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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.

ВСЕУКРАЇНСЬКА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ГАЗЕТА

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

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

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 ЗОРУ

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

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

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.

ВСЕУКРАЇНСЬКА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ГАЗЕТА

Сергій ДАЦЮК,
«Українська правда»
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СУСПІЛЬСТВО
«Людоцентричний уряд»
Гройсмана після численних
презентацій на всіх
можливих рівнях передав
до парламенту чотири
законопроекти, що дають
старт так званій пенсійній
реформі. Під солодкою
обгорткою незначного
підвищення виплат тим,
хто вже перебуває на
заслуженому відпочинку,
криється гірка пігулка для
працюючих українців.

Пенсійна
пігулка
у фантику

ЛОЖКА МЕДУ
Найбільше зацікавлений у
проведенні пенсійної реформи
Міжнародний валютний фонд.
Директор-розпорядник МВФ
Крістін Лаґґард під час зустрічі
з Порошенком підкреслила, що
система має бути збалансованою, відповідати інтересам
України та її громадян, а також
гарантувати справедливі стандарти соцзабезпечення.
Що ж вийшло в Кабміну?
Доброго не так уже й багато.
Від 1 жовтня мінімальна пенсія зросте на 61 грн — до 1 373
грн. Також скасують 15%-й податок на пенсії для тих літніх
людей, які віддали перевагу
роботі перед заслуженим відпочинком. Крім того, нарешті
перерахують виплати для тих,
хто став пенсіонером до 2012
року. Відтоді середня зарплатня зросла вдвічі, чого не скажеш про виплати за віком. Так
і сталося, що нині більшість
літніх людей щомісяця отримують менше за прожитковий
мінімум.
Однак і тут є каверзи — підвищення держвиплат торкається щонайбільше половини
нинішніх пенсіонерів. За бортом залишаться ті, хто працював на низькооплачуваних
роботах у бюджетній сфері.
Не пощастить також істотній
частині пенсіонерок, бо в нашій країні у жінок зазвичай і
стаж, і зарплати менші, ніж у
чоловіків.

«У найближчі 18 років необ- казначейство. Тобто кошти ботах і які раніше мали право
хідного страхового стажу для держбюджету за цими вида- на пільгову пенсію за списотримання мінімальної пенсії ми соціальних витрат розподі- ками №1 і №2, пропонується
за віком просто не може бути», лятимуться у ручному режимі виплачувати пенсії з грошей
— розповів він «ВВ».
Мінфіном», — констатував роботодавців, і ці суми зберіТакож, за словами експер- експерт.
гатимуться на якихось незрота, істотно розширюється база
Пенсії
держслужбовцям, зумілих рахунках.
оподаткування пенсій.
науковцям,
співробітникам
«Для цього роботодавцям
«До неї пропонують долу- НАБУ і НАЗК, а також пред- збільшать рівень оплати єдичити надбавки, цільову і дер- ставникам органів місцевого ного соціального внеску на
жавну допомогу, індексацію самоврядування встановлять 7–15%. З огляду на те, що за
та інші доплати до пенсій, ви- на загальних підставах, тобто 20 років свого існування гривзначені законодавством. Та- вони будуть такими самими, ня знецінилася більше ніж у
кож Кабмін хоче внести пен- як у всіх. А ось для народних 15 разів, розмір «накопиченої
сії за особливі заслуги перед депутатів і співробітників МВС пенсії» становитиме кілька
Батьківщиною до категорії
оподатковуваних», — уточнив
експерт.
Своєю чергою експерт із
питань соціальної політики
Андрій Павловський розповів «ВВ» про те, що так звана
пенсійна реформа перекладає
відповідальність за фінансування низки соціальних витрат зберігаються особливі префе- відсотків від прожиткового
(соціальна допомога по догля- ренції.
мінімуму. Тобто ці люди після
ду за інвалідом, соціальна доДо того ж, Кабмін пропонує виходу на пенсію приречепомога тим, хто не має права обмежити пенсійне забезпе- ні на смерть, бо у них не вина пенсію за віком, пенсії по ін- чення інвалідів третьої групи стачить грошей навіть на вивалідності тощо) з Пенсійного та інвалідів з дитинства, чор- живання», — прогнозує Юрій
фонду на державний і місцеві нобильців і дітей-сиріт. А тим, Гаврилечко.
бюджети.
хто отримав інвалідність внаОкремої уваги заслуговує
«При цьому відсотковий слідок каліцтва чи виробни- зниження коефіцієнта страрозподіл фінансової відпо- чої травми, істотно скоротять хового стажу з 1,35 до 1,0,
відальності між державним і розмір страхових виплат — не який є одним із компонентів
БОЧКА ДЬОГТЮ
місцевими бюджетами не ви- більше як десять прожиткових під час розрахунку розміру
значений, як і не прописаний мінімумів на місяць.
пенсії. В інтерв’ю «Радіо «ВесА ось ризиків і негативів від порядок формування і здійТим категоріям, які працю- ти» міністр Рева заявив, що в
кабмінівських законопроектів снення виплат через Держ- ють на шкідливих і важких ро- підвищенні коефіцієнта і, відзначно більше, якщо реформу
все ж запустять. Хоча в уряді
КОНТЕКСТ
й запевняють, що підвищення
пенсійного віку до 65 років не
буде, проте фактично кожному з нас доведеться гарувати
Деякі положення законопроектів,
ти рік стажу як півроку, що фактично є генодо цього віку. Адже від 1 січня
цидом», — підкреслила парламентар.
2018-го пенсія у 60 років при- які започатковують так звану пенсійну
реформу,
можуть
стати
підставою
За словами політика, більшість людей не
значатиметься лише за наявдля позову до Європейського
можуть підтвердити стаж роботи за ті роки,
ності 25-річного страхового
суду з прав людини.
адже чимало підприємств були захоплестажу. До 2028 року вимоги до
За словами народного депутата від ВО ні рейдерами, внаслідок чого документація
його розміру будуть постійно
підвищуватися, щоб, врешті- «Батьківщина» Олександри Кужель, у пен- просто зникла. Це відстрочить нарахування
решт, українці могли вихо- сійному законопроекті міститься дискриміна- таким людям пенсій, що є прихованим підвиційна норма, а саме те, що підприємцям, які щенням пенсійного віку.
дити на пенсію, маючи вже
Депутат переконана, що такі обмеження є
35 років. І не трудового, а стра- працюють на єдиному податку, рік діяльності
зараховуватиметься до стажу лише як шість неприпустимими, тому «Батьківщина» подахового стажу. В одному слові
ватиме судовий позов проти цієї норми.
криється уся підступність уря- місяців.
«Я звернулася до підприємців, буду запрошу«Наприкінці 1980-х і на початку 1990-х роду. Адже, за словами експерків за умов масового безробіття і невиплат вати юристів. Ми підготуємо позов до Європейта Фонду суспільної безпеки
зарплат багато хто переходив на єдиний по- ського суду з прав людини проти уряду і влади
Юрія Гаврилечка, страховий
даток. Нині ж цим людям хочуть зараховува- України», — підсумувала Олександра Кужель.
стаж обчислюється в Україні
від 1 липня 2000 року.

повідно, вартості одного року
страхового стажу винувата
екс-прем’єр-міністр
Юлія
Тимошенко. Мовляв, тоді не
було жодної можливості підвищувати середню зарплатню, а вона взяла і таке виробила.
За словами Андрія Павловського, «провина» Тимошенко полягає лише в тому, що в
період кризи вона хотіла бодай чимось полегшити життя
пенсіонерів. До слова, тоді
міністром соцполітики була
Людмила Денисова, яка нині
є депутатом від «НФ» і очолює
профільний парламентський
комітет.
«Кабмін Гройсмана тепер
скорочує коефіцієнт, що призведе до зменшення на 35%
розмірів реальних пенсій для
тих, хто буде виходити на заслужений відпочинок уже з
2018 року. І це відбувається
під гаслом турботи про людей», — підкреслив він.
За словами експерта, в законопроектах про так звану
пенсійну реформу криється і
ще одна підступність для тих,
хто вже є пенсіонером. Річ у
тім, що уряд пропонує замість
індексації пенсій на 100% розміру інфляції «стиснути» її
до 50%.
«Це призведе до скорочення купівельної спроможності
пенсіонерів і їх подальшого
зубожіння», — уточнив Павловський.

ЗАКОНОПРОЕКТИ ПЕРЕДБАЧАЮТЬ СКАСУВАННЯ
ІНДЕКСАЦІЇ ПЕНСІЙ НА РЕАЛЬНИЙ РІВЕНЬ ІНФЛЯЦІЇ.
ТОЖ ЛІТНІМ ЛЮДЯМ ПЕРЕРАХОВУВАТИМУТЬ
ВИПЛАТИ НА 50% ВІД РОЗМІРУ ІНФЛЯЦІЇ

Реформа до ЄСПЛ доведе
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Експерти також відзначають, що розроблені урядом
законопроекти про пенсійну
реформу не узгоджувалися з
міністерствами фінансів, економіки та юстиції. Отже, документи не пройшли жодної
з необхідних процедур на відповідність чинному законодавству та можливостям їх виконання за рахунок бюджету.
Навіть більше, новації не узгоджені з бюджетною резолюцією на 2018–2020 роки. Не
було жодної згадки про збільшення пенсій і в ухваленому законопроекті №6600 щодо змін
до держбюджету. Це означає,
що коштів на так звану пенсійну реформу немає до 2020
року. Відповідно, нинішнім пенсіонерам нізвідки підвищувати
виплати. А тим, хто поки ще
працює, варто добре подумати
про своє недалеке, голодне й
безрадісне майбуття.
«Уряд мало переймається
рівнем добробуту пенсіонерів.
Головне завдання Кабміну —
у будь-який спосіб зменшити
пенсійні виплати за рахунок
скорочення кількості людей,
які можуть претендувати на
такий вид державного забезпечення», — підсумував Андрій
Павловський.

Антоніна МІРОШНИЧЕНКО
Передплатні індекси:
23115 (рос.), 49450 (укр.)

gazetavv.com
(044) 359-04-54

Вечірні Вісті №25(541)
№ 25(541),, 26 червня – 2 липня 2017 р.

СУСПІЛЬСТВО

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 прочистиПередплатні індекси:
23115 (рос.), 49450 (укр.)

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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Жінки врятують світ
Тема суперперсонажів із коміксів зажила
неймовірної слави останніми роками.
Marvel і DC Comics змагаються поміж
собою, пропонуючи глядачам щораз нові
стрічки про феноменальних героїв. І ці
кіноатракціони є шалено популярними.
Нещодавно на великі екрани вийшла картина «Диво-жінка», де,
як ви вже здогадалися,
світ рятує представниця слабкої статі. Насправді нітрохи вона не
слабка. Чого не скажеш
про саме супергероїчне
муві.
Отже, принцеса амазонок, вона ж Дивожінка, вона ж Діана
(Галь Гадот), живе собі
на райському острові й
повсякчас тренується,
ніби відчуває, що одного разу їй доведеться
рятувати світ. Якось
на острові приземляється підбитий літак із
британським шпигуном
Стівом Тревором (Кріс
Пайн). Діана приходить йому на допомогу. Чоловік розповідає
амазонці, що велика
земля ось уже кілька
років охоплена війною
(йдеться про Першу
світову). Діана полишає
свій дім, щоб здолати
бога війни Ареса — одвічного суперника амазонок. Певна річ, Діані
усе вдасться!
Робота над цим фільмом тривала протягом
двадцяти одного року.
У 1996-му почалися
пошуки сценариста і
режисера, проте всі
кандидатури
відпадали. Врешті-решт продюсери
затвердили
сценаристів
Аллана
Хейнберга, Вільяма М.
Марстона і Зака Снайдера.

Постановником
обрали Петті Дженкінс
(«Монстр»), що дуже
символічно,
оскільки
раніше супергеройське
муві жінкам не довіряли.
Та Дженкінс не скористалася цим шансом: кіно
у неї вийшло банальне і
нудне, хоча сама фабула є цілком захопливою
та оригінальною. До слова, Вільям М. Марстон,
який вигадав 1941 року
персонаж Диво-жінки, є
винахідником детектора
брехні.
На роль Діани в різні
періоди претендували
такі відомі актриси, як
Кейт Бекінсейл, Сандра Баллок, Міша Бартон, Сара Мішель Геллар, Джессіка Біл, Єва
Грін, Крістен Стюарт і
навіть Анджеліна Джолі. Та склалося так, що
творці картини затвердили ізраїльську акторку і модель Галь Гадот.
І не помилилися, бо зі
своїм завданням вона
впоралася на відмінно.
Її Діана може помірятися крутістю хоч із Суперменом, хоч із Бетменом, хоч із Залізною
людиною!
Насправді ж ізраїльська актриса і модель
служила в армії, мабуть тому в ролі принцеси амазонок вона
була надзвичайно органічною. Утім, хоч Диво-жінка, за фільмом,
і врятувала світ, саму
картину їй врятувати не
вдалося.

ДІАНА МОЖЕ ПОМІРЯТИСЯ
КРУТІСТЮ ХОЧ ІЗ СУПЕРМЕНОМ,
ХОЧ ІЗ БЕТМЕНОМ,
ХОЧ ІЗ ЗАЛІЗНОЮ ЛЮДИНОЮ!
Головний редактор —
Анна СПІВАК,
відповідальний секретар —
Олексій СОКУР
Свідоцтво про держреєстрацію
КВ №21058–10858 ПР
від 14.11.2014 р.
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«МИСЛИВЕЦЬ З УОЛЛ-СТРІТ»:
добро завжди перемагає
Джерард Батлер є одним із тих чудових акторів, яким
катастрофічно не щастить з ролями. Цей британець міг
би легко зіграти навіть Бонда, але його чомусь кличуть
зніматися переважно в другосортному кіно. Хоча
трапляються приємні винятки. Наприклад, нещодавно
на великі екрани вийшла картина «Мисливець з Уолл-стріт»,
у якій Батлер нарешті зміг розкрити весь свій потенціал.
Отже, дуже крутий хедхантер (рекрутер, менеджер з підбору персоналу) Дейн Дженсен
(Джерард Батлер) заради того,
щоб працевлаштувати своїх клієнтів, готовий на все. Навіть на
деякі не зовсім законні дії. Якось
його керівник Ед Блекрідж
(Віллем Дефо) оголошує: кра-

комісії. Він програє боротьбу, і
його звільняють.
Дейн Дженсен опинився у
жахливій ситуації: син смертельно хворий, сім’я розпадається,
роботи більше немає... Але за
зроблене добро Дейн неодмінно
буде винагороджений. Дива трапляються! Та ще й які! Про це ви
кінс) має змогу лікуватися у най- дізнаєтеся, переглянувши цей чукращій клініці Чикаго, та шанси на довий фільм.
його одужання вкрай малі... Тепер
Джерард Батлер, якого раз по
Дейнові доводиться розриватися раз засилають у другосортні боміж роботою і лікарнею.
йовики або жахливі комедії, в цій
Утім, головному герою вда- драмі почувався напрочуд оргається всюди встигати, і він уже нічно і комфортно. Йому самому
ось-ось досягне перемоги. Пер- було цікаво розібратися у своєму
сонажеві Батлера потрібно лише персонажеві. До речі, сценарій

ДЖЕРАРД БАТЛЕР, ЯКОГО РАЗ ПО РАЗ ЗАСИЛАЮТЬ
У ДРУГОСОРТНІ БОЙОВИКИ АБО ЖАХЛИВІ
КОМЕДІЇ, В ЦІЙ ДРАМІ ПОЧУВАВСЯ НАПРОЧУД
ОРГАНІЧНО І КОМФОРТНО. ЙОМУ САМОМУ БУЛО
ЦІКАВО РОЗІБРАТИСЯ У СВОЄМУ ПЕРСОНАЖЕВІ
щий «мисливець за головами» за
підсумками року отримає службове підвищення. І Дейн разом
зі своїм відділом включаються у
боротьбу.
Герой Батлера цілковито впевнений у своїй перемозі. Тепер
він віддає роботі ще більше часу.
Його дружина Еліс (Гретхен Мол)
від цього не в захваті. Вона готова відмовитися від багатьох благ,
тільки б чоловік частіше бував
удома, приділяв увагу їй і дітям.
Але Дейн несамовито захоплений
змаганням і не збирається відступати.
Однак життя вносить свої корективи: несподівано у сина Дейна діагностують гострий лейкоз.
Маленький Райян (Майкл Джен-

працевлаштувати 59-річного інженера Лу (Альфред Моліна).
Цей чоловік — фахівець високого
класу, проте через вік роботодавці відмовляють йому. Важке
завдання, але досяжне: Лу таки
запрошують на співбесіду... Та
все ж зрештою вакантне місце
дістається не йому, а молодому здобувачеві, також клієнтові
Дейна. Бо в компанії побоюються, що 59-річний «товар» не вартий роботи, а тим часом на нього доведеться витратити чималі
гроші. Зокрема, суму комісії, що
виплачується «мисливцеві за головами».
І тут трапляється неймовірне:
Дейн упрошує взяти Лу на роботу
і відмовляється від дуже значної

до фільму написав Білл Дюбюк
(«Суддя», «Аудитор»), спираючись
на особистий досвід багаторічної
роботи рекрутером.
Режисер-дебютант Марк Вільямс тонко відчув драматизм
цієї історії. Постановнику вдалося
зняти надзвичайно душевне і актуальне кіно. Адже життя майже
кожної людини практично минає
на роботі. Часом ми так захоплюємося кар’єрними перегонами,
що нічого, окрім цього, не помічаємо. А це хибна позиція. Тому
фільм «Мисливець з Уолл-стріт»
неймовірно корисний у наш час.
А ще дуже цінним є головний
меседж цієї картини — творіть добро, і воно повернеться вам сторицею!
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