А щодо «Північного потоку – 2» має
позицію, яка кардинально відрізняється від лінії німецького уряду,

який радо просуває цей вбивчий для
України проект.
«Те, що робить Путін, — це постійна провокація. Він підбурює до
конфліктів і дестабілізує, підспудно
провокуючи кризи», — казала вона у
2018-му.
Після нападу на українські кораблі
та ув’язнення наших моряків міністр
оборони Німеччини закликала звільнити бранців та віддати військову
техніку. Правда, були в її риториці
притаманні на той момент багатьом
країнам ЄС меседжі про надання
доказів щодо подій 25 листопада та
заклики до обох сторін сприяти «деескалації конфлікту». Але, поговорюють, пані фон дер Ляєн відкрито посперечалася із Меркель на початку
березня, коли США на знак підтримки України запросили Німеччину провести спільні навчання в акваторії
Чорного моря та пройти Керченську
протоку. Міністр оборони наполягала на тому, що потрібно відправляти
німецький корабель, натомість пані
канцлер побоювалася, що із суднами
союзників відбудеться те ж саме, що і
з українськими. Врешті-решт останнє
слово сказала Ангела Меркель, яка
послалася на позицію Петра Порошенка, який доводив, що такі дії є недостатніми для вирішення проблеми,
оскільки він добивається постійного
доступу до Керченської протоки.
Тому найімовірніше Україна в її
обличчі отримає надійного та послідовного партнера. Інша справа, що
без підтримки Європарламенту, який
після травневих виборів роздроблений, наче горіх, це буде складно.
Враховуючи те, що до компетенції ЄК належать питання відносин
із Україною, в тому числі й надання макрофінансової допомоги, нам
врешті-решт також потрібно перейти
від імітації реформ до справжніх дій.
В іншому разі матимемо проблеми,
адже німецький прагматизм погано
переносить страждання й зітхання,
які традиційно закінчуються фразою:
«Тьотю, дайте грошей».
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Нещодавно група вчених з усього світу зібралася
в передмісті Вашингтона, щоб спробувати знайти
відповідь на тривожне запитання:
що робити з астероїдом, який летить до Землі.
Астрономи гірської обсерваторії на Гаваях на відстані
56 мільйонів кілометрів від
Землі виявили астероїд діаметром приблизно 245 метрів. За мірками астероїдів
він досить невеликий і зовсім
не схожий на той десятикілометровий шматок космічної
скелі, який, як вважається,
знищив динозаврів 65 мільйонів років тому. Проте астероїд летить зі швидкістю
майже 50 тисяч кілометрів
на годину, і якщо вріжеться
у Землю, то удар вивільнить
енергію, еквівалентну вибуху 500 мегатонн тротилу, що
по силі рівняється десятьом
найпотужнішим із створених
ядерних бомб.
Вчені з Лабораторії реактивного руху NASA підрахували, що цей величезний камінь
летить у напрямку Денвера.
Якщо траєкторію астероїда
не вдасться змінити, то доведеться переселяти два мільйони людей, а місто буде знищене...
На щастя, це відбувається не насправді: вчені під час
шостої Конференції з планетарної оборони, що проводиться Міжнародною академією
астронавтики в Коледж-Парку
штату Меріленд, брали участь
у дуже драматичному, але
науково обґрунтованому сценарії гіпотетичного зіткнення
астероїда із Землею.
Вчені стверджують, що найефективніший спосіб нівелювати загрозу від невеликого
астероїда — це послати до
нього безпілотний космічний
апарат з ядерним вибуховим
пристроєм на борту, який зможе його підірвати або збити з
курсу.

Знищення астероїда за допомогою ядерної зброї — популярний сюжет у Голлівуді:
метод чудово спрацював у
Брюса Вілліса в захоплюючому, але з наукової точки зору
спірному фільмі 1998 року
«Армагеддон». Але варіант із
ядерною зброєю в реальності стикається із серйозними
перешкодами. Її відправка в
космос багатьох змушує нервувати, крім того, це може
суперечити міжнародним договорам, які регулюють мілітаризацію космосу.
Тому після палких суперечок вчені, які зібралися в
Меріленді, вирішили застосувати проти страшного астероїда флот із безпілотних
неядерних космічних апаратів, здатних завдати по ньому
кінетичного удару. По суті, це
технологія гарматного ядра:
ви
навантажуєте
апарат
твердими металами, а потім
робите так, щоб він врізався
в астероїд — не для того, щоб
зруйнувати, а щоб трохи зни-

Астероїдна
загроза —
не наукова
фантастика
мет наукової фантастики, а
серйозна і необхідна справа...
Найбільш імовірна загроза виходить не від великих і не від
маленьких астероїдів, а від середніх. За останні два десятиліття виявлено та відстежено
орбіти понад 20 000 астероїдів,
які пролітають неподалік від
Землі. З них майже 2000 кла-

відомих астероїдів не повинен
зіткнутися із Землею принаймні у найближчі сто років.
Але є й погані новини: сотні
тисяч інших навколоземних
астероїдів — великих і маленьких — поки не виявлені. Ми не
знаємо, де вони зараз і куди
прямують... Нам потрібно знайти і відстежити траєкторію

йшли на конференції, показали, що при використанні неперевірених технологій завжди
щось може піти не так...
У 2021 році NASA має намір
запустити тренувальну місію,
під час якої агентство спробує
з допомогою кінетичних ударів змінити орбіту безпечного
подвійного астероїда Дідімос.
Знадобиться ще багато випробувань, щоб досягти хоча
б скромних успіхів у захисті
планети.
За свої 4,5 мільярда років існування Земля мільйони разів
піддавалася ударам потужних
астероїдів, і це неминуче трапиться знову — через двісті
цих невідомих ворогів якомога років або вже в найближчий вішвидше.
второк. Тому питання не в тому,
Також неясно, чи зможемо чи зіткнеться людство колись
ми змінити траєкторію не- із проблемою астероїдної завеликого, але небезпечного грози, питання лише в тому —
астероїда, що летить до нас, коли саме це станеться.
навіть якщо помітимо його.
Жоден метод, який, імовірно,
Гордон ДІЛЛОУ
допоможе відбити астероїд, не
The Wall Street Journal, США
був випробуваний у реальних
(Матеріал публікується
умовах — а навчання, що прозі скороченнями)

ГАРНА НОВИНА ПОЛЯГАЄ В ТОМУ, ЩО,
ЗА РОЗРАХУНКАМИ ВЧЕНИХ, ЖОДЕН ІЗ ПОТЕНЦІЙНО
НЕБЕЗПЕЧНИХ АСТЕРОЇДІВ НЕ ПОВИНЕН ЗІТКНУТИСЯ
ІЗ ЗЕМЛЕЮ ПРИНАЙМНІ В НАЙБЛИЖЧІ СТО РОКІВ
зити його швидкість. Таким
чином, на той час, як астероїд досягне ймовірної точки
зустрічі із Землею, наша планета вже рушить далі по своїй
орбіті, а астероїд пролетить
повз неї, не завдавши ніякої
шкоди. Принаймні, в теорії.
Насправді ці навчання нагадали нам, що захист планети від астероїдів — не пред-

21 липня 1969 року півмільярда
людей дивилися кадри з поганою
роздільною здатністю, зняті на
простеньку відеокамеру, на яких
астронавт Ніл Армстронг зійшов
з трапа місяцеходу Eagle, встав на
поверхню Місяця і виголосив свою
знамениту фразу: «Це маленький
крок для людини, але величезний —
для всього людства». Здається, що
жоден із цього півмільярда людей
навіть не подумав у той момент, що
це могла бути підробка. Але через
півстоліття ситуація змінилася.

сифіковані як потенційно небезпечні: це астероїди достатньо великі (понад 140 метрів у
діаметрі), щоб викликати локальні руйнування. І, що важливо, їхні траєкторії проходять
досить близько від Землі, щоб
теоретично колись почати становити загрозу. Гарна новина
полягає в тому, що, за розрахунками вчених, жоден із цих

А чи були американці на Місяці?

США, який Армстронг і його товариш
по екіпажу «Аполлона-11» Едвін «Базз»
Олдрін встромили в місячну поверхню,
майорів на вітрі. Що, на їхню думку, доводить, що ця сцена була попередньо
знята на Землі — адже на Місяці немає атмосфери! Але саме відсутність
атмосфери і стала причиною, з якої
тріпотів прапор. А в закритому кінопавільйоні на Землі як раз і не було б руху
повітря.
Ще одним «аргументом» «теоретиків
Згідно з опитуваннями (треба визна- змови» є дуже гарна якість фотографій,
ти, не дуже серйозними), до 30% аме- опублікованих NASA. Фото дванадцяриканців вважають, що шести висадок ти астронавтів, що побували на Місяці,
на Місяць, здійснених у рамках шести справді дуже високої якості і насичених
місій «Аполлона», насправді ніколи не кольорів. При цьому у камер Hasselblad
було, адже вони були інсценовані на не було видошукача — астронавти,
Землі. Як у випадку практично з будьякою теорією змови, це твердження
ґрунтується на «суміші» з незнання і
затятого небажання отримати знання.
Тому що кожна найдрібніша деталь
«місячної програми» NASA була задокументована...
Одним із улюблених аргументів прихильників теорії змови є те, що прапор

вдягнені в скафандри, навіть не могли
толком бачити, що вони знімали, і робили це, по суті, «наосліп». То що ж, ці
кадри — підробки, виготовлені професійними фотографами на Землі?
На цю підозру також є відповідь.
Астронавти ще до польотів вчилися користуватися фотоапаратами
Hasselblad. Крім того, фотоапарати
були спеціально модифіковані з метою використання в рамках програми
«Аполлон» — можна було встановити
чотири рівні різкості замість того, щоб
наводити її вручну, як це робиться на
середньорозмірних професійних камерах. Тож астронавти могли скоригувати різкість, перш ніж фотографувати
той чи інший об’єкт...

СРСР НІКОЛИ НЕ СТАВИВ ПІД СУМНІВ ДОСТОВІРНІСТЬ
ВИСАДОК УЧАСНИКІВ ПРОГРАМИ «АПОЛЛОН» НА МІСЯЦЬ.
А ДЛЯ ЧОГО РАДЯНСЬКОМУ СОЮЗУ БУЛО Б ВИЗНАВАТИ
СВОЮ ПОРАЗКУ В «ЗМАГАННЯХ ЗА МІСЯЦЬ»,
ЯКБИ ЦІЄЇ ПОРАЗКИ НЕ СТАЛОСЯ?

Передплатний індекс:

49450

Є й інші «докази» фальсифікації місячних знімків, які легко спростувати,
якщо вивчити документацію, присвячену місіям «Аполлон». Втім, головним
аргументом проти будь-яких «теорій змови» є, з одного боку, розповіді
дванадцяти людей, які своїми ногами
ходили по поверхні Місяця (з них, щоправда, на сьогодні живі лише четверо).
Крім того, слід сказати, що СРСР ніколи не ставив під сумнів достовірність
висадок учасників програми «Аполлон»
на Місяць. А для чого Радянському Союзу було б визнавати свою поразку в
«змаганнях за Місяць», якби цієї поразки не сталося?
Таким чином, можна просто констатувати, що шість висадок на Місяць, здійснених із 1969-го по 1972 рік,
справді були. І сумніватися в достовірності офіційної версії немає жодних
приводів.
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КІНО
Цього року Голлівуд не потішив нас жодною
пристойною комедією. Було кілька
начебто довгоочікуваних прем’єр, від яких
у підсумку плакати хотілось або навіть плюватись.
І ось на великі екрани вийшла комедія
«Водій для копа». Це кіно трохи виправило
ситуацію. Принаймні можна посміятися від душі.
Вік (Дейв Батіста) вирушає
разом зі своєю напарницею на
затримання одного наркоторгівця. Але операція проходить
невдало і жінку-поліцейського
вбивають. Тепер герой Батісти
просто одержимий бажанням
помсти. Протягом двох років
він намагається вистежити злочинця, але той щоразу вислизає.
Тож керівництво Віка закриває
справу та передає її федералам.
Однак головний герой не збирається здаватися…
Одного дня Віку роблять
лазерну корекцію зору. Лікар
говорить, що найближчі кілька годин полісмен буде погано
бачити, та на ранок усе минеться і зір стане майже стовідсотковим. І це просто якийсь злий
жарт долі: якраз після операції
Віку телефонує його інформатор і говорить, що саме сьогодні той наркоторговець планує
збути велику партію наркотиків,
тож його можна буде упіймати
на гарячому. Інакше потім він
знову заляже на дно…
Водночас нам показують
другого головного героя — Стю
(Кумейл Нанджіані). Він одержимий мрією разом зі своєю
подругою відкрити спортивний
зал. Задля цього він працює не
покладаючи рук. Зокрема, Стю
таксує. Ви би бачили цього таксиста! Він сама люб’язність, у
нього в машині є айпод, в який

завантажено тонни усілякої музики, щоб кожен клієнт міг вибрати щось на свій смак, а ще
Стю пригощає пасажирів шоколадом… Усе, чого він прагне, —
це заробити якомога більше, а
ще щоб йому присвоїли рейтинг
у п’ять зірок.
І ось доля зводить двох персонажів. Тепер Стю стане водієм
для копа. За один вечір ці двоє
кілька разів ледь не загинуть та
потоваришують. А найголовніше
(звісно, інакше і бути не могло),
вони знайдуть злочинця. А ще
зрозуміють, хто заважав розслідуванню усі ці два роки...
Насправді фільм знятий на
сто відсотків за шаблоном. Для
початку зводять двох абсолютно протилежних персонажів, ну
а далі розпочинається квест.

ПОЇЗДКА НА П’ЯТЬ ЗІРОК
І добро неодмінно переможе
зло. Але цей фільм вирізняється серед інших подібних квестів-стрілялок досить непоганим
гумором. Є тут кілька сцен, від
яких ви будете довго реготати.
Втім, і примітивних жартів буде

Вік збагне, що поки оплакував
мертву напарницю, ледь не
втратив рідну доньку. Стю зрозуміє, що насправді ніколи не
хотів відкривати спортзал, втім
це був єдиний спосіб бути поряд із коханою дівчиною, яка,

героїв зазвичай дуже велике
серце. Відомий американський
рестлер, бодібілдер та боєць
змішаних єдиноборств Дейв
Батіста усе частіше з’являється
в кіно й демонструє, що він прекрасний актор.
Кумейл Нанджіані теж захоплює своєю грою. Його
Стю — мудрий та одночасно
по-дитячому наївний. Це поєднання є абсолютно незвичним
та робить персонажа ще більш
цікавим.
Режисер Майкл Даус створив хоч і не ідеальне, втім абсолютно пристойне кіно. Такий
фільм навряд чи захочеться
Герої протягом екранного часу чимало. Але на контрасті усе ви- виявляється, закохана в одного передивитися вдруге, проте
мають крок за кроком пройти глядає чудово.
негідника.
для одноразового перегляду
різноманітні випробування та
Окрім того, в цьому фільмі є
А ще у фільмі пречудово про- стрічка цілком придатна. Хоч
розгадати загадки для того, щоб дуже глибока мораль. Кожен писані персонажі. Вік — сильний, до п’яти зірок вона не дотягує,
дістатися «пункту призначен- з героїв наприкінці зрозуміє мужній, принциповий, бруталь- але тверду четвірку їй можна
ня», знайти і покарати негідника. найважливіші для себе речі. ний. Та ми ж знаємо, що у таких поставити.

РЕЖИСЕР МАЙКЛ ДАУС СТВОРИВ ХОЧ І НЕ ІДЕАЛЬНЕ,
ВТІМ АБСОЛЮТНЕ ПРИСТОЙНЕ КІНО. ТАКИЙ ФІЛЬМ НАВРЯД ЧИ
ЗАХОЧЕТЬСЯ ПЕРЕДИВИТИСЬ ВДРУГЕ, ПРОТЕ ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО
ПЕРЕГЛЯДУ СТРІЧКА ЦІЛКОМ ПРИДАТНА. ХОЧ ДО П’ЯТИ ЗІРОК
ВОНА НЕ ДОТЯГУЄ, АЛЕ ТВЕРДУ ЧЕТВІРКУ ЇЙ МОЖНА ПОСТАВИТИ

Ласкаво просимо у «Гранд-готель»

Не маєте змоги вирушити у
відпустку? Тоді сідайте зручненько
та вмикайте новий американський
серіал під назвою «Гранд-готель».
Ви миттю опинитесь у сонячному
Маямі й разом із головними
героями цієї багатосерійної
та інтригуючої історії будете
розплутувати клубок із таємниць!
«Гранд-готель» — американський
драматичний телесеріал, який є адаптацією однойменного іспанського телесеріалу і виходить на каналі ABC. Головною відмінністю від оригіналу є те,
що дія відбуватиметься не в 1905 році,
а в наш час.

Сюжет розгортається у фешенебельному сімейному готелі в МаяміБіч. Тут вирують справжні латиноамериканські пристрасті… Власник готелю
Сантьяго Мендоса (Деміан Бічір) докерувався до того, що опинився на межі
банкрутства. Тож йому терміново треба щось вигадати, щоб не розоритися.
Однак родині невідомо про фінансові
складнощі. Його друга дружина Джиджи (Розалін Санчес), прийомні доньки
Йолі (Жюстін Адорно), Кароліна (Феліс
Рамірес) та рідні діти — Алісія (Леніс
Тонц) та Хаві (Брайан Крейг) ні про що
не здогадуються і продовжують насолоджуватися життям.
Однак фінансові труднощі — найменша проблема родини. Річ у тім, що деякий час тому за загадкових обставин
зникла одна з працівниць готелю Скай
(Аріель Кеббел). Вірогідно, що її вже і в
живих немає, і до цього причетний…
Про те, хто стоїть за зникненням дівчини, дізнається її рідний брат Дені

(Лінкольн Юнес), який влаштувався до
готелю на роботу офіціантом. Під прикриттям він проведе справжнє розслідування.
Звісно, окрім детективної складової тут вируватимуть і любовні пристрасті...
Цей серіал вирізняє неймовірний акторський склад. Це просто насолода
— спостерігати за грою Деміана Бічіра
(його, на жаль, недооцінюють режисери та продюсери) та Розалін Санчес (до
речі, вона найкраща подруга Єви Лонгорії). Та й усі актори причарували.
Цей телефільм за атмосферою дуже
нагадує знаменитих «Відчайдушних
домогосподарок» та «Підступних покоївок». У всіх трьох серіалах є багато
спільного: неймовірно яскраві персонажі, непересічні сюжетні лінії та тотальні таємниці. Але найголовніше, що
їх об’єднує, — актриса Єва Лонгорія.
Ця зірка мексиканського походження
стала популярною якраз завдяки се-

ріалу «Відчайдушні домогосподарки»,
де зіграла роль примхливої красуні
Габріель Соліс. Цей багатосерійний
телефільм у середині 2000-х поставив
на вуха увесь світ. Та після його закінчення Єва вирішила вдатися до продюсування. Тож вона взялася за «Підступних покоївок» у 2013 році (на жаль,
серіал закрили після четвертого сезону), а нещодавно — за «Гранд-готель».
Більш того, Лонгорія стала одним із
його режисерів. Хто ж як не найспокусливіша відчайдушна домогосподарка так знається на кіноінтригах?
Втім, є тут і свої недоліки. Замість
нагнітати інтригу творці фільму потроху її розвіюють. Тож «Гранд-готель»
вийшов дещо слабшим за «Підступних
покоївок» і набагато менш захоплюючим, ніж «Відчайдушні домогосподарки». Але ж треба додивитися до останньої серії (усього їх 13), наприкінці нас
здивують і неодмінно закинуть гачокзатравку для другого сезону. Це вже
така телевізійна традиція — заінтригувати глядачів і залишити їх в очікуванні
на кілька місяців.
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