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Сватове, Балаклія, Малоянисоль,
Калинівка, знову Балаклія — з 2015 року
на військових складах, розташованих у цих
населених пунктах, прогриміли вибухи,
що призвели не тільки до знищення
боєприпасів, а й до руйнувань, зокрема
будинків мирних жителів, і людських
втрат. Здавалося б, можна було врахувати
попередній досвід і забезпечити належну
охорону об’єктів, тим більше що на це
виділялися додаткові кошти з бюджету.
Можна було згадати й про те, що
в країні йде війна і що боєприпаси
були б незайвими на фронті, а їхню
нестачу доведеться перекривати за
рахунок закупівель за кордоном. Але
ні. І ось через сім місяців після пожежі
в Балаклії — нова серія вибухів. На
цей раз — на території 6-го арсеналу
Міноборони поблизу смт Дружба
Ічнянського району Чернігівської області.
Основна версія, яка висувалася після кожного загоряння складів, — диверсія, що в умовах війни з РФ звучить цілком логічно. Ворогові вигідно послаблювати наш потенціал і
водночас завдавати іміджевих ударів по нашій
країні на міжнародній арені. В Україні проходять навчання «Чисте небо», у яких уперше беруть участь авіатори з США? Київ в очікуванні
надання автокефалії українській церкві? А ось
вам, «брати», вибухи на складах в Ічні! Заразом подібним «феєрверком» можна відволікти
увагу світової спільноти від Солсбері й Сирії.
Але такі результативні дії ворога підштовхують до думки: а чим, власне, займалися наші
спецслужби — СБУ, розвідка, контррозвідка?
Вдалося ж їм запобігти вбивству Бабченка
та інших відомих осіб... Чим, врешті-решт, займався Генштаб, у підпорядкуванні якого перебуває арсенал в Ічні? Чому ще рік тому експерти й народні депутати, зокрема віце-спікер
парламенту Оксана Сироїд, попереджали про
те, що наступним у ланцюзі вибухів складів із
боєприпасами може стати саме цей арсенал?
Дар провидця? Вороги розкрили свої підступні плани? На жаль, ні. Просто парламентська
комісія в минулому році побувала в Ічні та виявила низку проблем, які потрібно було виправити. Але цього, як показують вибухи, зроблено не було.
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10 тисяч людей прийшли на зустріч
із Юлією Тимошенко
в Дніпрі

Минулого тижня лідер «Батьківщини»
Юлія Тимошенко провела зустріч із мешканцями
Дніпра та області. Так, на площі Героїв Майдану
в середмісті зібралось майже 10 тисяч осіб.

Фото Олександра ПРОКОПЕНКА

На свято Покрова
нова українська армія — наПресвятої Богородиці
роджена не указами і постаЮлія Тимошенко відвідала
новами, а серцями і душами
Свято-Стрітенський храм у
українців…» – написала Юлія
прифронтовій Костянтинівці. Тимошенко на своїй сторінці у
Лідер «Батьківщини»
«Фейсбуці».
помолилася за мир і здоров’я
За її словами, поява цих дійукраїнських захисників,
сно великих людей, наших геа також за утвердження
роїв, народження нашої армії
єдиної помісної Української
— «це справжнє рукотворне
православної церкви.
диво, не менш приголомшливе, ніж омофор Богородиці
«Це велике свято для Укра- над Константинополем».
«Це наш Покров України!
їни, день, коли ми шануємо
захисників і захисниць на- Схиляємо голови з вдячнісшої країни. Досить довго тю перед усіма тими, хто відбуло прийнято вважати, що дав своє життя за Україну.
в Україні боєздатної армії, по Пам’ятаємо, не забудемо…» —
суті, немає. Жили минулою зазначила лідер партії.
«Мир обов’язково поверславою, знаходили описи подвигів у архівах, дивилися неться в Україну, а держава
на вкриті пилом старовинні дбатиме про воїнів, їхні родихоругви та булави… А коли ни та всіх українців. Донбас
прийшла біда в країну, коли буде українським, а кордони
ворог ступив на нашу свя- України — відновлено. Украту землю — піднялись наші їна переможе!» — упевнена
хлопці й дівчата. З’явилася Юлія Тимошенко.
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Мир обов’язково повернеться в Україну

Під час виступу Юлія Тимошенко зупинилася, зокрема,
на пропозиціях «Нового економічного курсу», який розробила
команда фахівців під її керівництвом. Політик заявила, що
нова влада впровадить справедливу персоніфіковану пенсійну систему, яка забезпечить
літнім людям гідне життя. Адже
теперішній механізм нарахування пенсій є несправедливим: люди отримують набагато
менше грошей, аніж сплатили
протягом життя у «незрозумілі»
фонди. До того ж кожна нова

влада лише «звужувала пенсійні можливості українців».
«То збільшення пенсійного
віку, то зменшення коефіцієнтів нарахування пенсій, то ще
щось придумають. Але у світі
давно вирішили це питання:
з першого дня, коли людина
пішла працювати, пенсійні внески сплачуються не кудись в
небо, а на персональні рахунки людини. І все життя нараховуються відсотки на ці гроші в
державних банках. І коли людина виходить на пенсію – у
неї є рахунок і вона гідно за-

Нова Конституція та «Новий економічний курс»
НАВЕДУТЬ ЛАД У КРАЇНІ

Подолати головні виклики, які стоять
перед Україною — війну, корупцію
та бідність, — допоможе лише
переобрання влади. Про це Юлія
Тимошенко розповіла під час зустрічі
з громадою міста Кам’янського.
Послухати лідера «Батьківщини»
прийшли тисячі людей, аби
почути відповіді на питання щодо
повернення миру, покращення життя
та встановлення справедливості.

Юлія Тимошенко також звернула
увагу на те, що реформування потребують усі сфери економіки: від грошово-фінансової до виробництва, а без
доступних кредитів під низькі відсотки
не відновити середній клас.
Окрім того, політик зазначила, що
в Україні обов’язково буде мир, коли
зміниться влада, яка нині збільшує свої
статки на війні. Донбас буде звільнено
від російських окупантів, а цілісність
державних кордонів відновлено.
Лідер «Батьківщини» упевнена, що
настане час, коли Крим повернеться в
Україну. Але для цього потрібно, щоб
Україна показала високу якість життя: «І тоді «кримська» стіна, як колись і
Берлінська, буде зруйнована».
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«Знаючи про всі проблеми людей, розуміючи, як сьогодні неправильно керують країною, ми мусимо зробити висновки. Дві революції не змінили ситуацію,
вони міняли лише обличчя. Але мафія
сильна — володіє заводами, телебаченням, грошима, НБУ, бюджетом. Реванш
відбувся одразу після Революції Гідності, коли люди з майданів повернулися
в оселі, а мафія залишилася при владі.
Той, хто був міністром у Януковича, сьогодні керує країною на президентській
посаді», — наголосила вона.
На думку лідера «Батьківщини»,
встановити справедливість у країні
можна лише шляхом рішучих дій. Поперше, зміною системи влади шляхом
ухвалення нової Конституції на всеукраїнському референдумі. Саме новий Основний Закон допоможе навести порядок в Україні.
«Ми матимемо зовсім іншу систему,
яка діятиме в країні. Не кланову, не олігархічну, а таку, яка є в європейських
країнах», — зазначила політик.

По-друге, навести лад можна, впровадивши «Новий економічний курс»,
над яким нині працюють сотні економістів, фінансистів та підприємців
по всій країні. Він дасть людям нову
якість життя, а застаріла сировинна
модель економіки буде замінена на інноваційну.
«Новий економічний курс» — це докорінно нова податкова система. Треба
вдвічі скорочувати податки та виводити економіку з тіні.
Зміни потребує і пенсійна система,
бо підвищення віку виходу на пенсію
та зменшення коефіцієнту нарахування, замороження пенсій реформами не
були. Треба відновити справедливість»,
– наголосила лідер «Батьківщини».
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безпечена», — зазначила лідер
«Батьківщини».
Юлія Тимошенко розкритикувала і так звану медичну
реформу, яку намагається сьогодні впроваджувати МОЗ.
«Нам не потрібно вигадувати велосипед, а зробити те,
що зробили всі цивілізовані
країни — застосувати страхову
медицину, знизити податкове
навантаження і надати максимальний доступ до медичних
послуг», — підсумувала вона.
Наприкінці Юлія Тимошенко закликала всіх небайдужих
долучатися до обговорення
«Нового економічного курсу»
та нової народної Конституції,
остаточні проекти яких мають
бути готові до президентських
виборів.

Престиж шахтарської
праці буде відновлено
Після президентських виборів нова
влада зробить усе можливе, щоб
вугільна галузь міцно стала на ноги.
Про це заявила Юлія Тимошенко
під час спілкування з шахтарями
та регресниками в Павлограді.
«Вугільна галузь для мене завжди
була фактором нашої української
енергетичної незалежності. І коли
розповідають, що вона нікому не потрібна, то мене це дивує. Адже ці
люди не розуміють, яке золото лежить
практично у нас під ногами. У моїх
особистих стратегіях вугільна галузь
завжди стояла, стоїть і стоятиме як
провідна галузь України», — наголосила голова партії «Батьківщина».
Політик обурена непрофесійним
управлінням державою та тим, що
Україна, яка має запаси вугілля, імпортує його з інших країн і, по суті,
знищує власні копальні. Політик
запевнила, що приділятиме галузі
«стільки уваги та ресурсів, скільки
треба, щоб і вона розвивалась, і Україна була енергетично незалежною».
Юлія Тимошенко подякувала шахтарям за віддану працю і закликала
«дочекатися приходу нової влади, яка
поставить вугільну галузь на ноги».
На знак вдячності гірники подарували голові партії ікону Богородиці.
Юлія Тимошенко також зауважила,
що ордени «Шахтарської слави» двох
ступенів, якими її нагородили шахтарі за часів прем’єрства, вона береже
як реліквію.
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Юлія ТИМОШЕНКО:
«Держава повинна створювати
умови для розвитку підприємств
оборонно-промислового комплексу»

Відверта розмова
про проблеми оборонної галузі

Фото Олександра ПРОКОПЕНКА

Команда Юлії Тимошенко
минулого тижня відвідала
міжнародну виставку
«Зброя та безпека — 2018».
Відбулася відкрита
розмова про проблеми
галузі, шляхи їх
розв’язання, перспективи
бізнесу та країни в
цілому з керівниками та
спеціалістами державних
і приватних оборонних
підприємств.

«Я
вражена,
наскільки
стрімко та інтелектуально
потужно розвиваються наші
підприємства ОПК. Але сьогодні в них є безліч проблем.
Розв’язавши їх, вони б стали
впливовими гравцями на світових ринках, а ми могли б
забезпечити нашу армію новітньою технікою.
Отже, що це за проблеми?
Учасники виставки в один
голос просять державу просто не заважати й відійти від
практики поборів. Виробники
в першу чергу наголошують
на необхідності скасувати
обов’язок експортувати продукцію через «напівдержавного» посередника — «Укрспецекспорт», який не дає
підприємствам
самостійно
виходити на світові ринки та
торгувати», — пояснює Юлія
Тимошенко.
За словами політика, націнки монополіста до 35% є
непосильними для виробників.
Через те, що вони змушені витрачатися на оплату посередницьких послуг, працівники
підприємств недоодержують
зарплатню. Крім того, залишається обмаль грошей на на-

уковий розвиток і розширення
виробництва.
Друга проблема — це відсутність достатніх обігових
коштів для розвитку учасників
ринку.
«Фінансовий голод настільки сильний, що навіть ті підприємства, які успішно торгують на міжнародних ринках,
не можуть взяти кредити, щоб
розвиватися ще впевненіше.
Це потрібно однозначно змінювати. Звісно, треба покінчити з постійними перевірками,
які завершуються повсякчас
вимогами хабарів. Наші підприємства ОПК дуже сильні,
і їм потрібно, щоб держава не
заважала, а створювала умови для розвитку. Маю на увазі
правильне кредитування, достатнє оборонне замовлення,
безперешкодну систему доступу до міжнародних ринків. Усі ці проблеми можна
розв’язати. Щиро вдячна усім
керівникам та колективам підприємств ОПК за те, що вони
попри все крок за кроком стають сильнішими», — зазначила
Тимошенко.
Також лідер «Батьківщини»
розповіла, що на 30 жовтня за-

плановане проведення форуму, на якому буде презентовано «Нову стратегію миру». За
словами політика, на форумі із
залученням широкого кола фахівців будуть публічно обговорені всі питання, які стосуються оборони та безпеки країни,
повернення в Україну миру та
створення сучасної та сильної
армії.
Насамкінець Юлія Тимошенко прокоментувала ситуацію із вибухами на військових
складах: «Українці сплачують
податки спеціально для того,
щоб підвищити обороноздатність країни. І в цей час вибухає
черговий склад боєприпасів...
Я не вірю, що це випадковість.
Не вірю, що не можна було
цьому запобігти. Ситуація насправді показує «професіоналізм» як головнокомандувача,
так і інших високопосадовців,
які несуть персональну відповідальність за такі вибухи, за
знищення боєприпасів, за горе,
яке спіткало людей…
По суті, боєприпаси використовуються не для захисту
України, а спрацьовують проти українців. Я вважаю, що за
кожен такий вибух мають нести відповідальність ті, хто
зобов’язаний був цього не допустити. І в першу чергу головнокомандувач, який за гаслами вже не бачить справжню
країну. Впорядковувати ситуацію треба негайно», — констатувала Юлія Тимошенко.

оборонного замовлення. Чинна система не захищає країну
від офшорних схем збагачення корупціонерів, при цьому
ставить виробників на межу
виживання, не залишаючи
коштів для розвитку науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок.
Керівники і фахівці державних і приватних оборонних підприємств добре
пам’ятають Юлію Тимошенко
з тих часів, коли вона на посаді прем’єр-міністра разом
із промисловцями та вченими шукала і знаходила шляхи розв’язання найважливіших державних завдань.

Андрій СЕНЧЕНКО,
голова правозахисного
руху «Сила права»

Микола БИКОВ

НА 30 ЖОВТНЯ ЗАПЛАНОВАНЕ ПРОВЕДЕННЯ ФОРУМУ, НА ЯКОМУ БУДЕ
ПРЕЗЕНТОВАНО «НОВУ СТРАТЕГІЮ МИРУ». ЗА СЛОВАМИ ЮЛІЇ ТИМОШЕНКО,
НА ФОРУМІ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ ШИРОКОГО КОЛА ФАХІВЦІВ БУДУТЬ ПУБЛІЧНО
ОБГОВОРЕНІ ВСІ ПИТАННЯ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ОБОРОНИ ТА БЕЗПЕКИ КРАЇНИ,
ПОВЕРНЕННЯ В УКРАЇНУ МИРУ ТА СТВОРЕННЯ СУЧАСНОЇ ТА СИЛЬНОЇ АРМІЇ
Передплатні індекси:
23115 (рос.), 49450 (укр.)

КЕРІВНИКИ
ОБОРОННИХ
ПІДПРИЄМСТВ ДОБРЕ
ПАМ’ЯТАЮТЬ,
ЯК ЮЛІЯ ТИМОШЕНКО
НА ПОСАДІ ПРЕМ’ЄРМІНІСТРА ЗНАХОДИЛА
ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ
НАЙВАЖЛИВІШИХ
ДЕРЖАВНИХ ЗАВДАНЬ

Фото Олександра ПРОКОПЕНКА

Українські підприємства оборонно-промислового
комплексу розвиваються досить стрімко. Втім, сьогодні
вони стикнулися з низкою проблем, які гальмують їхню
діяльність. Та якщо всі перешкоди прибрати, вітчизняні
підприємства ОПК зміцнять свої позиції на світових
ринках. Про це заявила лідер партії «Батьківщина»
Юлія Тимошенко під час відвідин виставки «Зброя та
безпека — 2018», яка проходила в Києві минулого тижня.

Сьогодні поряд із державними підприємствами у сфері оборони й безпеки працює
велика кількість приватних
виробників і стартап-компаній, які вже довели своє право
бути виконавцями державного оборонного замовлення, а
також успішно презентували
власну продукцію і розробки
на світових ринках озброєнь
і військової техніки.
За роки війни багато підприємств змогли здолати
шлях від відновлення й ремонту складної військової
техніки та озброєнь до її глибокої модернізації і навіть
виробництва систем нового
покоління.
Новітні зразки вітчизняної
бронетехніки, протитанкових
комплексів, ракет для реактивних систем залпового
вогню, вертольотів, безпілотних систем, стрілецької зброї,
артилерійських систем, боєприпасів різного калібру та
багато іншої продукції українського виробництва дозволяють упевнено говорити, що
Україна має потенціал для
того, щоб не тільки самостійно задовольняти значну частину потреб нашої армії, але
й стати потужним гравцем на
світовому ринку.
Юлія Тимошенко зазначила,
що за правильної державної
політики оборонний комплекс
може стати локомотивом відродження економіки країни,
забезпечити піднесення науки
й освіти, переламати негативні тенденції, пов’язані з еміграцією молоді, науковців та висококваліфікованих фахівців.
У нас величезний нереалізований потенціал для просування на зовнішні ринки продукції наукомістких галузей,
у тому числі оборонної промисловості. Україна — одна
з небагатьох країн, здатних

будувати ракети, літаки, вертольоти й кораблі, виробляти
якісну бронетехніку й складні
електронні системи військового призначення.
Держава як головний замовник оборонних підприємств і регулятор їхньої
зовнішньоекономічної діяльності залежно від своїх дій
може як прискорити їхній розвиток, так і повністю зруйнувати галузь і звести нанівець
одну з наших найважливіших
конкурентних переваг.
Проблеми державного та
приватного сектора, про які
йшлося, одні й ті самі: корумпованість держапарату,
монополізація і диктат посередницьких структур, непідйомна ціна кредитних ресурсів і кадровий голод.
Також
обговорювалась
проблема, пов’язана з ціноутворенням у сфері державного
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ІЧНЯ:
ланка
вибухового
ланцюга?

(Закінчення.
Початок на стор. 1)
Версія диверсії дуже зручна. Недарма її підхопили
Верховний головнокомандувач, генпрокурор і багато
інших високих чиновників. І недарма Порошенко, говорячи про те, що зміна кадрів не вирішить питання, наполягає на швидкому розслідуванні. Не потрібно якісно
— потрібно швидко й показово. А знайдений або призначений винуватець може й рота розкрити де не треба...
Серія вибухів складів починаючи з 2015 року мала
змусити посилити заходи охорони арсеналів, тим більше що винаходити велосипед тут не потрібно.
Припустимо, причиною загоряння складів у Балаклії
стали дії ворожого безпілотника, про що так довго й
наполегливо говорили з високих трибун. Але зміг би
БПЛА пролетіти над будинками-дачами можновладців? Чи зміг би якийсь диверсант потрапити на територію їхніх резиденцій? Звичайно ж ні. Їхнє майно під надійною охороною. Однак це досі можливо зі складами
боєприпасів. Чому? Та просто тому, що легше говорити,
виділяти з бюджету мільярди гривень, щоб наступного
разу знову все звернути на диверсійну групу й оцінити
завдані збитки ще в мільярди гривень. Чи це не службова недбалість, у тому числі перших осіб держави, що
відповідають за безпеку нашої країни?
Потрібна справжня діяльність, а не її імітація. Потрібні справжні реформи й реальний перехід до стандартів
НАТО, а не гучні обіцянки й мляве їх виконання. Потрібна справжня відповідальність, у тому числі за кожну витрачену копійку. І тут було б доречно ініціювати
роботу парламентської тимчасової слідчої комісії і вимагати від депутатів звіту, куди пішли 320 млн грн, виділених у 2017 році, і кошти з бюджету цього року. Що
було зроблено саме в Ічні, на зміцнення й модернізацію арсеналу якої тільки в цьому році було спрямовано
9,6 млн грн?
Коли склади горять один за одним, як сірники, гриф
«секретно» стає недоречним. Адже йдеться про обороноздатність і безпеку країни.

Антоніна МІРОШНИЧЕНКО

БУЛО Б ДОРЕЧНО ІНІЦІЮВАТИ РОБОТУ
ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ ТИМЧАСОВОЇ СЛІДЧОЇ
КОМІСІЇ І ВИМАГАТИ ВІД ДЕПУТАТІВ ЗВІТУ,
КУДИ ПІШЛИ 320 МЛН ГРН, ВИДІЛЕНИХ
У 2017 РОЦІ, І КОШТИ З БЮДЖЕТУ ЦЬОГО
РОКУ. ЩО БУЛО ЗРОБЛЕНО САМЕ
В ІЧНІ, НА ЗМІЦНЕННЯ Й МОДЕРНІЗАЦІЮ
АРСЕНАЛУ ЯКОЇ ТІЛЬКИ В ЦЬОМУ РОЦІ
БУЛО СПРЯМОВАНО 9,6 МЛН ГРН?
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«Вибухи на ічнянських складах ударять по рейтингу президента»
Олег СААКЯН,
політолог,
голова «Єдиного
координаційного
центру «Донбас»:
«Коли під час війни систематично вибухають склади боєприпасів, це свідчить про проблеми,
в яких загрузла вся система. Після попередніх пожеж на арсеналах, здавалося б, повинні були
напрацювати чітку модель комунікацій, проте цього не сталося.
Ложкою меду в цій бочці дьогтю
можна вважати лише реагування
підрозділів ДСНС і МВС.
Фактор російської загрози в
цьому випадку не є індульгенцією. Навпаки, він формує додаткову відповідальність, оскільки
є викликом, виходячи з якого
повинна будуватися державна
політика. І якщо відбуваєть-

ся подібна надзвичайна подія,
«рука Кремля» не може бути
виправданням. Це всього лише
означає, що в країні, яка перебуває в стані війни, не були реалізовані достатні заходи щодо
забезпечення безпеки. Тож
якщо черговий вибух на складах боєприпасів — це не злочинне недбальство, а результат
диверсійної діяльності РФ, то це
лише посилює відповідальність
державних і військових менеджерів, включно з головнокомандувачем, які не забезпечили
належну охорону українських
складів із боєприпасами.
З огляду на те, що президент
підняв на свої передвиборні знамена поряд із темами релігії та
мови меседж про безпеку, зробивши його ключовим, такий інцидент, як вибух на ічнянських
складах, точно вдарить по його

рейтингу. Адже в цьому випадку
йдеться про стратегічно важливий напрям для України. І тут уже
неможливо буде використати
прем’єра як громовідвід.
В українського народу немає
ані найменшого сумніву в тому,
що на Донбасі йде війна. Однак
непослідовні й неоднозначні дії
влади, в тому числі скандали з
есбеушником-високопосадовцем та депортацією бійця добровольчого батальйону імені
Шейха Мансурова Тімура Тумгоєва, дезорієнтують суспільство і
породжують величезну кількість
запитань. Люди уже не зовсім
розуміють, де діє зовнішній ворог,
а де — його внутрішні поплічники, де відбувається саботаж, а
де прояви системних проблем.
Тому не такий страшний зовнішній ворог, як наші ж дії, якими ми
часом надаємо йому сил».

«Якщо є докази диверсії,
їх потрібно продемонструвати всьому світові»
Микола МАЛОМУЖ,
екс-голова Служби
зовнішньої розвідки
України, генерал
армії України:
«Вибухи на складах в Ічні завдали 2 млрд дол. збитків держбюджету, підірвавши в такий
спосіб оборонний потенціал країни. І в цьому випадку потрібно
розглядати всі версії — службове недбальство, санкціонований
або несанкціонований підпал,
приховування розкрадання майна, диверсію і навіть розбірки
міжвідомчого або внутрішньовідомчого характеру, — щоб
змусити залишити посади одних людей, місце яких займуть
представники інших політичних
груп і військових структур.
Якщо ж ми говоримо про те,
що вибухи ініційовані нашим зо-

внішнім ворогом, то це вже недопрацювання розвідувальних
і контррозвідувальних органів.
Але, на мою думку, причиною є
найімовірніше халатність. Фактично невиконання своїх службових обов’язків на об’єкті, а також невиконання рішення РНБО
і закону про забезпечення безпеки та оборони призвели до
страшних наслідків.
Після вибухів у Калинівці на
всіх складах працювала комісія,
яка дійшла висновку, що Ічня —
надзвичайно вразливий об’єкт.
Комісія чітко прописала заходи
з охорони, вказала технологічні рішення, формат заходів
безпеки, які повинні були здійснити розвідка й контррозвідка
для попередження вибухів. Але
врешті не було зроблено нічого,
навіть елементарних речей, не-

зважаючи на те, що з бюджету додатково було виділено
близько 500 млн грн. Місцеві
жителі стверджують, що на територію арсеналу міг зайти хто
завгодно. Тобто туди без проблем могли потрапити навіть
диверсанти.
У цій ситуації слід проводити
розслідування комплексно, спираючись на конкретні факти. Однак наші високопосадовці, в тому
числі президент, вже висловили
версію про диверсію. Необхідно
виходити з об’єктивних оцінок
ситуації. І якщо є докази диверсії, їх потрібно продемонструвати всьому світові з відповідними висновками слідчих і судів.
Якщо ж їх немає, необхідно розробляти інші версії, а не кивати
на політичні заяви, випускаючи
факти».

«Надії на те, що після п’ятого вибуху на складах
будуть зроблені висновки, немає»
Олег
ЖДАНОВ,
військовий експерт:
«На жаль, немає надії на те, що
після п’ятого вибуху на складах
із боєприпасами будуть зроблені відповідні висновки. Все залежить як від вищих посадових осіб
у Генштабі (склад був у їхньому
прямому підпорядкуванні), так і
від керівництва країни. Поки не
буде розроблено системний підхід до виконання функціональних
обов’язків і не з’явиться відповідальність посадових осіб, очікувати якихось змін не варто.
Порошенко, доручаючи Міноборони і МЗС залучити матеріально-технічну та консультативну
допомогу НАТО для реформування системи безпечного зберігання боєприпасів, з одного боку,
чинить правильно. Але це потрібно було зробити ще в 2014-му,

після активної фази бойових дій!
З іншого боку, головнокомандувач розписався у власній неспроможності розв’язати проблему
надійного зберігання й охорони
складів із боєприпасами.
Хай би там як, починати потрібно з інвентаризації. Необхідно зрозуміти, скільки боєприпасів у нас є, скільки з них придатні
й що потрібно докупити. Після
цього легко вирахувати необхідну суму для увідповіднення
чинних арсеналів вимогам, які
висуваються до умов зберігання
боєприпасів. При цьому капітальні вкладення в охорону складів
не потрібні. Треба просто виконати існуючі нині вимоги й норми,
які, до речі, прописані в наказі
президента від грудня 2015 року,
яким він увів у дію рішення РНБО
за підсумками розслідування пожежі в Сватовому.
Тобто перелік дій є, а їхнього
виконання немає. Як це назва-
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ти? Саботаж? Халатність? Ігнорування?
Чому не виконано наказ президента, в якому чітко прописані завдання начальникам усіх
силових відомств, є інструкції,
затверджені наказом міністра
оборони про порядок зберігання
й охорони боєприпасів на складах? У ньому, наприклад, є розпорядження про забезпечення
захисту складів із повітря. Чому
там немає зенітно-ракетних
комплексів? Ті ж РЛС-ЗРК «Оса»
чудово справляються з безпілотниками. Чому немає сигнальних
мін на кордонах поста? Чому не
вичищена зона поста й не обладнані кулеметні або сторожові
вишки? Чому не залучені собаки
до охорони об’єкта? Це елементарні речі, як і викопування протипожежних ровів, смуг і відновлення пожежних водойм. І на це
не потрібні мільярди гривень або
доларів».
Передплатні індекси:
23115 (рос.), 49450 (укр.)
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Мета Банкової — розпорошити
електорат і перетворити вибори на шоу
Микола
СПІРІДОНОВ,
експерт
Українського
інституту аналізу
та менеджменту
політики:
«Насправді в бюлетені ми
можемо побачити до сімдесяти прізвищ кандидатів! Ще
влітку ми з колегами нарахували 44 потенційні претенденти на пост глави держави,
відтоді багато хто з політиків
заявив про свої наміри. Вдумайтеся, тільки один «Опоблок» може дати до восьми
кандидатів. А в парламенті в
цілому зараз працює від двадцяти до тридцяти нардепів,
які захочуть брати участь у
перегонах. Разом із тим не
вірю, що нові обличчя якимось
чином можуть ускладнити
життя лідерам рейтингу. Хоча
Банкова все ж спробує розпорошити електорат своїх супротивників. Саме для цього
нам і підсовують Зеленського
і Вакарчука. Мета — перетво-

рити вибори на шоу, щоб виборці просто не прийшли на
дільниці. Чим менше явка —
тим більше можливостей для
фальсифікацій. Ну і тоді б у
Порошенка з’явився шанс на
другий тур.
Багато хто переймається
тим, чи дійсно Вакарчук і Зеленський братимуть участь у
виборах. Напевно, так. Знаю,
що із Зеленським працює один
мій колега. Якби не йшлося
про вибори, то для чого він був
би потрібен? А Вакарчука все
штовхає «могутня і невидима
рука», а він поки мовчить і упирається... Але думаю, ці двоє
висунуть свої кандидатури,
щоб допомогти владі.
Що іще характеризуватиме
цю кампанію? Зросте вплив
соціальних мереж та інтернету
загалом. Ймовірно, і всіляких
вкидань буде чимало. Але вони
не матимуть жодного ефекту.
Люди стали менше реагувати
на чорнуху, тож тонною більше, тонною менше... Це все неважливо, адже у виборців вже
виробився імунітет».

Адмінресурс задіють,
але він не спрацює
Олексій
ЯКУБІН,
политолог,
кандидат
политических
наук:
«Нинішня президентська кампанія буде дуже брудною. Це
вже видно: хоча гонка офіційно
не стартувала, але тонни бруду
вже виливаються. Втім, нічого
нового ми не почуємо. Тож на
топових кандидатів чорні технології жодним чином не подіють. Виборець все прекрасно
розуміє. А ось новачки, які вирішили випробувати свої сили
на виборах, можуть потрапити
під роздачу.
І спроба включити адмінресурс буде зроблена. Тільки
особливого успіху це не принесе. Верхня межа адмінресурсу
становить 7%. Зараз є багато
чинників, через які задіяти адмінресурс буде складно. Поперше, скоротилася кількість
бюджетників. По-друге, місцеві еліти не підтримуватимуть

слабкого кандидата від влади.
Тож управляти ними просто так
не вийде. Можливо, тому зараз
активізувалися справи проти
деяких мерів великих міст. А
ще є третій фактор: невідомо,
скільки кандидатів від влади
піде на вибори. Прем’єр Володимир Гройсман поки не озвучує своїх намірів. Але якби він
балотувався, то адмінресурс
було б складніше «ділити».
Також влада вдасться до
спроби впливати на інші цільові
групи. Наприклад, на військових. Це один із ключових електоральних ресурсів, за які вона
боротиметься. Ймовірно, звідси
й ініціатива створити ближче до
виборів Міністерство у справах
ветеранів.
До речі, багато хто замислюється: а чому влада зараз ініціює посилення відповідальності за підкуп та інші фальсифікації? Це просто демагогія. Справа ж не в нормативних актах, а
в тому, щоб реально притягати
до відповідальності тих, хто
всім цим займається. А політичної волі зробити це немає».

Сторінку
у підготувала
у
Яна ДЖУНГАРОВА
Передплатні індекси:
23115 (рос.), 49450 (укр.)

Фото Олександра ПРОКОПЕНКА

До офіційного старту президентської виборчої
кампанії залишилося більше двох місяців. Попри
це пристрасті вже вирують. Так, про свій намір
балотуватися на пост президента заявили вже понад
двадцять кандидатів. Але далі буде більше! Ми йдемо
на справжній рекорд, і 31 березня 2019 року точно
побачимо неймовірно довгий бюлетень. І все це не
просто так. Ця президентська кампанія буде особливо
бурхливою, драматичною і традиційно брудною.

Погляд у майбутнє
проти тактичних маніпуляцій
Велику роль відіграють програмні
стратегії, але не спекуляції

Олег ПОСТЕРНАК,
кандидат історичних наук,
політтехнолог, керівник
Центру політичної розвідки:
«Нинішня виборча кампанія
має дві особливості. Перша:
близькість
президентських
і парламентських виборів. А
значить, лідери партій і просто
впізнавані політики, які недавно створили свої політичні сили,
захочуть «відкатати» на президентській кампанії свої проекти для подальшої участі в парламентських перегонах. Вони
спробують підвищити свою
впізнаваність і сформувати базовий електорат. Щоб надалі
використати цей бонус під час
наступної кампанії.
Друга особливість: це перші
президентські вибори, на яких
крім персонального фактора
велику роль відіграють програмні стратегії кандидатів.
Поки програми є лише у двох
потенційних претендентів на
пост президента. Петро Порошенко всі свої дії корелює з
гаслом «армія–мова–віра». А

лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко наприкінці вересня вийшла з кейсом «Новий економічний курс України». Вона
пропонує створити умови для
чесної конкуренції, зменшити
ставки за кредитами, знизити
податковий тиск, виступає за
будівництво соціальної ринкової економіки...
З точки зору актуальності та
далекоглядності її програма виглядає дуже привабливо. Тимошенко дивиться в майбутнє, а
Порошенко будує кампанію
навколо тактичних маніпуляцій.
Президент просто спекулює
на історичному минулому, на
злободенних проблемах, експлуатує заслуги всього українського народу, намагається
одноосібно зайняти патріотичну нішу. Попри те, що більшість
потенційних кандидатів, у тому
числі і Тимошенко, ніколи не заперечували курс на НАТО і ЄС,
президент намагається привласнити ці теми.
Але тут може спрацювати
важливий механізм самозахисту від подібної піар-пропаганди. Насправді без модернізації
кредитної, фінансової, податкової, пенсійної політики, без
боротьби з бідністю, без істот-

ного удару по корупції, без перезавантаження у вигляді нової
Конституції не можна говорити
про те, що ми зможемо захистити країну, мову, церкву... Це
все взаємопов’язані речі .
Гадаю, що нинішня кампанія
буде не менш брудною, ніж попередні. Та й потрібно враховувати те, що в українських політиків немає почуття міри. Коли
вони розуміють, що програють
або не знаходять підтримки у
народу, то починають використовувати різні мерзенні методи — компромат, адмінресурс,
одвічний підкуп (фішка всіх
українських виборів). І юридичних страховок від усього цього
немає. Навіть якщо парламент
посилить покарання за підкуп,
нічого не зміниться. Поліція і
прокуратура запросто зможуть
закривати очі на порушення
провладних агітаторів.
Проте вважаю, що на цих
виборах адмінресурс не буде
всесильним і може спрацювати
тільки на периферії. Але глобально його використовувати
не вийде. Після Майдану люди
зрозуміли, що право голосу —
ключова цінність, і тепер будьякий примус може вилитися
тільки в протест».

Простих відповідей на складні питання не буває
Сергій БИКОВ,
політичний експерт, голова
Інституту публічної політики
та консалтингу (ІНПОЛІТ):
«Зараз відбувається чіткий поділ кандидатів. На тих, хто не боїться виступати зі складними сентенціями та ініціативами і пропонує
щось масштабне і комплексне. І на «свідків
секти простих рішень». Але ж не існує простих відповідей на складні питання!
Так, до першого табору можна зарахувати, наприклад, Юлію Тимошенко, яка разом
із експертами розробляє проект нової Конституції і новий економічний курс України. А
до другого — Юрія Бойка, Петра Порошенка,
Анатолія Гриценка... Хоча останній, за великим рахунком, і простих відповідей не дає,

не пропонує жодних конкретних рецептів.
Лише говорить, що все має бути добре.
Але виборець все чудово розуміє і відчуває, тому довіра до тих кандидатів, які пропонують комплексні програми, зростає. І
навпаки: у тих самих «свідків секти простих
рішень» немає позитивної динаміки зростання рейтингу.
Нинішня президентська кампанія буде
однією з найбрудніших в історії України. Це
буде справжня війна фейків і компроматів.
Ми бачимо це вже зараз. Наприклад, часто
спостерігаємо, як лідера президентського
рейтингу Юлію Тимошенко просто поливають брудом, не наводячи при цьому жодних
доказів, фактів, аргументів. Але все це буде
марно».
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Десять кроків
до добробуту селян
Розвиток господарств сімейного типу
— запорука економічного добробуту
громад. Що для цього потрібно
зробити? Своє бачення, як цього
досягти, пропонує заступник голови
комітету ВР з питань аграрної політики
та земельних відносин, народний
депутат України Вадим ІВЧЕНКО.
Для того, аби в країні з’являлись
заможні сільські сім’ї, підвищувався
попит на продукцію суміжних галузей, сплачувались податки, а громадяни отримували пенсійне забезпечення та соціальний захист, маємо
зробити лише 10 кроків:
1. Запровадити правові рамки, зокрема прості податкові правила й
умови для здійснення індивідуальної та сімейної трудової діяльності у
сільському господарстві.
2. Відновити і посилити роль дорадництва та кооперації для розширення можливостей малих та середніх виробників у доступі до нових
ринків збуту.
3. Усебічно сприяти розвитку органічного виробництва, садівництва
та городництва, зокрема для освоєння нових закордонних ринків збуту.
4. Надати всеохоплюючу підтримку місцевим виробникам та їх виробничій базі, зокрема первинній ланці —
місцевій кооперації, фермерській та
кооперативній переробці.
5. Розвивати переробку продукції
та підвищувати експорт продуктів,
що забезпечить додаткові робочі
місця на селі, збільшить надходження до місцевих бюджетів та надасть
довгостроковий і відчутніший поштовх національній економіці.
6. Сприяти збільшенню земельного банку сімейних фермерських
господарств — справжніх господарів
землі.
7. Стимулювати урізноманітнювання підприємництва на селі, зокрема щодо надання послуг зеленого туризму чи інших супутніх
промислів і ремесел, що позитивно
вплине на економіку регіону, її соціально-екологічну складову, стабілізує фінансовий стан господарств
та сприятиме більш рівномірному
надходженню доходів за періодами
року і залученню молоді до сільського сімейного бізнесу.
Запроваджувати програми кредитування молодих фермерів під
інвестиційні проекти.
8. Започаткувати програми кредитування «Доступне житло» у сільській
місцевості для громадян, які бажають
вести сільське господарство.
9. Створити «Селянський банк» для
забезпечення малих фермерських
господарств доступними кредитами
під державні гарантії без застави.
10. Створити відкрите та публічне
платіжне агентство, а також простий
і прозорий механізм державної підтримки сільського господарства.
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«Поверніть
у село життя,
душу в село
поверніть!»

«Коли розпочинався фермерський
рух, до нас ставилися з недовірою,
підозрою та докорами. Але
попри все ми йшли вперед. На
сьогодні фермери, особливо
малі господарства, фактично
не захищені: їх принижують,
грабують і знищують цілими
родинами», — розповів «ВВ»
голова СФГ «Віра, Надія, Любов»
Григорій НАКОНЕЧНИЙ.
«Колгоспно-радгоспний
устрій
сільського
господарства
породив
прислів’я: «Гарно нам в колгоспі жить,
один робить — сім лежить». І фермери
своїм особистим прикладом довели,
що кожна людина, яка дорожить землею та державою, може ефективно
працювати в сільському господарстві.
Але нашим керманичам, попри їхні заяви про необхідність впровадження
фермерського устрою, аграрії кісткою
поперек горла, бо тоді доведеться поступитися інтересами декількох десятків наближених до них сімей, які заволоділи більшістю наділів.
У всьому аграрному світі фермер — на
першому місці. Але наші керманичі не
хочуть бачити на землі творчу, роботящу,
чесну людину. Вони не бажають, щоб на
землі працював справжній хазяїн, який
не буде нехтувати сівозміною та сіяти
десять років поспіль на одному полі кукурудзу, що вбиває родючість земель. Їх
влаштовує, що ми є сировинним придатком Європи.
Україну завжди вважали всесвітньою
житницею, а знайдіть зараз у нас поля,
де вирощують жито, — таких немає. Ми
купуємо його в Білорусі! Натомість на
всіх ланах бачимо переважно кукурудзу й соняшник, які, як і пшеницю, вивозять за кордон, а прибуток осідає в
офшорах.
Відсутність державної стратегії та
державної підтримки фермерів дається
взнаки. Наприклад, уряд обіцяв 1,5 тисячі гривень держдопомоги на утримання
однієї голови молодняка. Мої 12 теличок
вже скоро будуть коровами, а обіцяної
допомоги так і не отримав, попри те, що
всі документи давно подано.
До речі, видатки на одну корову щодня становлять 500 грн мінімум — без
урахування нашої цілодобової роботи.
Ось і виходить, що не тварина на мене
працює, а я на неї. Такий у мене «бізнес»,
коли я віддаю худобі все, що можу, бо
прив’язаний й опікуюся нею.

Не дивно, що наразі тваринництво
занепадає — вигідніше технікою висіяти кукурудзу й соняшник, мінімально
залучаючи до цього людей, та отримати свої дивіденди. Але з державної,
господарської точки зору це невірно —
треба зберегти і робоче місце людини,
і худобу. Якщо збережемо тваринництво, село житиме. Якщо його знищимо
— загине село.
Вже зараз у сільській місцевості живуть переважно люди похилого віку, а
молодь — талановита молодь — їде до
великих міст або ж за кордон. А потім
маємо: так звані польські низькорослі
сорти яблунь, плоди яких зараз закуповуємо, вивів наш земляк з Черкащини,

же в кожному селі, де земля вся роздана,
розділена і по 3-4 рази перепродана.
Сьогодні власники земельних паїв —
люди шанованого віку, багатьох із них
вже немає в живих. А їхні спадкоємці
зазвичай живуть у містах і дійсно хочуть
продати землю, не знаючи її справжньої
ціни. І тут їм би стало у пригоді зняття
мораторію. Але люди, які працюють на
землі, бачать, що в таких умовах і при
такій корупції не можна перетворювати
землю на товар. Тому спочатку потрібно
зрозуміти, скільки в Україні земель, навести лад у реєстрах та законодавстві,
і вже потім давати можливість новим
власникам паїв продавати наділи державі за справжньою ціною. Купити зем-

Григорій НАКОНЕЧНИЙ: «КУПИТИ ЗЕМЛЮ
МАЮТЬ ТІ, ХТО НА НІЙ ЖИВЕ Й ПРАЦЮЄ.
ЯКЩО Ж ВСЕ ЗВЕДЕТЬСЯ ДО «КУПИ-ПРОДАЙ»,
НА ЗЕМЛІ НЕ БУДЕ ГОСПОДАРЯ-ХЛІБОРОБА»
який тільки на чужині зміг отримати
патент, бо батьківщині він був непотрібний. І таких прикладів багато.
А втім є молоді сім’ї, які, попрацювавши у великих містах та навіть за
кордоном, за покликом серця повертаються в село, маючи намір працювати
на землі. Але на них ніхто не звертає
уваги, вони б’ються як риба об лід. І в
першу чергу через брак землі, яка вся
розпайована.
Наведу приклад по своїй сільраді: ті
наділи, які виділялися під створення
фермерських господарств із земель запасу, через корупційні схеми фактично
опинилися в руках однієї людини. І вільної землі для інших вже немає. І так май-

лю мають ті, хто на ній живе й працює.
Якщо ж все зведеться до «купи-продай»,
не буде ані господаря-хлібороба на землі, ані українських традицій, які передаються з покоління в покоління.
Потрібно на державному рівні розробити аграрну стратегію, в основі основ
якої буде саме людина. І тоді молодь, поєднуючи людський потенціал із новітніми
технологіями, прийме естафету в хліборобів, тоді ми купуватимемо сучасну вітчизняну техніку, а не імпортну, що була у
використанні. І коли ми припинимо просто калькувати і втрачати свою культуру,
традицію, унікальність, до України у світі
будуть дослухатися. Поверніть у село
життя, душу в село поверніть!»

ДУМКА ЕКСПЕРТА

«Наша земля — це золота акція»
Денис МАРЧУК,
заступник голови
Всеукраїнської
аграрної ради:
«Перш ніж говорити про скасування мораторію, потрібно розробити й
ухвалити закон про обіг земель сільськогосподарського призначення. У
ньому, крім правил продажу наділів,
мають бути окреслені й орендні відносини в цій сфері.
Також необхідно здійснити повну
інвентаризацію наділів — включно
із землями запасу та землями резерву. Це потрібно для завершення
наповнення кадастрової карти України, на якій буде чітко позначено,
скільки земель сільгосппризначен-

ня є в нашій країні. Адже сьогодні з
10,5 млн га державних земель у реєстрі зафіксовано не більше 1 млн га,
що вкотре свідчить про процвітання
тіньового обігу наділів.
Необхідно привести до ладу й державний реєстр майнових прав, у який
досі не внесені багато власників наділів і не вказані орендні відносини
щодо конкретного паю. Це провокує
рейдерські атаки, які в останні кілька
років охопили практично всю територію України.
На розв’язання цих проблем піде
кілька років, тому ми пропонуємо продовжити мораторій до 1 січня 2024
року. Однак без незалежних судів,
ефективних антикорупційних органів
і по-справжньому чесної та відкритої
правоохоронної системи упроваджу-

ВСЕУКРАЇНСЬКА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ГАЗЕТА

вати ринок землі небезпечно. Якщо
не вирішимо ці питання, породимо ще
більше беззаконня, що призведе до
великої кількості рейдерських атак.
У відкритті ринку землі, на мій погляд, сьогодні найбільше зацікавлені
ті, хто має певні фінансові накопичення, в тому числі готівкові. А в аграрія
на руках грошей немає, адже вони в
обігу. Тому навіть якщо ринок землі
сьогодні відкриється, у сільгоспвиробника немає шансів у змаганні із
чиновниками, нардепами, представниками правоохоронних органів, які,
маючи невисокі зарплати, декларують мільйони. Зрозуміло, що вони хочуть інвестувати в землю, яка є одним
із найцінніших ресурсів. Наша земля —
це золота акція, за яку сьогодні багато хто дуже активно боротиметься».
Передплатні індекси:
23115 (рос.), 49450 (укр.)
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СВІТ

У супроводі гробового
мовчання федеральних
каналів із 4 жовтня в
Магасі проходять масові
мітинги. Тисячі інгушів,
серед яких глави майже
всіх тейпів, протестують
проти ратифікації
договору між ЮнусБеком Євкуровим і
Рамзаном Кадировим про
встановлення кордону
між республіками. Люди
вкотре чекають від
Народних зборів Інгушетії
скасування договору. Втім,
навіть якщо ухвалять таке
рішення, в цьому питанні
ставити крапку зарано…

Кавказька
плутанина

ПЕРЕДІЛ НА КОРИСТЬ КАДИРОВА
Рамзан Кадиров у Росії почувається дуже затишно. Чечня — найбільш дотаційний регіон РФ, і гроші з усієї країни
стікаються саме сюди. Але, як
заведено, до населення вони
не доходять, осідаючи в кишенях глави республіки. Виникає враження, що Москва
йому платить данину... за декларацію відданості Путіну й
забуття ідеї незалежності Ічкерії.
Кремлю є про що хвилюватися. Тільки в особистій охороні президента республіки
нараховується близько 20 тисяч добре навчених і, головне, відданих до мозку кісток
бійців. Не варто скидати з рахунків і інші силові підрозділи Чечні, які кинуться в бій за
першим же наказом Кадирова. За експертними оцінками,
загальна чисельність озброєних кадирівців становить
близько 80 тисяч осіб. Непрямо це підтверджує і сам президент, заявивши в 2014-му
про готовність направити в
Україну для «наведення ладу»
37 тисяч чеченців.

Ще в січні 2013-го Рамзан
Кадиров підписав закон, у
якому, зокрема, був прописаний перехід деяких населених
пунктів Сунженського району
Інгушетії під юрисдикцію Чечні. І вже в березні того року
він розпорядився включити до
складу Сунженського району
Чечні населений пункт Аршти,
який знаходиться в Інгушетії.
Що, звісно, викликало обурення як влади, так і населення
сусідньої республіки. З цього
моменту в Арштах періодично
виникають конфлікти з бійками, стріляниною і не без участі
силовиків двох сторін. Хоча,
варто зауважити, населення
Чечні й Інгушетії один до одного неприязні не відчуває,
висловлюючи невдоволення
лише поведінкою влади. На
початку масових мітингів у
Магасі Кадиров назвав інгушів
братами і тут же пригрозив, що
його «влаштовує і воювати».
До підписання договору
між Юнус-Беком Євкуровим
і Кадировим про встановлення кордону підштовхнуло будівництво дороги, розпочате

є нафтові родовища, а також
поклади сірководню (на території заповідника «Ерзі»).
Якщо парламент Чечні ратифікував документ одноголосно, то в Інгушетії затвердження угоди, яке відбулося
4 жовтня таємним
голосуванням (!), підтримали 17 з 25
депутатів. Три депутати, які
вийшли до учасників мітин-

ЯКЩО РЕФЕРЕНДУМ В ІНГУШЕТІЇ ЩОДО ПЕРЕГЛЯДУ
КОРДОНІВ І БУДЕ ПРОВЕДЕНИЙ, ТО, НАЙВІРОГІДНІШЕ,
НАСЕЛЕННЯ НЕ ПІДТРИМАЄ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ЗМІНИ
Й ПИТАННЯ ТИМЧАСОВО ПОСТАВЛЯТЬ НА ПАУЗУ
гу після засідання, заявили,
що ратифікації не відбулося,
оскільки 15 з 25 депутатів
проголосували проти. 10 жовтня було зроблено ще одну
спробу затвердження, яка
була зірвана через відсутність
кворуму.
Парламент, звісно, рано чи
пізно збереться. Але з’явився
ще один цікавий момент:
3 жовтня Конституційний суд

ЧЕЧЕНСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ ВІДХОДИТЬ БІЛЬШЕ
ТЕРИТОРІЙ, НІЖ ІНГУШЕТІЇ. ПОКАЗОВО ТЕ,
ЩО НА ДІЛЯНКАХ, ЯКІ ХОЧЕ ЗАГАРБАТИ КАДИРОВ,
Є НАФТОВІ РОДОВИЩА,
А ТАКОЖ ПОКЛАДИ СІРКОВОДНЮ
Рамзан Ахматович, схоже,
свято вірить в те, що може
робити все що завгодно: хоч
у Москві, хоч у Пітері, не кажучи вже про сусідні з республікою регіони. Ось тому за
мовчазного потурання Кремля він вважає за можливе віджати ласі шматки територій у
сусідів. Тим більше що після
розпаду СРСР адміністративний кордон між республіками не був затверджений.
В адміністративних справах
керувалися не оформленою
документально домовленістю,
досягнутою між президентом
Ічкерії Дудаєвим і президентом Інгушетії Аушевим під
час поділу Чечено-Інгушетії в
1993 році.
Передплатні індекси:
23115 (рос.), 49450 (укр.)

чеченськими робітниками під
охороною силовиків. Інгуська сторона стверджувала, що
роботи велися на її території
без погодження з владою, а в
Грозному говорили, що траса
прокладається виключно по
території Чечні.
Документ, підписаний 26 вересня главами Інгушетії й Чечні Юнус-Беком Євкуровим і
Рамзаном Кадировим, називається договором «про рівноцінний обмін нежилими територіями Надтеречного району
Інгушетії і Малгобецького району Чечні». Але насправді Чеченській Республіці відходить
більше територій, ніж Інгушетії.
Показово те, що на ділянках,
які хоче загарбати Кадиров,

здатні розсварити чеченців
із інгушами. Це говорить про
те, що територіальне питання,
найімовірніше, буде поставлене на паузу.
І хоча багато експертів пророкують, що конфлікт на Кавказі може стати відправною
точкою для розвалу РФ, тут не
так все просто. Поки Кремль
справно надсилає Кадирову

кінцевому підсумку це може
знову призвести — не зараз,
але років через 40–50 — до поділу», — віщав він.
Укрупнення у виконанні РФ
означає лише те, що де-факто
буде відновлена спарена республіка, тобто з’явиться реанімована
Чечено-Інгуська
АРСР. А там за прикладом
цих республік і інші «укрупнять». Зокрема Дагестан, де
час від часу спалахують протести.
Бюджету РФ від цього лише
користь: суми дотацій і субвенцій можна буде скоротити, а домовлятися при цьому
окремо з Чечнею, Інгушетією,
Кабардино-Балкарією
буде
зовсім не обов’язково. Як то
кажуть, грошей немає, але ви
тримайтеся. Зрозуміло, всередині новостворених республік
битимуться за виділені копійки, що може розпалити старі
етнічні конфлікти. При цьому
Москва милостиво погодиться стати арбітром.
Кремль хоче керувати Кавказом. Але для цього за допомогою укрупнення й стирання
національної ідентичності Москва намагатиметься перетворити гордий регіон на звичайну російську губернію. Хоча
в Кремлі й заявляють, що не

Інгушетії видав постанову про
неможливість розгляду питання кордонів парламентом.
Тобто подібні рішення можуть
ухвалюватися виключно після проведення референдуму,
чого, власне, й вимагають мітингувальники. У разі виконання цієї вимоги вони обіцяють перестати наполягати на
відставці Євкурова.
До речі, минулого тижня
Кадиров позапланово зустрічався з Євкуровим. Мовляв,
я тут повз проходив, дай, думаю, зателефоную керівникові сусідньої республіки. Тепер
його риторика стала більш
миролюбною: знову багато говорилося про братерство і про
те, що немає таких питань, які

нафтодолари, він навіть не
заїкатиметься про незалежну
Ічкерію. Але рівно до того моменту, коли трон під Путіним
розхитається через край і деякі регіони почнуть розвертатися в інший бік.

«ВУХА» КРЕМЛЯ
Показове інше: від територіальної суперечки між Інгушетією та Чечнею може виграти...
Росія. І цілком можливо, на
амбіціях Рамзана Ахматовича
дуже спритно зіграли кремлівські ляльководи, які не виключають варіанту, що той чи
інший регіон захоче незалежності, яка належить йому по
праву. Росії важливо зберегти
імперію в будь-який спосіб, у
тому числі знищуючи національну ідентичність народів
і народностей, які населяють
РФ. Утім, усе за радянськими
методичками...
Усім давно відомо: що Путін думає, те Жириновський
говорить. За дивним збігом
обставин Володимир Вольфович 24 вересня запропонував
замість 85 існуючих регіонів
РФ створити всього 40... шляхом приєднання невеликих
суб’єктів до більших. І першим
під «укрупнення» має підпасти
Кавказ. Тут, за задумом Жириновського, повинні залишитися лише два регіони — Гірський
край і Кавказький край.
«Це небезпечно — створення національних регіонів, у

хочуть втручатися в чечено-інгуську плутанину, все ж пильно стежать за розвитком подій.
Недарма ж Путін із Медведєвим минулого тижня відвідали
Ставропольський край — сади
відвідати, в станиці пообідати. Вони чудово розуміють,
що силовий розгін мітингу в
Магасі може призвести лише
до загострення ситуації, коли
кавказький джин вирветься з
пляшки. А цього їм не потрібно.
Кремль вважає за краще точково підливати масло у вогонь
і не більше, щоб контролювати ситуацію. Ось тому мітингувальників не розганяють, а
фіксують силовики, щоб потім
прийти з обшуками до активістів і учасників, тиснути на їхні
сім’ї.
Якщо референдум в Інгушетії щодо перегляду кордонів і
буде проведений, то, найвірогідніше, населення не підтримає територіальні зміни й питання тимчасово поставлять
на паузу. Однак до цієї теми
обов’язково повернуться пізніше. Якщо ж Кремлю вдасться задумане, розмову про
кордони взагалі можна буде
відкласти надовго, тому що в
цьому разі вони не матимуть
жодного значення. Втім, час
покаже, як розвиватимуться
події в Кавказькому регіоні,
який, цілком можливо, знову
зіграє свою роль в остудженні
імперських амбіцій Росії.
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КІНО

«ЖИТТЯ
ЯК ВОНО Є»:
Є»:
оголені
почуття
замість
спецефектів

Фільм «Життя як воно є» ніколи не заробить у
прокаті мільярд доларів, навіть п’ятсот мільйонів не
збере. І під час перегляду люди будуть виходити із
залів... Але це не тому що стрічка погана. Насправді
це найпрекрасніший і найчуттєвіший фільм, який
нам презентували за останні кілька років! Але
тут замість спецефектів оголені почуття. Та й
думати потрібно постійно. До такого готові не всі
кіномани. Адже це не кіноатракціон! Однак ця
стрічка западе в душу дуже надовго тим глядачам,
які віддають перевагу глибині перед видовищами.
Фабула фільму на перший
погляд вкрай заплутана. Причина тому — нелінійна побудова сюжету. Режисер і
сценарист Ден Фогельман
розбив свою розповідь на глави, в кожній з них розповідає
окрему історію. Ну а в кінці всі
вони об’єднуються.
Йдеться про дві родини:
одна живе в США, інша — в Іспанії. Вони незнайомі, проте
дуже тісно пов’язані між собою і впливають на долі одна
одної. Загадково? Надзвичайно! Але описувати сюжет тут
не має ніякого сенсу: потрібно
просто почати дивитися цей
чудовий фільм.
У картині знялися безліч
чудових акторів. Оскар Айзек
(Уїлл) просто захопив своєю
грою: такої глибини, стільки

трагізму ви не бачили давно.
Після фільму «Обіцянка» це
найкраща робота актора в
кіно.
Олівія Уайлд (Еббі) теж чудова актриса, ось тільки не
дуже їй щастить із хорошими
сценаріями. Але фільм «Життя як воно є» немов створений
саме для неї. Олівія випромінює якесь неймовірне тепло,
яке відчуваєш навіть крізь
екран!
Аннетт Бенінг дісталася зовсім невелика роль (доктор
Кейт Морріс), але навіть цей
епізод вартує тисячі фільмів. Блискуча й Олівія Кук
(Ділан): ця молода актриса
взагалі демонструє неймовірне професійне зростання.
Просто наповал вбила своєю
грою іспанська актриса Лайа

Коста. Вона стала справжнім
відкриттям фільму «Життя як
воно є». Дивовижно вжилися в
роль також Серхіо Періс-Менчета (Хав’єр) і Алекс Моннеро (Родріго). Менді Петінкіну
(Ірвін) дістався дуже несподіваний персонаж, за яким спостерігати саме задоволення.
Але найбільше вразив Антоніо Бандерас (Вінсен). Останні
кілька років цей приголомшливий актор знімався в абсолютному смітті. Часом навіть со-

СТРІЧКА «ЖИТТЯ ЯК ВОНО Є» — ВІДКРИТТЯ ЦЬОГО
РОКУ. МАЛО ХТО ОЧІКУВАВ ТАКОЇ ГЛИБИНИ ВІД
ЗОВСІМ НЕДОСВІДЧЕНОГО ПОСТАНОВНИКА ДЕНА
ФОГЕЛЬМАНА, АЛЕ ФІЛЬМ ВИЙШОВ ДУЖЕ СИЛЬНИЙ.
НАВІТЬ ЧЕРЕЗ КІЛЬКА ДНІВ ПІСЛЯ ПЕРЕГЛЯДУ
ПІСЛЯСМАК ВІД КАРТИНИ НЕ ПОЛИШАЄ ВАС

ромно за нього ставало: ну як
цей суперстар може бути настільки нерозбірливим? Але
за роль у фільмі «Життя як
воно є» його можна пробачити і нагородити «Оскаром» за
кращу чоловічу роль другого
плану. Цілком заслужено.
Картина на перший погляд
надзвичайно сумна. Але тільки в самому кінці розкривається головна думка муві: що
б не трапилося, яка б трагедія
не відбулася в житті, завжди
потрібно знаходити сили і йти
далі. Потрібно продовжувати
історію.
Ну і постановник Ден Фогельман ще раз нагадав нам
одну просту істину: саме життя пише такі сценарії, які не
зможе вигадати жоден найталановитіший письменник. Що
б ми не планували, що б наперед не загадували, відбудеть-

Чи існує смолфут?
Багато дивакуватих дослідників і відчайдушних мандрівників
переймаються питанням: а чи існують йєті? Для того щоб відшукати
сліди снігової людини вони вирушають у тривалі і небезпечні
експедиції. А уявіть, що все може бути з точністю до навпаки, і самі йєті
розмірковують над існуванням людей. Якраз про це і розповідає чудовий
мультфільм «Смолфут», що вийшов на великі екрани нещодавно.
Отже, молодий і допитливий йєті
Міго одного разу помічає людину. Він
поспішає розповісти про свою знахідку побратимам, які не вірять в існування смолфутів (так називають
людей через їхні маленькі стопи). Але
коли Міго приводить родичів до того
місця, де бачив таємничу крихітну істоту, того й слід прохолов. Головного
героя називають брехуном і виганяють
з громади, поки він публічно не визнає,
що вирішив збрехати заради сенсації.
Гордий Міго залишає село...
Але виявляється, що він не єдиний
йєті, який вірить в існування людей.
Так, прекрасна Мічі і ще кілька її одноплемінників навіть організовують

таємне товариство, яке вивчає це
питання! І тут головний герой вирішує, що потрібно нарешті розставити
крапки над «і»: знайти живу людину і
презентувати її своєму народові! Тож
Міго вирушає в незвіданий світ...
В оригінальній версії головних героїв озвучували Зендая, Ченнінг Татум, Коммон та інші знаменитості.
Український дубляж теж не обійшовся без зірок. Наприклад, головну героїню анімації, відважну Мічі, дублює
співачка і ведуча Оля Цибульська:
«За умовами контракту ти вперше
бачиш свій текст і чуєш пісню тільки
коли заходиш у студію на запис. Тобто все має бути ідеально з першого

разу і з першого дубля. У цьому найбільша складність і найбільший кайф,
бо емоції народжуються справжні, а
для мультика це надважливо».
За вождя племені йєті говорив Олег
Фагот Михайлюта з ТНМК. А за бігфута Фліма — шоумен Олександр
Педан.
Відомий телеведучий розповів, що
озвучувати мультфільми не менш цікаво, ніж зніматися в кіно.
«Я повністю занурився в образ і переживав емоції героя. Коли він жестикулював, я теж махав руками на всю
студію, сміявся і ображався разом із

ним. Тепер у мене є брат бігфут. І найприємніше, що він дуже емоційний,
яскравий, смішний персонаж, який нікого не залишить байдужим. Ось побачите!» — розповідає Педан.
Дійсно, мультфільм «Смолфут» не
залишить байдужим жодного глядача: ні найменшого, ні дорослого. Під
час перегляду можна від душі посміятися: від декількох відмінних жартів
навіть вилиці зводить. Крім того, тут
просто чудові пісні, які «пристануть до
язика» так само швидко, як це було в
«Холодному серці».
А ще анімація вийшла дуже багатозмістовною в ідейному плані. Шар за
шаром ми докопуємося до найпростішої, але дуже важливої ідеї: добро
завжди перемагає! Агресію, брехню,
лицемірство, страх... Все що завгодно.
Хтось скаже, що це вкрай банально.
Ймовірно, це так і є. Втім, таких банальностей нам дуже бракує в реальному житті. Власне кажучи, як і
щирості, якою буквально пронизаний
«Смолфут». Загалом у цьому мультфільмі чудово все!
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ся саме те, що має статися. З
усього потрібно виносити урок
і просто йти назустріч своєму
коханню!
Стрічка «Життя як воно є»
— відкриття цього року. Мало
хто очікував такої глибини
від зовсім недосвідченого постановника Дена Фогельмана,
але фільм вийшов дуже сильний. Навіть через кілька днів
після перегляду післясмак від
картини не полишає вас. За
великим рахунком цей фільм
потрібно було б подивитися
кожній людині, тому що він
змушує думати. Когось, звичайно, відлякує той факт, що
тут немає пафосу, спецефектів, батальних сцен, крутої
графіки, захоплюючих погонь
та іншої нісенітниці, яку полюбляє глядач. Але в цьому фільмі є життя, життя як воно є. І це
найважливіше і найцінніше.

