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ЩУРИ
ПОЛЮБИЛИ
МІСТО ЛЕВА

«ЗАРАЗ Я НЕ БАЧУ ПОТРЕБИ
В НАДЗВИЧАЙНОМУ СТАНІ»
Так сказала Уляна Супрун під час робочого візиту до Львова 20 червня. Скоріш
за все, в.о. міністра не мала часу виїхати за
межі центральних Галицького та Личаківського районів, де вивіз відходів ще вдається забезпечувати. І вочевидь вона не мала
за першочергову мету побувати в Сихівському, Франківському та Шевченківському
спальних районах міста, що потопають у
смітті. Але оприлюднена пані Уляною позиція може спантеличити будь-кого своєю непослідовністю.
«Ми зробили аналізи ґрунту на сміттєвих
майданчиках і побачили, що є дуже високий
рівень бактерій, і це вкрай небезпечно. Багато тих майданчиків розташовані неподалік
місць, де бавляться діти. За мікробіологічними показниками відібраний ґрунт є сильно
забрудненим. Це велика проблема, тому що
все може піти у воду», — заявила Супрун.
Проби для лабораторних досліджень
ґрунту на мікробіологічні показники були відібрані «Державною установою «Львівський
обласний лабораторний центр Міністерства
охорони здоров’я України» ще 22 травня,
тобто місяць тому. Відтоді ситуація лише погіршувалася через збільшення обсягів невивезених відходів та спекотної погоди. Тому
Держпродпотребінспекція у Львівській області попереджає, що існує загроза поширення кишкових інфекцій, вірусного гепатиту А, сухот, туляремії та лептоспірозу.
«Багато захворювань переносять мухи.
Розвелося чимало щурів, які можуть інфікувати людей. Чекаємо, щоб це вже було вирішено і щоб у нас не було епідемії тифу або
холери», — сказала Супрун.
Дивна позиція як для людини, котра відповідає за охорону здоров’я. Замість того
щоб бити на сполох, пані Супрун збирається
чекати, доки проблема вирішиться. Невже
аби оголосити місцевість зоною надзвичайної екологічної ситуації потрібно, щоб небезпечні інфекційні захворювання охопили все
місто? Чи щоб взагалі хтось помер після
укусу скаженого або інфікованого щура?
А тим часом ці гризуни вже почали інтенсивно розмножуватися, бо величезні купи
сміття є для них водночас зручним помешканням і годівничками.
Одне питання тягне за собою інше. Чи перевірила пані Супрун під час свого бліцвізиту до Львова готовність медичних закладів
до боротьби з більш ніж імовірним спалахом
інфекційних хвороб, чи забезпечені вони
необхідними вакцинами?

Утім, якщо керівник медичного відомства не помічає у густонаселених районах
Львова куп сміття, що вже гниє на сонці, то
не дивно, що вона помітила відсутність в
країні вакцин від ботулізму, тільки коли померло дев’ятеро українців…
До речі, цікаво, чи народний депутат, лікар Олег Березюк, який оголосив голодування через ситуацію із вивезенням сміття
зі Львова, бачить вади медреформи «лікаря»
Уляни Супрун? Чи як в.о. міністра не вбачає
загрози для львів’ян, так само він не помі-

звинувачень і конспірологічних теорій. Давайте абстрагуємося від питань, міг чи не
міг, хотів чи не хотів мер Львова Андрій
Садовий вчасно вирішити цю проблему,
а також від того, сприяли чи не сприяли
центральні органи влади виділенню площі
під новий полігон та вивезенню відходів на
сміттєзвалища інших міст і областей.
Припустімо на хвилинку, що мер Львова є поганим управлінцем, який не вміє чи
злісно не бажає домовлятися із сусідніми
громадами. Але Садовий — обраний мер,

ЯКЩО КЕРІВНИК МЕДИЧНОГО ВІДОМСТВА НЕ ПОМІЧАЄ
У ГУСТОНАСЕЛЕНИХ РАЙОНАХ ЛЬВОВА КУП СМІТТЯ,
ЩО ВЖЕ ГНИЄ НА СОНЦІ, ТО НЕ ДИВНО, ЩО ВОНА
ПОМІТИЛА ВІДСУТНІСТЬ В КРАЇНІ ВАКЦИН ВІД БОТУЛІЗМУ,
ТІЛЬКИ КОЛИ ПОМЕРЛО ДЕВ’ЯТЕРО УКРАЇНЦІВ…
звільнити його уряд не може, а у відставку
він йти не збирається, і міськрада його підтримує.
Чи означає це, що центральна влада, а
точніше уряд, має право дати ситуації дійти
до такого критичного стану, як це сталося
тиждень тому?
Поставимо питання ще трохи інакше.
Не всі львів’яни голосували за Андрія Садового на мерських виборах, багато хто
взагалі не брав участі у виборах через моЧИЯ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЛЬША?
лодість і відсутність права голосу, через
Довкола епопеї з львівською сміттєвою старечу немічність чи інвалідність. Отже,
кризою було дуже багато політичних заяв, уряд спокійно полишив їх заручниками

чає, що переведення у рамках медичної реформи усіх медичних субвенцій із регіонів
до центру на ручне управління становить
загрозу життю та здоров’ю усіх українців,
причому серйознішу за всі епідеміологічні ризики, вкупі взяті? І що будь-який мер
— чи нинішній, чи майбутній — буде ще й у
питаннях медицини безпомічним і покірним
прохачем у центральної влади?

КОНТЕКСТ

Що наразі відбувається із вивозом сміття
На 23 червня лише чотири міста Львівської області підписали
угоди та приймають тверді побутові відходи зі Львова. Йдеться
про Новояворівськ, Червоноград, Жидачів та Буськ.
Як повідомляє департамент житлового
господарства та інфраструктури Львівської
міської ради, загальний обсяг відходів, що
приймають ці міста, становить лише 86 тонн
у день за щоденної потреби у вивозі 500–550
тонн. Нескладно підрахувати: 86 тонн — це
лише 15–16% від того сміття, якого щодня
потрібно позбуватися. Тобто це відходи двох
центральних туристичних районів та медичних і освітніх закладів. При цьому обсяг накопиченого непотребу оцінюється у 11,9 тис.
тонн, і щоб очистити місто за два тижні, як
обіцяють представники центральної влади
та обладміністрації, треба тільки його вивозити по 900 тонн у день!
Водночас у Стрию, який теж погодився допомогти львів’янам і встиг прийняти
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80 тонн відходів, активісти вже перекривали
в’їзд на полігон. Крім того, 21 червня на сесії
Миколаївської міської ради депутати погодили вивіз на місцевий полігон 40 тонн львівського сміття щодня. Але офіційна угода з
містом поки не підписана.
У п’ятницю з’явилися загальні заяви, що
сміття почали вивозити, щоправда, без конкретних даних про його обсяги. Натомість
Львівська міськрада повідомила, що на ранок 23 червня побутові відходи не вивезені
з 510 контейнерних майданчиків житлового
фонду, і це є абсолютним рекордом.
Загалом у Львові наявні 1237 сміттєвих
майданчиків житлового фонду, 23 майданчики закладів охорони здоров’я, 116
майданчиків закладів освіти, 39 контейнер-

цієї загрозливої і принизливої ситуації?
Але тоді незрозуміло: Львів — це Україна,
на нього повністю поширюються відповідальність і владні повноваження центральних органів влади чи частково, з певними
винятками?
Прем’єр-міністр, який рік тому обіцяв
усім показати, як керувати країною, не
може постійно тицяти меру, що не виконуватиме замість нього його роботу, і не
зважати на те, що обласний центр області,
яка межує з ЄС, без перебільшення — туристична візитівка країни, потопає у перегнилому смітті та смороді. Він, попри все,
мав би вчасно перебрати системне вирішення проблеми на себе, показово упоратися з нею, і тоді, можливо, досягти своєї
мети — всім показати господарську неспроможність та політичну безвідповідальність
місцевого очільника. І це потрібно було зробити ще 3–4 тижні тому, до початку літньої
спеки і грозових дощів, які неодмінно рознесуть у ґрунтові води та струмки мільярди
бактерій.
Бо кінцева відповідальність за епідеміологічну безпеку й здоров’я людей, за європейський імідж країни та інвестиційну
привабливість міст лежить передусім на
центральній владі, і вона не може від неї
ухилятися. Попри так би мовити децентралізацію, навіть попри те, що місцева влада
інколи недолуга або загралася. Бо в центральної влади більше важелів, а, як сказано в Біблії, «кому більше дано, з того більше
питають».

Орест АНТОНЮК

ДОВІДКА «ВВ»
них майданчиків підприємств (супермаркетів) і 43 майданчики, що розташовані на
ринках.
Так, у Залізничному районі не вивезені відходи з 50 майданчиків, у Сихівському — зі 194, у
Франківському — зі 129, у Шевченківському — зі
127, у Личаківському — з 10. Найнебезпечнішим
є те, що гори сміття залишаються на чотирьох
контейнерних майданчиках закладів охорони
здоров’я та п’яти майданчиках закладів освіти.
Повністю звільнені від непотребу лише
контейнерні майданчики в Галицькому районі та на ринках. Оскільки вивезення відходів
поки не покриває і 20% щоденної потреби,
то що казати про майже 12 тис. тонн старого
сміття! А це означає, що ситуація тільки погіршується.
А тим часом на найближчий тиждень синоптики прогнозують спеку до 30 градусів
та грозові зливи, які змиють у землю їдку й
смердючу рідину, що тече з контейнерів і розірваних пакетів.
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Як вирішувалися інші
інфраструктурні проблеми Львова
Упродовж усього періоду незалежності
країни Львів мав чимало інфраструктурних
проблем. У 2008–2009 роках найсутужніше
було з водопостачанням: цілі райони міста
отримували воду за жорстким графіком, а до
багатьох будинків взагалі не надходила гаряча вода. І лише 150 тисяч з-поміж 750 тисяч
львів’ян мали цілодобове водопостачання. Але
тодішній прем’єр-міністр Юлія Тимошенко в
нормальній співпраці з мерією міста оперативно зробила все залежне від центральної
влади як в організаційному, так і фінансовому
плані, аби вирішити проблему. Було віднайдено резерви в центральному бюджеті й виділено понад 200 млн грн (25 млн доларів) на
реконструкцію і розвиток системи водогонів
та насосних станцій. І 31 грудня 2009 року
всі мешканці Львова отримали цілодобове холодне і гаряче водопостачання.
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АКТУАЛЬНО

Одна з головних тем
сьогодення — наслідки
відкриття ринку
сільськогосподарської землі.
Значна частина суспільства
вбачає у цьому чергову
схему для збагачення
олігархів. Депутат
Київської міської ради
від партії «Батьківщина»
Володимир Бондаренко
впевнений, що за нинішніх
умов продаж землі
обернеться дерибаном.
» Земля є товаром у багатьох
країнах. Чому ви виступаєте
категорично проти зняття мораторію на продаж?
— Згадаймо досвід нашої
держави, яка ще двадцять років тому володіла колосальним
індустріальним
потенціалом.
Тоді стратегічні підприємства
розпродали за безцінь. Українці залишилися без майна і без
грошей. Але в той час Україна
ще мала резерви, необхідні
для розвитку. За умов нинішньої високої корупції, невпорядкованості державних реєстрів, врешті-решт низького
рівня доходів українців землю
просто скуплять у селян за копійки олігархи, наближені до
влади. А потім перепродадуть
її іноземцям у кілька разів дорожче. Відтак українці втратять
не лише гроші, а й власну територію. А виручені від продажу
наділів гроші більшість людей
одразу ж витратять, зокрема на
оплату боргів за комунальні послуги, які зростають катастрофічними темпами.
» Однак якщо земля стане товаром, країна отримає додаткові гроші, а українці — роботу.
— На продажу землі, який
ініціює президент Петро Порошенко та Кабмін, заробить виключно земельна мафія. Уже
сьогодні через незаконні оборудки латифундисти загарбали мільйони гектарів землі. Як
тільки мораторій знімуть, вони

Необхідно зупинити
розкрадання землі
олігархами

Володимир БОНДАРЕНКО:
«ЗЕМЛЯ Є СТРАТЕГІЧНИМ АКТИВОМ НЕ ЛИШЕ З ЕКОНОМІЧНОЇ ТОЧКИ ЗОРУ,
А Й ЯК ЗАПОРУКА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА СУВЕРЕНІТЕТУ ДЕРЖАВИ.
ТОМУ ЮЛІЯ ТИМОШЕНКО ЗАКЛИКАЄ ЗУПИНИТИ БЕЗКОНТРОЛЬНИЙ ДЕРИБАН
ЧОРНОЗЕМІВ. НАДІЛИ ПОВИННА ВИКУПОВУВАТИ ВИКЛЮЧНО ДЕРЖАВА»
їхньої родючості, призначення
тощо. Останніми роками влада
свідомо не робила цього. Безлад у земельних питаннях підтримують умисно, щоб землю
можна було будь-якої миті розтягти, розбазарити, вкрасти.
Земля є стратегічним активом не лише з економічної
точки зору, а й як запорука
національної безпеки та суверенітету держави. Тому Юлія
Тимошенко закликає зупинити
безконтрольний дерибан чорноземів. Наділи повинна викуповувати виключно держава.
А передавати їх слід тільки на

які б підняли вартість землі?
Нині чорноземи нещадно експлуатуються п’ятьма видами
технічних культур, що є надзвичайно прибутковими для
олігархів, але дуже збитковими
для держави. Це робиться навмисно, щоб ринок землі перебував у підвішеному стані.
» Але питання продажу наділів стосується лише тих, у
кого вони є…
— Чи знали ви про своє право
на землю? Згідно з Конституцією та Земельним кодексом (ст.
21), кожен громадянин України
може безоплатно отримати зе-

УЖЕ СЬОГОДНІ ЧЕРЕЗ НЕЗАКОННІ ОБОРУДКИ
ЛАТИФУНДИСТИ ЗАГАРБАЛИ МІЛЬЙОНИ ГЕКТАРІВ
ЗЕМЛІ. ЯК ТІЛЬКИ МОРАТОРІЙ ЗНІМУТЬ,
ВОНИ ЛЕГАЛІЗУЮТЬ ЦІ СТАТКИ. КРІМ ТОГО,
НИНІ ЦІНА ЗА НАЙКРАЩУ ЗЕМЛЮ СТАНОВИТЬ
ВІД 500 ДО 700 ДОЛАРІВ ЗА ГЕКТАР, ЩО ВДЕСЯТЕРО
МЕНШЕ ЗА ВАРТІСТЬ ЗЕМЛІ У СВІТІ.
ТОЖ УГІДДЯ РОЗПРОДАДУТЬ ЗА КОПІЙКИ
легалізують ці статки. Крім
того, нині ціна за найкращу
землю становить від 500 до 700
доларів за гектар, що вдесятеро менше за вартість землі у
світі. Тож угіддя розпродадуть
за копійки.
» Яка є альтернатива?
— Необхідно запровадити
прозорі правила довгострокової оренди на 10, 20, 40 років.
Якщо й продавати землю, то
тільки в державну власність.
Також спочатку треба завершити кадастрування земельних наділів, тобто визначення
Подписной индекс:
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основі довгострокової оренди.
Підґрунтям сільського господарства має стати розвиток малого та сімейного фермерства.
Українці мусять мати змогу
працювати на своїй землі. Тоді
вся країна буде заможною.
Ви гадаєте, випадково роками не вирішуються необхідні для ринку землі питання: не
створений земельний банк, не
проведені кадастрування та
реальна оцінка земельних ділянок, не розроблений комплекс
запобіжних і охоронних протиерозійних державних заходів,

мельну ділянку до 2 га з фондів
державної та комунальної власності для ведення сільського
господарства. А тому це питання є актуальним і для містян, і
для селян. Проконсультуйтеся
з юристом і скористайтеся своїм правом.
Також не варто забувати про
ще один аспект, який передусім стосується киян і мешканців інших великих міст, — продовольчу безпеку та ціни на
харчові продукти.
Київ не здатен прожити без
добре налагодженого продо-

вольчого забезпечення. Якщо
сільський мешканець ще зможе існувати завдяки тому, що
виросте на його присадибній
ділянці, то в містян такого підстрахування немає.
Якщо землю скуплять міжнародні компанії, вони самі визначатимуть, що їм вирощувати
й куди продавати. Як показує
практика, у них свої пріоритети:
сіяти й реалізовувати за кордон
ту продукцію, що забезпечує
високі прибутки. Насамперед
це соняшник, ріпак та інші культури, які виснажують ґрунти. У
європейських країнах існує
жорстке регулювання площ під
ними, а в нас ці культури можна
вирощувати майже безконтрольно. Врешті-решт це може
обернутися не лише втратою
родючості чорноземів, а й тим,
що ми будемо змушені купувати харчі в інших країнах. Причому за валюту. Ціни на продукти
зростуть ще більше, а їхньої
якості ніхто не гарантуватиме.
Тож перед Києвом постає перспектива голодних бунтів і гуманітарної катастрофи.
» У будь-якому разі земля залишиться в українців. Про продаж землі іноземцям жодна з
політичних сил не говорить.
— Це сьогодні не говорять.
Адже влада планує за безцінь
скупити 9% від усіх світових
запасів чорноземів. А тоді продати іноземцям за ринковою
вартістю, яка оцінюється у 3,5
трильйона євро. Усі ці гроші можуть бути виведені в офшори. А
українці залишаться кріпаками
на власній землі. За умов зруйнованої економіки, мізерних
пенсій та високих цін втрата
землі для українців фактично

означатиме втрату останнього
джерела статку.
» Який вихід із ситуації?
— Треба дати можливість тим,
хто хоче працювати на землі,
отримати вигідні кредити без
високих відсотків, взяти в довгострокову оренду землю у
державному банку.
Щодо інвестицій, то для цього потрібна стабільність. Залученню інвестицій в агробізнес
країни заважають насамперед
війна і корупція. За відсутності
адекватних цін і прозорих процедур продажу, глибоких, а не
косметичних змін скасування
мораторію перетворить Україну на чергову аграрну колонію,
а не «аграрну наддержаву», як
обіцяє уряд.
Тому ми просимо всіх власним підписом підтримати всенародний референдум проти
продажу землі. Це можна зробити в найближчому агітаційному
наметі «Батьківщини». У Києві
таких — 67. Півхвилини вашого часу врятує країну і збереже
наше спільне майбутнє.
» До речі, чи активно відбувається у столиці збір підписів?
— Уже 200 тисяч киян поставили свої підписи проти розпродажу українських земель.
Показово, що доля землі цікава
не тільки селянам. Навіть міські
мешканці з готовністю підписуються на підтримку земельного
референдуму. Українці розуміють, як важливо сьогодні захистити чорноземи від розкрадання.
Києву не байдужа доля української землі. Адже фактично це —
боротьба за саму Україну.

Бесіду вела
Антоніна АГІЛОВА
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Юлія ТИМОШЕНКО:
Провладні фракції
ухвалили законопроект,
який дозволяє
президентові зробити
КСУ своєю іграшкою
Провладні фракції парламенту
Блок Петра Порошенка та «Народний
фронт» з допомогою Опозиційного
блоку та депутатських груп —
залишків Партії регіонів ухвалили
неприпустимий законопроект про
Конституційний суд України, який
дозволяє президентові взяти суд
за горло і зробити його своєю
іграшкою. Про це заявила лідер
«Батьківщини» Юлія Тимошенко.
За її словами, ця коаліція продовжує руйнувати країну: «Президент
як колишній засновник Партії регіонів
знайшов свою «команду» в Раді. І тепер ламає під себе всі закони, суди та
надає собі повноваження узурпатора влади. Навіщо йому потрібна така
тотальна влада в Конституційному
суді? А тому, що КСУ заблокував розгляд скасування мораторію на продаж сільськогосподарської землі».

На переконання лідера «Батьківщини», нині президентові потрібно узурпувати владу через суд. Після цього
протягом кількох тижнів буде скасований мораторій на продаж землі, і
глава держави з родиною зможуть
викупити у свою власність сотні тисяч гектарів землі, якими наразі вони
володіють у тіні.
Парламентар також розповіла, що
у Верховній Раді триває фарс щодо
так званого «реформування» судової
системи. Вона нагадала, що перший
акт цього шоу розпочався тоді, коли
був проголосований законопроект
№6232 про внесення змін до кількох
кодексів.
«Це трагедія, що парламент за хабарі, за преференції проголосував за
цей закон, який практично позбавляє
людей права користуватися судовою
системою. Запроваджено таку плату,
що звичайна людина не зможе реально розраховувати на правосуддя», —
сказала лідер «Батьківщини».
Окрім того, зауважила Тимошенко,
законопроектом передбачено, що у
людей більше не існуватиме жодного
права на особові рахунки в банках.
«Після того як цей закон набуде
чинності, не буде такого поняття, як
банківська таємниця. Вам нараховують пенсії, заробітні плати, але всі
ваші рахунки, всі депозити перевірятимуть судові структури. І з них можна
буде автоматично, без відома людини, списати будь-яку заборгованість,
наприклад за житлово-комунальні
послуги. Також законом передбачається повна конфіскація майна без
будь-якого суду і слідства за несплату комунальних послуг», — пояснила
політик.
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НЕДОТОРКАННА
НЕДОТОРКАННІСТЬ

Минулого тижня генеральний прокурор Юрій Луценко вніс до Верховної
Ради подання на зняття недоторканності та притягнення до кримінальної
відповідальності одразу п’ятьох народних депутатів. Серед них «радикал»
Андрій Лозовий (підозрюється в ухилянні від сплати податків), представник
групи «Воля народу» Олесь Довгий (інкримінується перевищення
службових повноважень), «фронтовики» Євген Дейдей (ознаки незаконного
збагачення) та Максим Поляков (ознаки хабарництва), а також член фракції
БПП Борислав Розенблат (знову-таки підозрюється у хабарництві).
Схожі ініціативи вносились до парламенту і раніше. Однак зазвичай все зводилося лише до зняття імунітету, окрім
хіба випадку з «радикалом» Ігорем Мосійчуком. Та навіть тоді справа закінчилася тим, що Вищий адміністративний
суд і Вищий спеціалізований суд визнали незаконними постанови про зняття
депутатської недоторканності й арешт.
А Верховний суд просто зупинив саме
провадження. Тож Генпрокуратура відкликала клопотання.
Нині ж ситуація є доволі цікавою: Генпрокуратура напередодні літніх канікул не
просто зробила «гуртове» подання, ба
більше — до списку потрапили депутати
з провладних фракцій! Невже правоохоронці взялися не лише за колишніх, а й
нинішніх можновладців? Відповідь на
це питання ми дізнаємося уже невдовзі.
Проте все це дуже нагадує виставу.
Нагадаємо, що 5 лютого 2015 року
Верховна Рада 365 голосами проголосувала в першому читанні за скасування депутатської недоторканності.
На наступній сесії, згідно з нормами
Конституції, народні обранці мали б
підтвердити чи не підтвердити своє рішення. Однак ця тема взагалі зникла
з політичного горизонту. Представники так званої коаліції просто забули
про неї?
Знову-таки нагадаємо, що в коаліційній угоді нам обіцяли: «Ми забезпечимо
рівність усіх посадових осіб держави перед законом, обмежимо всі види імунітетів від кримінального переслідування.
Будучи відкритими та підзвітними перед
суспільством, ми будемо керуватися у
своїй діяльності виключно правом, скасуємо депутатську недоторканність та
будемо нести повну відповідальність за
свої дії перед українським народом».
Тож цілком логічним було би виконати свою обіцянку й ухвалити зміни до
Конституції. Тоді б усі відповідні подання були зайвими.
Експерти розповіли «ВВ», що насправді криється за ініціативою генпрокурора
та чому народні обранці не поспішають
прощатися зі своєю недоторканністю.

лан Бортник говорить, що є три основні
причини масового подання.
«По-перше, минулого тижня представники спеціальної моніторингової місії ЄС
розкритикували Генеральну прокуратуру за відсутність реформ. Тож треба
було терміново це полум’я гасити.
По-друге, безумовний вплив мала зустріч президента України Петра Порошенка з президентом США Дональдом
Трампом. Очевидно, що там лунали непохвальні висловлювання щодо нашої
антикорупційної політики. Тим паче, що
попередника Юрія Луценка — Віктора
Шокіна зняли з посади саме на вимогу
тодішнього віце-президента США Джозефа Байдена.
І по-третє: масове подання про зняття
недоторканності з п’яти народних депутатів є спробою залякати парламент на-

остаточне скасування депутатської недоторканності.

ПРЯНИК ТА БАТІГ
Кандидат політичних наук, політолог
Олексій Якубін також говорить, що «гуртове» подання генпрокурора спричинене низкою обставин.
«У Вашингтоні піднімалася тема боротьби з корупцією. І наші європейські
колеги зауважують про те, що в ГПУ був
ліквідований відділ, відповідальний за
реформи відомства, і що правоохоронці
переслідують лише колишніх чиновниківкорупціонерів, а не нинішніх. Тож Генпрокуратура відреагувала в такий спосіб.
НАБУ і САП також треба було показати
Заходу свою дієздатність. Ось і маємо…
Плюс на порядку денному непопулярні реформи: пенсійна, земельна,
медична. І, я гадаю, на Банковій вирішили дисциплінувати депутатів, зокрема з
провладних сил. Їм просто показали, що
є не тільки пряник, а й батіг. Це все на
той випадок, якщо депутати не підтримуватимуть потрібних ініціатив. Бо нині
навіть між БПП і «НФ» щодо багатьох
питань немає узгодженості», — констатує політолог.

НА БАНКОВІЙ ВИРІШИЛИ
ДИСЦИПЛІНУВАТИ НАРДЕПІВ,
ЗОКРЕМА З ПРОВЛАДНИХ СИЛ.
ЇМ ПРОСТО ПОКАЗАЛИ, ЩО Є
НЕ ТІЛЬКИ ПРЯНИК, А Й БАТІГ.
ЦЕ ВСЕ НА ТОЙ ВИПАДОК, ЯКЩО
ДЕПУТАТИ НЕ ПІДТРИМУВАТИМУТЬ
ПОТРІБНИХ ІНІЦІАТИВ

передодні розгляду доволі непопулярних реформ. Паралельно поширюються
чутки, що в ГПУ існує список із 60–70
прізвищ, стосовно яких у майбутньому
теж можуть вжити таких заходів. Тож
Юрій Луценко фактично збирає голоси
за відповідні законопроекти», — говорить Руслан Бортник.
На думку політолога, недоторканність із п’яти депутатів можуть зняти,
але для притягнення до кримінальної
відповідальності вочевидь забракне голосів.
«Ніхто не захоче повторювати ситуацію з Ігорем Мосійчуком, коли його арештували, а потім мусили відпустити», —
СПРОБА ЗАЛЯКАТИ ПАРЛАМЕНТ
аналізує експерт.
Руслан Бортник зазначає, що народні
Директор Українського інституту обранці бояться один одного, президенаналізу та менеджменту політики Рус- та, уряду… Саме тому вони саботують
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Олексій Якубін звертає увагу на те,
що до списку потрапили доволі впливові народні обранці. Експерт теж прогнозує, що далі зняття недоторканності
з п’яти депутатів справа не піде, водночас у найближчому майбутньому можна
очікувати на нові подання.
Також Якубін зазначає, що тема скасування депутатського імунітету спливе, як тільки в повітрі запахне виборами
— черговими чи дочасними.
«Однак це знову будуть лише слова.
Якби представники так званої більшості хотіли цього, то давно б зробили. За
ними переважна кількість голосів. Тож
чекаємо на повернення до цього питання під час передвиборчої кампанії», —
завершує Олексій Якубін.

Яна ДЖУНГАРОВА
Подписной индекс:
23115

gazetavv.com
(044) 359-04-54
Політичне напруження
в Україні має сягнути
достатньо високої межі,
щоб почалися серйозні
зміни в структурі влади.
Поки що можна зафіксувати такі суттєві характеристики ситуації в Україні:
1) світ стомився від української влади, що не бажає вирішувати проблеми з війною і
корупцією;
2) українська влада сконцентрувала свої зусилля на
політичних репресіях опозиції,
на тотальному контролі змісту ЗМІ, блокуванні доступу
до ЗМІ чи прямому переслідуванні критиків влади;
3) середній клас в Україні
щодалі біднішає, не маючи
впевненості в завтрашньому
розвиткові, і відтак соціальнополітична активність громади
не є достатньою, щоб суттєво
впливати на владу.
Найбільш руйнівною є ригідність української влади в
ситуації війни. Навіть інновація Олександра Турчинова
про зміну формату війни між
Росією та Україною спричинила лишень спробу внутрішнього політичного компромісу,
а не закони про окупацію, військовий стан та дієву стратегію щодо окупованого Донбасу й Криму.
Ця інновація не призвела
до широкої громадської дискусії чи навіть експертного
обговорення. Ця інновація
стала лише приводом до
формування хоча б позірної
єдності у питанні війни всередині України.
Компроміс за жодних обставин не може бути військовою стратегією. Війни
не виграють компромісами.
Будь-яка інновація може
бути сприйнята і стати політичною платформою єдності
в країні, коли вона вписана
в масштабну стратегію. Нестратегічна і епізодична інновація вкупі з необхідністю
політичного компромісу в
ситуації війни нічого не дають і в кінцевому результаті стають лише на користь
сильнішої сторони в цій війні.
Допоки системна та інноваційна стратегія залишається
неможливою, війна в Україні
продовжуватиметься.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Коли напруження наростає,
несподіванки частішають

Якщо уважно подивитися на економічну стратегію
української влади, то принаймні до 2020 року економічне
падіння, корупція та гальмування реформ в Україні триватимуть. Про це свідчить
недавня Бюджетна резолюція, ухвалена в парламенті.
Офіційно заплановано, що
до 2020 року рівень інфляції
перевищуватиме рівень зростання ВВП.
Тобто до 2020 року реального зростання економіки в
Україні не очікується. А це
означає
продовження
несправедливого перерозподілу
українського ВВП — збагачення учасників олігархічного консенсусу та зубожіння
середнього класу на тлі економічного падіння країни загалом.
Отже, бути представником
українського середнього класу — це означає не мати перспективи, бути упослідженим
олігархами та знехтуваним
політичною владою. Цей прикрий висновок штовхатиме
українців, принаймні до 2020
року, за межі своєї країни або
у внутрішню еміграцію.
Ми всі забуваємо одну просту геополітичну обставину,

громада досягла в Україні
протягом 2013–2015 років.
Наразі в Україні відбувається чергове загострення
політичної боротьби. Особливість саме цього загострення
у тому, що влада збільшила
кількість конфліктів, водночас
наростивши
пропагандистську кампанію у ЗМІ проти
політичних конкурентів. Українські ЗМІ все більше перетворюються на російські за схемою своєї пропагандистської

Подписной индекс:
23115

яка вже не раз підтверджувалася історією. Коли Захід відвернеться від України,
компроміс України з Росією
буде неминучий. Спочатку
до поступок вдасться Європа,
а потім у них буде втягнута і
Україна. Компроміс України з
Росією за умови домінування олігархів означатиме повну втрату навіть тієї позірної
суб’єктності, яку українська

наростаючого напруження в
Україні.
Тобто до 2020 року на українську громаду чекає безперервна та, можливо, кривава
боротьба з олігархами. Проблема олігархів навряд чи тягне на третій Майдан, але вона
може вирішуватися не менш
запекло як локалізована в різних регіонах через розподілену мережу протидії.
Коли настане найвищий
рівень напруженості в Укра-

КОНТРРЕВОЛЮЦІЯ В УКРАЇНІ НИНІ ПОТУЖНІША
ЗА РЕВОЛЮЦІЮ; КОРУПЦІЯ ЗРОСТАЄ ШВИДШЕ,
НІЖ БОРОТЬБА З НЕЮ; СПРОТИВ РЕФОРМАМ
ВИЩИЙ, НІЖ ЕНЕРГІЯ РЕФОРМІСТСЬКИХ ІНІЦІАТИВ;
ОЛІГАРХИ СИЛЬНІШІ ЗА ГРОМАДУ; ПОЛІТИЧНА
ВЛАДА НА БОЦІ ОЛІГАРХІВ, А НЕ ГРОМАДИ
роботи. Ганебні ситуації, коли
журналісти дозволяють собі
перебивати, коментувати, не
давати змоги говорити запрошуваним критикам влади, все
частіше можна бачити на деяких гібридних телеканалах.
Масштаб і цинізм цієї боротьби можна зрозуміти з
локальної проблеми «львів-

ЖОДНИМИ ПОЛІТТЕХНОЛОГІЯМИ ВІЙНУ
Й ЕКОНОМІЧНЕ ПАДІННЯ НЕ ВДАСТЬСЯ
ДОТЯГТИ ДО 2020-ГО. УКРАЇНА ТА УКРАЇНСЬКІ
ГРОМАДЯНИ ЦЬОГО ПРОСТО НЕ ВИТРИМАЮТЬ
Нині в Україні починають
з’являтися нові політики та
експерти, які вже мислять
стратегічно. Але поки що
вони не спромоглися створити стратегічний центр впливу
на ситуацію. Якщо ж говорити про стратегію української
влади, то її час від часу можна
угледіти в деяких документах,
що за своєю функцією наближені до стратегічної позиції.

всіх рівнях. Львів’яни стали
заручниками та витратним
матеріалом політичного переслідування опозиції. Отже,
нинішня влада, в найгірших
традиціях Кривавого президента, буде діяти лицемірно
та по-людоїдському.
Можна зафіксувати причини цього: контрреволюція
в Україні нині потужніша за
революцію; корупція зростає
швидше, ніж боротьба з нею;
спротив реформам вищий, ніж

ського сміття», яка виросла
до
загальнонаціонального
рівня. Суть проблеми в тому,
що «львівське сміття» стало
засобом політичного тиску
влади на одну з опозиційних
фракцій парламенту. Цинізм
влади полягає у тому, що публічно вона нібито на боці
очільників Львова, а приховано дає команду блокувати вирішення проблеми на

енергія реформістських ініціатив; олігархи сильніші за громаду; політична влада на боці
олігархів, а не громади.
Влада теж відчуває, що в
повітрі запахло паленими шинами. Саме тому нині так поспішають — з фейковими та
грабіжницькими реформами
(земельною, медичною і пенсійною), з новим форматом
війни, протягуючи під іншою
назвою особливий статус
Донбасу, та з оновленням
ЦВК. Але для справжньої реформістської роботи та перемоги у війні бракує головного — довіри громади до влади.
Відтак і соціальної енергії на
позитивні зміни в країні просто не вистачає.
Особливість, чи навіть закономірність, будь-яких турбулентних процесів є такою, що
чим вища турбулентність, тим
більше значення похибки, несподіванки, випадковості, які
призводять до катастрофічних наслідків. Саме тому ці
похибки та несподіванки будуть усе частішими в ситуації

їні, важко спрогнозувати. Як
і важко спрогнозувати ту похибку чи несподіванку, що
призведе до зламу ситуації. Це
може статися восени 2017-го
чи навесні 2018-го. Навіть за
умови надзвичайно вправних
та інноваційних дій політтехнологів влади ситуацію навряд чи можна буде дотягнути
до чергових президентських
або парламентських виборів
у 2019-му. Та жодними політтехнологіями війну й економічне падіння в Україні не вдасться дотягти до 2020-го. Україна
та українські громадяни цього
просто не витримають.
Тому українській громаді
потрібно бути готовою не просто до несподіванок. Українській громаді потрібно бути
готовою використати ці несподіванки, щоб перехопити ініціативу і започаткувати
стратегічний розвиток України поза всевладдям олігархів
та корупцією.

Сергій ДАЦЮК,
«Українська правда»

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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ОБЩЕСТВО
«Людоцентричний уряд»
Гройсмана после долгих
презентаций на всех
возможных уровнях
передал в парламент четыре
законопроекта, дающих старт
так называемой пенсионной
реформе. Под сладкой
оберткой незначительного
повышения выплат тем, кто
уже находится на заслуженном
отдыхе, скрывается
непривлекательная пилюля
для работающих украинцев.

Пенсионная
пилюля
в конфетной
обертке

ЛОЖКА МЕДА
Наиболее заинтересован в
проведении пенсионной реформы Международный валютный
фонд. Примечательно, что директор-распорядитель
МВФ
Кристин Лаггард в ходе встречи
с Порошенко подчеркнула, что
система должна быть сбалансированной, отвечать интересам
Украины и ее граждан, а также
гарантировать
справедливые
стандарты соцобеспечения.
Что же получилось у Кабмина? Из хорошего не так уж много.
С 1 октября минимальная пенсия вырастет на 61 грн — до 1373
грн. Также отменят 15%-й налог
на пенсии для тех пожилых людей, которые предпочли заслуженному отдыху работу. Кроме
того, наконец, будет проведено
осовременивание, то есть перерасчет выплат для тех, кто ушел
на покой до 2012 года. С тех пор
средняя зарплата выросла в два
раза, чего не скажешь о пенсиях.
Так и получилось, что на данный
момент большинство пожилых
людей ежемесячно получают
меньше прожиточного минимума. Однако и здесь есть подвохи — увеличение пособий светит
максимум половине нынешних
пенсионеров. За бортом повышения останутся те, кто работал на
низкооплачиваемых должностях
в бюджетной сфере. Не повезет
и большей части женщин-пенсионеров, у которых и стаж, и
зарплаты зачастую меньше, чем
у мужчин.

«В ближайшие 18 лет необ- госбюджета по этим видам со- пенсию по спискам №1 и №2,
ходимого страхового стажа для циальных расходов будут рас- предлагается выплачивать пенполучения минимальной пенсии пределяться в ручном режиме сии из средств работодателей,
по возрасту попросту не может Минфином», — констатировал и эти деньги будут храниться на
быть», — рассказал он «ВВ».
эксперт.
каких-то непонятных счетах.
Также, по словам эксперта, суПенсии госслужащим, науч«Для этого работодателям
щественно расширяется база на- ным работникам, сотрудникам увеличат уровень оплаты единологообложения пенсий.
НАБУ и НАПК, а также предста- го социального взноса на 7–15%.
«В нее предлагается включить вителям органов местного само- Учитывая то, что за 20 лет
надбавки, целевую и государ- управления установят на общих своего существования гривня
ственную помощь, индексацию и основаниях, то есть они будут обесценилась более чем в
другие доплаты к пенсиям, уста- такими же, как у всех. А вот для 15 раз, размер «накопленной
новленные законодательством. народных депутатов и сотрудни- пенсии» будет составлять неТакже Кабмин хочет внести в ков МВД сохраняются особые сколько процентов от прожиточного минимума. То есть эти
категорию
налогооблагаемых преференции.
пенсии за особые заслуги перед
Родиной», — уточнил эксперт.
В свою очередь эксперт по
вопросам социальной политики
Андрей Павловский рассказал
«ВВ» о том, что так называемая
пенсионная реформа перекладывает ответственность за финансирование ряда социальных
К тому же Кабмин предлага- люди обречены на смерть при
расходов (социальная помощь
по уходу за инвалидом, соци- ет ограничить пенсионное обе- выходе на пенсию, потому что у
альная помощь тем, кто не име- спечение инвалидов третьей них не хватит денег даже на выет права на пенсию по возрасту, группы и инвалидов с детства, живание», — прогнозирует Юрий
пенсии по инвалидности и т.д.) с чернобыльцев и детей-сирот. Гаврилечко.
Отдельного внимания заслуПенсионного фонда на государ- Тем же, кто получил инвалидность вследствие увечья или живает снижение коэффициенственный и местные бюджеты.
«При этом процентное рас- производственной травмы, су- та страхового стажа с 1,35 до
пределение финансовой ответ- щественно ограничат размер 1,0, который является одним из
ственности между государствен- страховых выплат — максимум компонентов при расчете разным и местными бюджетами не до десяти прожиточных мини- мера пенсии. В интервью «Радио
БОЧКА ДЕГТЯ
установлено, как и не прописан мумов в месяц.
«Вести» министр Рева не препорядок формирования и осуРаботникам, занятым на вред- минул заявить, что в повышеА вот рисков и негативов от ществления выплат через Гос- ных и тяжелых работах, которые нии коэффициента и, соответкабминовских законопроектов казначейство. То есть средства ранее имели право на льготную ственно, стоимости одного года
в случае, если реформу все же
запустят, гораздо больше. Хоть
КОНТЕКСТ
в правительстве и говорят о том,
что повышения пенсионного возраста до 65 лет не будет, однако фактически каждому из нас
полгода, что фактически является геноцидом», —
придется пахать до этого воз- Некоторые положения законопроектов,
которые составляют так называемую
подчеркнула парламентарий.
раста. Ведь с 1 января 2018-го
пенсионную
реформу,
могут
стать
По словам политика, большинство людей не
пенсия в 60 лет будет назначатьоснованием для иска в Европейский
могут подтвердить стаж работы за те годы, ведь
ся лишь при наличии 25-летнего
суд по правам человека.
многие предприятия были захвачены рейдерами,
страхового стажа. До 2028 года
По словам народного депутата от ВО вследствие чего документация попросту исчезла.
требования к его размеру будут
«Батьківщина» Александры Кужель, в пенсионном Это отсрочит время для начисления таким людям
постоянно повышаться, чтобы, в
законопроекте содержится дискриминационная пенсий, что является скрытым повышением пенконце концов, украинцы могли
норма, предполагающая, что предпринимателям, сионного возраста.
выходить на пенсию, имея уже
Депутат убеждена, что такие ограничения не35 лет. И не трудового, а страхо- которые работают на едином налоге, год деявого стажа. В одном слове кро- тельности будет засчитываться в стаж всего как допустимы, поэтому «Батьківщина» будет подавать против этой нормы судебный иск.
ется вся коварность правитель- шесть месяцев.
«В конце 1980-х и начале 1990-х годов в усло«Я обратилась к предпринимателям, буду пригластва. Ведь, по словам эксперта
Фонда общественной безопасно- виях массовой безработицы и невыплат зарплат шать юристов. Мы подготовим иск в Европейский
те, кто могли, переходили на единый налог. Сей- суд по правам человека против правительства и власти Юрия Гаврилечко, страховой
час же этим людям хотят считать год стажа как сти Украины», — подытожила Александра Кужель.
стаж исчисляется в Украине с
1 июля 2000 года.

страхового стажа виновата экспремьер-министр Юлия Тимошенко. Дескать, на тот момент
не было возможности повышать
среднюю зарплату, а она взяла
и сотворила такое.
По словам Андрея Павловского, «вина» Тимошенко заключается лишь в том, что в условиях
кризиса она хотела хоть как-то
облегчить жизнь пенсионерам.
К слову, тогда министром соцполитики была Людмила Денисова, которая ныне является
депутатом от «НФ» и возглавляет профильный парламентский
комитет.
«Кабмин Гройсмана теперь
сокращает коэффициент, что
приведет к уменьшению размеров реальных пенсий для тех,
кто будет выходить на заслуженный отдых уже с 2018 года,
на 35%. И это происходит под
лозунгом заботы о людях», —
подчеркнул он.
По словам эксперта, в законопроектах о так называемой
пенсионной реформе скрывается и еще один подвох для тех,
кто уже является пенсионером.
Дело в том, что правительство
предлагает вместо индексации
пенсий на 100% размера инфляции «ужать» ее до 50%.
«Это приведет к сокращению
покупательной
способности
пенсионеров и их дальнейшему
обнищанию», — уточнил Павловский.
Эксперты
также
отмечают, что разработанные пра-

В ЗАКОНОПРОЕКТАХ ПРОПИСАНА ОТМЕНА
ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ НА РЕАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
ИНФЛЯЦИИ. ПЕРЕСЧИТЫВАТЬ ВЫПЛАТЫ ПОЖИЛЫМ
ЛЮДЯМ БУДУТ НА 50% ОТ РАЗМЕРА ИНФЛЯЦИИ

Реформа до ЕСПЧ доведет
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вительством
законопроекты
о пенсионной реформе не согласовывались с министерствами финансов, экономики
и юстиции. Таким образом, документы не прошли ни одной
из необходимых процедур на
соответствие
действующему
законодательству и возможностям их выполнения за счет
бюджета. Более того, новации
не согласованы с бюджетной
резолюцией на 2018–2020 годы.
Не было ни единого упоминания
об увеличении пенсий и в принятом законопроекте №6600 об
изменениях в госбюджет. Это
значит, что средств на так называемую пенсионную реформу
нет до 2020 года. Соответственно, действующим пенсионерам
неоткуда повышать выплаты.
А тем, кто пока еще работает,
стоит крепко задуматься о своем недалеком, но голодном и
безрадостном будущем. «Правительство мало волнует реальный уровень благосостояния
пенсионеров. Главная задача
Кабмина — уменьшить любым
способом пенсионные выплаты
за счет уменьшения количества
людей, которые могут претендовать на такой вид государственного обеспечения», — подытожил Андрей Павловский.

Антонина МИРОШНИЧЕНКО
Подписной индекс:
23115
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Подорожчання квартплати
удвічі першими пережили в
Кропивницькому, Тернополі,
Львові та Харкові. У липні настала
черга Києва. Столична влада, яка
восени заборонила підвищення
комунальних платежів, фактично
провалила тест на турботливість
стосовно киян. Адже квартплата
— єдиний тариф, який
встановлюють муніципальні
органи самоврядування.
Вже в серпні мешканцям 8327 київських будинків надійдуть нові платіжки за утримання житлових будівель
та прибудинкових територій. Якщо
донедавна цей тариф становив у середньому 3,5 грн за квадратний метр
площі квартири, то тепер він добігатиме шести, а то й семи гривень. Отже,
власникам стандартної трикімнатної
квартири, залежно від стану та типу
будинку, доведеться викласти майже
400 грн на місяць, хоча раніше ця послуга не перевищувала 250 грн.
Кожен будинок встановлюватиме
свій тариф, про що й було повідомлено у розпорядженні КМДА №668.
Розписані складові тарифу — від прибирання прибудинкової території та
сходових клітин до експлуатації номерних знаків, освітлення місць загального користування, дератизації з
дезінсекцією і навіть поливання двору,
клумб та газону.
Із поясненням цього непопулярного рішення у КМДА вирішили не
заморочуватися і повторили ті самі
причини, що й при підвищенні вартості холодної води для міста. Мовляв,
тарифи нібито не переглядалися від
2010 року, а за цей час подорожчали
і електрика, і праця співробітників керуючих компаній, на які перейменовано ЖЕКи. Нібито після підвищення
тарифу двірники отримуватимуть до
9000 грн щомісяця. Такі самі меседжі
лунали від представників київської
влади й наприкінці минулого року,
коли мінімалку було підвищено до
3200 грн.
Ідентичні обіцянки роздавав свого
часу і мер Черновецький. За десятиріччя у «фахівців із клінінга» виробився стійкий імунітет щодо заяв київської
влади, тому наразі місту бракує майже 40% прибиральників. І сумнівно, що
їх стане більше, тому що умови праці у
цій сфері, м’яко кажучи, непривабливі.
Відповідно киянам не варто розраховувати на підвищення якості послуг,
про що запевняють у КМДА.

Витрясти
останню копійку
Поки українці тішаться з безвізу, Рада
в першому читанні проголосувала
за президентський законопроект
№6232, який впроваджує систему
автоматизованого арешту рахунків.
Під дію документа підпадають навіть
боржники за комуналку: постачальник
послуг отримає право автоматично
знімати кошти з їхніх банківських карт
чи депозитів. І це, на жаль, уподібнює
нас до Росії, яка активно використовує
аналогічний інструментарій для
вибивання боргів з населення.

КВАРТПЛАТА СТАЄ ЗОЛОТОЮ
ти вентиляційні канали (а це також є
у мінімальному переліку послуг), співробітникові керуючої компанії потрібно мати до них доступ, тобто завітати
до вашої квартири. Хтось може похвалитися отриманням такої послуги за
останні років десять?
Фактично ми сплачуємо за послуги,
більшість із яких нам не надаються. І

ЩЕ ДОНЕДАВНА УТРИМАННЯ
БУДИНКІВ ТА ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ СТАНОВИЛО В СЕРЕДНЬОМУ
3,5 ГРН ЗА КВАДРАТНИЙ МЕТР
ПЛОЩІ КВАРТИРИ, ТЕПЕР ВОНО
ДОБІГАТИМЕ ШЕСТИ, А ТО Й
СЕМИ ГРИВЕНЬ ЗА «КВАДРАТ»
зекономлені ЖЕКом кошти навряд чи
йдуть на поліпшення умов праці двірників, сантехників або електриків.
Не платити за обслуговування ліфтів та систем диспетчерської служби
можуть спробувати мешканці других
та третіх поверхів. Їм доведеться подати колективну заяву до керуючої
компанії про те, що ліфтом вони не
користуються взагалі. Тільки після

ФАКТИЧНО МИ СПЛАЧУЄМО
ЗА ПОСЛУГИ, БІЛЬШІСТЬ ІЗ ЯКИХ НАМ
НЕ НАДАЮТЬСЯ. І ЗЕКОНОМЛЕНІ ЖЕКОМ
КОШТИ НАВРЯД ЧИ ЙДУТЬ
НА ПОЛІПШЕННЯ УМОВ ПРАЦІ ДВІРНИКІВ,
САНТЕХНИКІВ АБО ЕЛЕКТРИКІВ
На жаль, зменшити вартість тарифу
в індивідуальному порядку киянам не
вдасться. Бо тариф містить мінімальний набір послуг, який ще 2012-го був
розроблений Мінрегіонбудом і є незмінним. Хоча навряд чи хто бачив, як
працівники ЖЕКів труять у будинку
щурів та комах, хоча ці роботи вони
зобов’язані виконувати не рідше як
двічі на рік.
Та сама історія із поливанням
подвір’їв. Або, скажімо, щоб прочистиПодписной индекс:
23115

прибирання сходових клітин і маршів
перших трьох поверхів будинку, двічі
на місяць — усіх сходів. Миття вікон у
під’їздах передбачене двічі на рік. Раз
на місяць двірник має вологою ганчіркою протирати поручні, підвіконня,
віконні огорожі, поштові скриньки та
обмітати пил, павутиння, бруд із стін
та стель, а також із сітчастих огорож

того, як ЖЕК погодить, платіжка трохи знизиться. Хоча кияни часто-густо
чують відмови від комунальників.
У цьому сенсі єдиним виходом є
боротьба за якість і контроль за сплаченими послугами. І тут киянам стане
в нагоді розпорядження КМДА «Про
впорядкування надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у місті Києві». Згідно
з документом, щоденно служитель
чистоти повинен виконувати вологе

ліфтів. Крім того, на совісті контори
заміна лампочок у під’їздах та на поверхах. Бо забезпечення світлом місць
загального користування закладене в
тариф і фігурує у вищезгаданому розпорядженні.
Також керуючу компанію потрібно
змушувати раз на місяць дезінфікувати
елементи сміттєпроводів та сміттєзбірників. Причому існує лише один дієвий
засіб контролю — у разі невиконання
послуги телефонувати зі скаргами до
її керівництва та в міську службу 15-51.
Чим більше таких скарг, тим швидше
керуюча компанія розпочне працювати
у вашому будинку як належить.
Чудово, якщо ви скооперуєтеся із
сусідами, аби претензії надавалися
не однією особою, а мешканцями всіх
під’їздів.
Так поступово ви змусите надавати
вашому будинку ті послуги, за які ви
сплачуєте.
Як із цим впорається керуюча компанія за умови дефіциту кадрів — це
не наша з вами проблема. Адже, підвищуючи квартплату, ніхто не питав
споживачів, чи потягнуть вони додаткове навантаження на гаманець. Якщо
ми платимо, то маємо гарантовано
отримувати якісні послуги. Інших варіантів немає.

У пояснювальній записці констатується, що передбачені законопроектом №6232 зміни до кількох
процесуальних кодексів робляться
«заради спрощення процедури та
прискорення розгляду нескладних
та менш значних справ, а в передбачених законом випадках — розгляду
справи без виклику сторін».
Саме цей останній меседж призначений для боржників за комуналку. Компанія — постачальник
послуг звертається до суду, і представник Феміди видає судовий наказ про стягнення заборгованості
зі споживача. Головне, що рішення
щодо заяви про видачу судового наказу приймається без виклику заявника та боржника і без проведення
судового засідання. І це чітко прописано в законі. Споживача, який
став відповідачем у справі, мусять
сповістити про ухвалене рішення і
дати йому 10 днів на апеляцію. Але
немає жодної гарантії, що боржник
буде знати про судовий наказ. Наприклад, тих, чия остання адреса
проживання зареєстрована в зоні
АТО, сповіщатимуть через офіційний веб-сайт судової системи України. Чи багато ви знаєте людей, які
щодня заходять на цей ресурс?
Якщо втратити час на оскарження, рішення почнуть виконувати. І
банківські картки, зокрема зарплатні, будуть відкритими для компаній-постачальників. Усе це буде
можливим після створення системи
автоматичного арешту коштів, яка
виявлятиме рахунки боржників й
забезпечуватиме блокування грошей.
Поза всякими сумнівами, напередодні опалювального сезону законопроект буде проголосований у
другому читанні та в цілому. Адже
тільки за опалення українці заборгували постачальникам 8,6 млрд грн.
До осені загальний комунальний
борг населення ще збільшиться, до
того ж тарифи на комунальні послуги зростатимуть і надалі. Тож
субсидій на всіх не вистачить. Тому
влада вважатиме за краще витрясти з українців останню копійку, зокрема за допомогою автоматичного
арешту рахунків.

Катерина МІЦКЕВИЧ

Аріна МАРТОВА
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Женщины спасут мир
Тема супергероев из комиксов стала невероятно
востребованной в последние годы. Marvel и DC Comics
то и дело соревнуются между собой, представляя
вниманию зрителей все новые и новые ленты о
феноменальных персонажах. И эти киноаттракционы
пользуются нынче огромной популярностью.
Совсем недавно на
большие экраны вышла
картина «Чудо-женщина»,
в которой, как вы уже догадались,
спасителем
мира является представительница слабого пола. На
самом деле ни капельки
она не слабая. Чего нельзя
сказать о самом супергероическом муви.
Итак, принцесса амазонок, она же Чудо-женщина,
она же Диана (Галь Гадот),
живет себе на райском
острове и усиленно тренируется, будто чувствуя,
что ей суждено спасти целый мир.
Однажды на острове
приземляется подбитый
самолет, в котором находится британский шпион
Стив Тревор (Крис Пайн).
Диана приходит ему на
помощь. Мужчина рассказывает амазонке о том,
что большая земля уже
несколько лет как объята войной (речь идет о
Первой мировой). Диана
покидает свой дом, чтобы
одолеть бога войны Ареса
— многовекового противника амазонок. Понятное
дело, что все у Дианы получится!
Кстати, работа над этим
фильмом длилась двадцать один год. В 1996-м
начались поиски сценариста и режиссера, однако
все кандидатуры то и дело
отпадали. Спустя многие
годы продюсеры все же
утвердили
сценаристов
Аллана Хейнберга, Уильяма М. Марстона и Зака
Снайдера.

Постановщиком
выбрали Пэтти Дженкинс
(«Монстр»), что очень символично, поскольку ранее супергеройское муви
женщинам не доверяли.
Вот только Дженкинс не
удалось использовать этот
шанс: кино у нее получилось банальным и скучным,
хоть сама фабула вполне
захватывающая и оригинальная. К слову, Уильям
М. Марстон, придумавший
в 1941 году персонаж Чудо-женщины,
является
изобретателем детектора
лжи.
На роль Дианы в разное время претендовало множество известных
актрис: Кейт Бекинсейл,
Сандра Баллок, Миша Бартон, Сара Мишель Геллар,
Джессика Бил, Ева Грин,
Кристен Стюарт и даже
Анджелина Джоли. Но
волей случая создатели
картины утвердили израильскую актрису и модель
Галь Гадот. И не прогадали,
поскольку со своей задачей она справилась великолепно. Ее Диана может
посоревноваться в своей
крутости хоть с Суперменом, хоть с Бэтменом, хоть
с Железным человеком!
На самом же деле израильская актриса и модель проходила службу в
армии, посему нет ничего
удивительного, что в роли
принцессы амазонок она
была безмерно органичной.
Впрочем, хоть Чудо-женщина, по фильму, и спасла
мир, саму картину ей спасти не удалось.

ДИАНА МОЖЕТ ПОСОРЕВНОВАТЬСЯ
В СВОЕЙ КРУТОСТИ ХОТЬ
С СУПЕРМЕНОМ, ХОТЬ С БЭТМЕНОМ,
ХОТЬ С ЖЕЛЕЗНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ!
Главный редактор —
Анна СПИВАК,
ответственный секретарь —
Алексей СОКУР
Свидетельство о госрегистрации
КВ №21058–10858 ПР
от 14.11.2014 г.
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«ОХОТНИК С УОЛЛ-СТРИТ»:
добро всегда побеждает
Джерард Батлер — один из тех прекрасных актеров, которым
катастрофически не везет с ролями. Этот британец
с легкостью мог бы сыграть даже Бонда, но его почему-то
зовут сниматься в основном во второсортном кино. Хотя
бывают и приятные исключения. К примеру, недавно на
большие экраны вышла картина «Охотник с Уолл-стрит», в
которой Батлер наконец смог раскрыть весь свой потенциал.
Итак, очень крутой хэдхантер
(рекрутер, менеджер по подбору
персонала) Дэйн Дженсен (Джерард Батлер) готов на все ради
того, чтобы трудоустроить своих
клиентов. Иногда даже на действия не совсем законные. Его руководитель Эд Блэкридж (Уиллем
Дефо) в один прекрасный день

в лучшей клинике Чикаго, но шансы на его выздоровление крайне
малы… Теперь Дэйну приходится разрываться между работой и
больницей.
Впрочем, главному герою удается везде успевать, и он практически приближается к победе.
Персонажу Батлера нужно лишь

проигрывает битву, и его увольняют.
Дэйн Дженсен оказался в жуткой
ситуации: сын смертельно болен,
семья распадается, работы больше
нет… Но на самом деле за то добро,
которое он совершил, Дэйн непременно будет вознагражден. Чудеса
случаются! И еще какие! Об этом
вы сможете узнать, только посмотрев этот замечательный фильм.
Джерард Батлер, которого то и
дело засылают во второсортные
боевики или в жутчайшие комедии,
в этой драме чувствовал себя очень
органично и комфортно. Ему самому было интересно разобраться в
своем персонаже.

ДЖЕРАРД БАТЛЕР, КОТОРОГО ТО И ДЕЛО ЗАСЫЛАЮТ
ВО ВТОРОСОРТНЫЕ БОЕВИКИ ИЛИ В ЖУТЧАЙШИЕ
КОМЕДИИ, В ЭТОЙ ДРАМЕ ЧУВСТВОВАЛ СЕБЯ ОЧЕНЬ
ОРГАНИЧНО И КОМФОРТНО. ЕМУ САМОМУ БЫЛО
ИНТЕРЕСНО РАЗОБРАТЬСЯ В СВОЕМ ПЕРСОНАЖЕ
объявляет, что лучший «охотник
за головами» по итогам года получит повышение по службе. Посему
Дэйн вместе с отделом вступает в
битву.
Мужчина полностью уверен в
своей победе. Теперь он проводит
на работе еще больше времени. Его
супруга Элис (Гретхен Мол) не в
восторге от происходящего. Она
готова отказаться от многих благ,
только бы муж чаще бывал дома,
уделял внимание ей и детям. Но
Дэйн жутко увлечен борьбой и не
намерен отступать.
Однако жизнь вносит свои коррективы: внезапно у сына Дэйна
диагностируют острый лейкоз. У
маленького Райяна (Майкл Дженкинс) есть возможность лечиться

трудоустроить 59-летнего инженера Лу (Альфред Молина). Мужчина — отличный специалист, однако из-за возраста работодатели
отказывают ему. Тяжелая задачка,
но выполнимая: Лу приглашают
наконец на собеседование… И все
же вакантное место предлагают
не ему, а молодому соискателю,
также клиенту Дэйна. В компании побаиваются, что 59-летний
сотрудник скоро сдаст, а ведь на
него нужно будет потратить немалую сумму. В том числе речь идет
о комиссии, выплачиваемой «охотнику за головами».
И тут случается невероятное:
Дэйн упрашивает взять Лу на работу и отказывается от той самой
очень солидной комиссии. Он

Кстати, сценарий к фильму написал Билл Дюбюк («Судья», «Аудитор»), опираясь на личный многолетний опыт работы рекрутером.
Режиссер-дебютант Марк Уильямс отлично прочувствовал драматичный контекст этой истории.
Постановщику удалось снять очень
душевное и актуальное кино. Ведь
почти у каждого человека практически вся жизнь проходит на
работе. Порой мы так увлекаемся
карьерной гонкой, что более не замечаем ничего. А это в корне неправильно. Посему фильм «Охотник с
Уолл-стрит» невероятно полезен в
наш век.
А еще весьма ценен главный меседж этой картины — творите добро,
и вам вернется все сторицей!
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