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Напередодні Дня Конституції країну
атакував вірус, назва якого за дивним
збігом обставин співпадає з ім’ям
президента нашої країни. В уряді одразу ж
розгледіли за шкідником російський слід.
Загалом Petya.A завдав збитків компаніям
ще з 60 країн світу. Проте найбільше він
лютував саме в Україні, заблокувавши
на певний час роботу «Київенерго»,
«Ощадбанку» та інших фінустанов, «Нової
пошти», «Укртелекому», «Укрпошти»,
супермаркетів — цілої низки державних і
приватних компаній. Petya.A не пощадив
і Кабмін, водночас Адміністрація
президента не постраждала. Наразі
системи атакованих компаній поступово
відновлюються, проте фахівці
побоюються, що цей досвід нічому не
навчить українських волокитників.
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ЛЮБИШ M.E.DOC — ПОЛЮБИ Й ВІРУСОК
Для ураження систем підприємств розробники вірусу обрали
програму українського виробництва M.E.Doc, за допомогою якої
компанії передають фінансову звітність до податкової. Програма працює на базі Microsoft.
«Встановлено два основних способи ураження. Це «фішинг» та
оновлення програмного забезпечення M.E.Doc», — констатували в
прес-службі Департаменту кіберполіції Нацполіції України.
Те, що активне зараження розпочалося саме з M.E.Doc, підтверджують і в Microsoft.
За дві доби, поки Petya.A лютував, до поліції надійшло 1,5 тисячі
повідомлень про вірусне зараження
комп’ютерних мереж.

Варто зазначити, що масовий добровільно-примусовий перехід підприємств на програму M.E.Doc відбувався у 2010 році, коли Державну
податкову службу очолив прибічник Януковича Олександр Клименко. Тож не дивно, що хакери звернули увагу саме на цю програму, яка
охоплює усі державні й комерційні
підприємства.
За словами ІТ-спеціаліста з 25-річним досвідом, сертифікованого тренера Microsoft Володимира Степанця, компанія-розробник однойменної
програми M.E.Doc у цій атаці теж є
постраждалою стороною.
«Їхній продукт є вкрай вразливим
і, на мій погляд, не відповідає багатьом принципам безпеки для систем
такого значення. Саме тому M.E.Doc
став першим об’єктом атаки і надалі
перетворився на носія вірусу.

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ:

GAZETAVV.COM

Також, можливо, мало місце
зламування систем оновлення. Сукупність цих чинників призвела
до створення дуже зручної точки
вразливості в бухгалтерських, фінансових, адміністративних зонах
ІТ-інфраструктур. Це ахіллесова
п’ята багатьох компаній, які не звикли захищати свій документообіг», —
розповів експерт «ВВ».
Він також зазначив, що M.E.Doc
запускається всупереч базовим рекомендаціям з безпеки для аналогічних програм і, за категоричним
побажанням виробника продукту,
має привілейовані права адміністратора. І наразі ця програма не пройшла би оцінку відповідності вимогам безпеки в жодного вендора.
(Закінчення
на стор. 5)

Рекомендованная цена
2 грн 30 коп.

Вечерние Вести №26(3121)
№ 26(3121),, 3–9 июля 2017 г.

ПОЛИТИКА

Українську націю
свідомо
знищують
Так вважає лідер партії
«Батьківщина» Юлія Тимошенко.
Під час зустрічі з трудовим
колективом ВП «Шахта
«Червоноградська» (Львівська
область) вона назвала п’ять
причин жахливої політичної,
соціальної та економічної
ситуації в Україні.
«По-перше, не було жодних підстав знецінювати втричі національну
валюту — гривню. Це червона кнопка для атомної бомби. Бо все в світі
обраховується у твердій валюті, тобто в доларах. І це означає, що, знецінивши гривню втричі, влада втричі
знизила рівень життя українців.
Друга причина — заморожування
пенсій та зарплат.
Третя причина — зростання цін,
спровоковане знеціненням гривні.
Четверта причина — це ціна на газ.
Вартість газу внутрішнього видобування з податками, транспортуванням, відрахуванням на розвиток галузі сьогодні становить не більше як
80 доларів за тис. куб. м, але уряд
вирішив продавати його українцям
за 285 доларів», — пояснила парламентар.
Останньою
причиною
лідер
«Батьківщини» назвала масову еміграцію українців, «коли люди цілими
сім’ями тікають».
Усі ці фактори, на переконання Юлії Тимошенко, висмоктують
життєві сили українців і водночас
не дають розвиватися середньому
бізнесу.
Переважна більшість громадян,
на її думку, просто не мають грошей
на ці товари та послуги, які малий і
середній бізнес виробляє.
«Я категорично не вірю, що все це
є випадковістю. Я впевнена, що це
свідомий план знищення нашої нації»,
— резюмувала Юлія Тимошенко.

П’ЯТЬ ПРИЧИН
жахливої
соціально-економічної
ситуації в Україні

Знецінення
гривні в 3 рази

Замороження
зарплат та пенсій

Зростання цін

Завищена ціна на газ

Масова
еміграція українців

Нині в Україні відбувається потужна
кампанія із зомбування українців, за
допомогою якої влада хоче відкрити
ринок сільськогосподарської землі.
Про це під час прес-конференції
у Львові заявила лідер партії
«Батьківщина» Юлія Тимошенко.
«Приблизно п’ятнадцять родин в Україні за останні роки через шахрайські схеми,
фіктивні контракти за безцінь привласнили українські землі, і тепер просто хочуть
їх легалізувати. Ось фальшиві політологи,
експерти та аналітики й втовкмачують у
голови українцям, що продаж землі сільськогосподарського призначення є найбільшим щастям. Проте наведу вам кілька
цифр: так, у Канаді, яка вважається однією
з найпотужніших аграрних країн, 92% землі
перебуває у державній власності, в Ізраїлі
— 91%, у Франції — 60%, у США — 50%. А в
Україні — 21%. У нас все або розпайоване,
або пограбоване», — констатувала Юлія
Тимошенко.
Лідер «Батьківщини» вважає, що питання продажу землі — це питання національної безпеки. Адже земля сільгосппризначення становить 72% площі нашої країни.
«Продавати землю — означає продавати
територію. Тоді ніякої війни не потрібно», —
пояснила політик.
Тимошенко зауважила: сьогодні людям
розповідають, що ринкова вартість землі
становить 700–1000 доларів/гектар. Однак
земля такої якості коштує в Європі близько
70 тис. євро за один гектар.
«Якщо перемножити на реальну ринкову вартість нашу сільськогосподарську
землю, то матимемо 3,5 трлн євро. Це

«Батьківщина» підніматиме людей,
якщо влада почне продаж землі

тиме саме від аграрного сектора. Тому
зараз треба не допустити афери століття — продажу сільськогосподарської
землі.
«Ми ініціювали проведення всенародного референдуму, на якому українці могли
б відповісти на питання: хочуть вони продавати землю чи ні? Але один кишеньковий суддя нам це заборонив. Разом із тим
сьогодні ми збираємо мільйони підписів
людей по всій країні, і ми хочемо показати
прогнилій мафії, що українська нація не бажає розпродувати українську землю. Тож

«СЬОГОДНІ МИ ЗБИРАЄМО МІЛЬЙОНИ
ПІДПИСІВ ЛЮДЕЙ ПО ВСІЙ КРАЇНІ, І МИ
ХОЧЕМО ПОКАЗАТИ ПРОГНИЛІЙ МАФІЇ,
ЩО УКРАЇНСЬКА НАЦІЯ НЕ БАЖАЄ
РОЗПРОДУВАТИ УКРАЇНСЬКУ ЗЕМЛЮ»
ВВП України за 40 років. Тобто 40 років
уся нація мусить працювати, щоб заробити такі гроші. Хочу поіменно знати, хто
покладе ці 3,5 трлн до кишені, якщо землю зроблять товаром. Ми вже колись проходили подібне з ваучерами», — сказала
парламентар.
На думку лідера «Батьківщини», розвиток нашої країни багато в чому залежа-
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ще однією нашою метою є консолідація
суспільства.
Однак якщо Порошенко, Гройсман,
Яценюк чи інші протягнуть через Конституційний суд чи Верховну Раду рішення
або закон про розпродаж землі, то, заявляю відповідально, ми будемо піднімати
український народ. Ми не дамо їм перейти межу та забрати те, що стане основою

нашого відродження і нашої економічної
міцності.
Я знаю, що сьогодні йде гра на почуттях
тих селян, які мають паї і хочуть продати їх.
Наведу світовий досвід: упродовж останніх десяти років усі ринкові країни світу,
включно зі США, скуповують ту землю, яку
селяни хочуть продати, в державну власність. І ми так будемо робити! Якщо людина хоче продати свій пай, держава купить
його за реальною ринковою ціною, а не
фальшивою, про яку нам нині розповідають. Відповідний законопроект авторства
«Батьківщини» вже знаходиться у парламенті. Він також передбачає, що держава
сконсолідує ці паї і буде віддавати фермерам в управління та господарювання, як це
відбувається в інших цивілізованих країнах
світу», — пояснила Юлія Тимошенко.
За словами політика, нині у нас 38 тис.
фермерських господарств, тоді як у Польщі — 2,6 млн. Нам теж треба прагнути до
цього.
«Тож варто не вигадувати велосипед, а
лише наслідувати світовий досвід. Фермерам потрібно надати широку підтримку та
захист держави, вигідні кредити… І саме
вони зможуть забезпечити робочі місця
для українців та реальну заможність нашої
країни. Тоді нам більше не потрібен буде
МВФ чи будь-хто інший, ми б змогли самі
позичати гроші», — впевнена Юлія Тимошенко.

Юлія ТИМОШЕНКО:
«Порятунок України в позачергових виборах»
Єдиною надією на порятунок нашої
держави є дочасні конституційні
вибори президента і до Верховної
Ради. Про це сказала лідер партії
«Батьківщина» Юлія Тимошенко,
перебуваючи на Львівщині.
«Якщо не провести позачергові вибори
парламенту та президента, боюся, що до
2019 року від України не залишиться і кісток», — сказала вона.
Натомість, за словами Тимошенко, так
звана парламентська більшість у складі
БПП, «Народного фронту», Радикальної
партії та Опозиційного блоку каже, що позачергові вибори — це смерть для держави.
На користь цієї тези влада висуває кілька
аргументів.
«Вони говорять, мовляв, іде війна, і тому
вибори проводити не можна. То нам тре-

ба терпіти знищення України? Вони ж можуть продовжувати війну задля того, щоб
і далі перебувати при владі.
Також говорять, що на вибори будуть витрачені мільярди гривень, які могли б піти
пенсіонерам. І при цьому «забувають» про
сотні мільярдів, які йдуть в офшори і які
справді можна було б виплачувати літнім
людям.
Третій аргумент проти виборів: до нового парламенту зайде п’ята колонна. Це абсолютний обман, і ось чому: навіть на піку
своєї влади Партія регіонів набирала максимум 32%. Відбувалося це передусім за
рахунок голосів із Криму та нині окупованої частини Донбасу… Нині ж ПР розкололася на чотири частини: Опозиційний блок,
партія «За життя», «Наш край» та Аграрна
партія. Тобто вони розтягнули відсотки, й
немає жодних гарантій, що ці політсили

подолають прохідний бар’єр», — пояснює
політик.
Юлія Тимошенко висловила переконання, що більшість майбутнього парламенту
становитимуть патріотично налаштовані
політсили та політики, які не представлятимуть кланову систему.
«Чим швидше ми проведемо парламентські вибори за новим законом, тим більше
шансів реально стати на той шлях, якого
Україна заслуговує. Це шлях відродження,
становлення та справжніх реформ, а не тієї
ганьби, яку ми переживаємо нині», — завершила Тимошенко.
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У селі Бережинка
на Кіровоградщині
другий місяць поспіль
триває спротив
рейдерському захопленню
сільгосппідприємства
«Нива–2010». Тут було
все: тітушки, стрілянина,
цинічне побиття місцевих
мешканців нацгвардійцями
і… цілковита мовчанка з
боку влади. На допомогу
кіровоградському колезі
приїхали фермери з
інших регіонів, які вже не
виключають, що Бережинка
стане другою Врадієвкою.
Бо якщо не об’єднати
зусиль і не зупинити крадіїв,
селяни позбудуться права
володіти своєю землею.
ШЛЯХ ДО ТОЧКИ КИПІННЯ
Усе розпочалося з того, що
засновник «Ниви–2010» Микола Трибиненко отримав виконавчого листа про арешт
агропідприємства через борг у
кілька мільйонів доларів перед
невідомою йому приватною
особою. Перевіривши реєстр,
аграрій дізнався, що вже не
володіє ТОВ. Нібито 65% капіталу він подарував офшорній
компанії, яка своєю чергою
передарувала їх якомусь кримчанину, а той уже переписав
землю на фірму з Дніпра. Хоча
сам чоловік нікому не заборгував і своє агропідприємство ні
на кого не переписував. Після
того як наприкінці травня у Бережинці з’явився новий власник «Ниви–2010» у супроводі
охорони, розпочалася гаряча
фаза конфлікту.
Самозвані хазяї, захопивши
приміщення підприємства й забарикадувавшись
зсередини,
відкрили вогонь по місцевих
мешканцях і закидали їх димовими шашками, в результаті
чого троє селян дістали поранення. Поліція, яка приїхала
через 40 хвилин після виклику,
затримала «стрілків».
Наприкінці червня до Бережинки на мікроавтобусах при-
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Бережинка — передова
антирейдерського фронту
деяких затриманих знайшли
посвідчення
співробітників
Нацгвардії.
Наступного дня втретє відбулася спроба захоплення головного офісу підприємства.
Селяни разом із ветеранами
АТО, яких долучили до охорони «Ниви–2010», дали відсіч рейдерам. Під час бійки до
Бережинки прибули озброєні
поліцейські та представники
Нацгвардії, які несподівано застосували силу проти людей і
фактично захищали тітушок від
народного гніву. Тоді постраждали 32 особи. Не дивно, що наступного дня місцеві мешканці
просто вигнали силовиків із
села. Бо коли 20 осіб в результаті такого «захисту» потрапили
до лікарні, то, мабуть, краще
обійтися без нього.
За словами віце-президента
Асоціації фермерів і приватних
землевласників України Миколи Стрижака, який нині перебуває у Бережинці, селяни не
вперше стають боронити сільгосппідприємця.
«Для українців той, хто живе,
працює у селі та робить добро
для села, — це побратим. А підприємець Трибиненко чимало
прислужився односельцям. І не

ли фермерське підприємство у
Миколаївській області.
Микола Стрижак повідомив,
що не раз селяни писали листи
до губернатора, прокуратури,
Мінюсту і навіть в АП. Але жодної відповіді не дочекалися, що
є прямим порушенням законодавства.
«Про ситуацію у Бережинці
знає уже вся Україна. Незалежна експертиза довела, що
підпис сільгоспвиробника було
підроблено. І навіть суд першої
інстанції визнав правоту підприємця. Але спроби рейдерського
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варто думати, що він їх купив.
Люди йшли на озброєних рейдерів із голими руками, а таке
не купиш за гречку», — розповів
він «ВВ».
Стрижак додав, що жителі
Бережинки вже не довіряють
представникам силових структур і владі. Адже поліціанти
наступного ж дня відпускали
затриманих людьми тітушок.
По якомусь часі зловмисники
з’являлися на рейдерському
захопленні вже в іншому регіоні. Так, ті самі тітушки захопи-

Президент Асоціації фермерів та приватних землевласників
Іван Томич вважає спротив рейдерському захопленню у Бережинці наймасовішим. Він додає,
що від кінця лютого почастішали повідомлення про протиправні намагання відібрати землю
у фермерів. Лише за останній
тиждень до АФПЗ надійшла інформація про 10 таких спроб у
різних куточках країни.
«Тільки в червні сталося понад 200 рейдерських

антирейдерські штаби, організовані спільно з Всеукраїнським
об’єднанням «Батьківщина».
«Але громадськими заходами протистояти цьому лиху
стає усе складніше. Якщо
державні органи влади, силові структури не долучаться
до цієї боротьби і не стануть
на захист законних інтересів
власників землі, досягнути результату буде вкрай важко», —
зазначив Томич.
На його думку, потрібні правові зміни в цій сфері. Зокрема,
провести прозору й чесну інвен-

ТОРІК В УКРАЇНІ ВІДБУЛОСЯ
6800 РЕЙДЕРСЬКИХ ЗАХОПЛЕНЬ
ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
захоплення «Ниви–2010» не
припиняються. Тому ми вимагаємо відставки губернатора,
який не реагує на цей конфлікт,
а також керівника поліції та
прокурора області», — додав
Стрижак.
До речі, до Бережинки приїхали фермери з Полтавщини,
Черкас, Дніпропетровщини, Вінниччини та Кіровоградщини, аби

ЛІДЕРАМИ З РЕЙДЕРСЬКИХ АТАК
НА ФЕРМЕРСЬКІ ГОСПОДАРСТВА СТАЛИ
КІРОВОГРАДСЬКА ТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
ОБЛАСТІ, НА ЯКІ ПРИПАДАЛО ТОРІК
65% УСІХ ЗАХОПЛЕНЬ В УКРАЇНІ
везли 31 молодика «спортивної зовнішності». Вони ще раз
спробували захопити будівлю
підприємства. І знову їм це не
вдалося: селяни відбили напад,
наздогнали тітушок, власноруч їх затримали і не відпускали, допоки не приїхали правоохоронці. З мікроавтобусів, які
привезли молодиків, вилучили
палиці, щити, бронежилети та
провізію — вірогідно, зайди планували тривалі й зовсім не мирні
«гостини». До речі, за повідомленням місцевих мешканців, у

ЧИНИТИ ОПІР КРАДІЯМ

захистити свого колегу, звернути увагу на те, що випадків
рейдерського захоплення землі
стає усе більше. І в своїй боротьбі вони готові вдатися до радикальних дій.
«Герой Небесної сотні, кіровоградський фермер Віктор Чміленко казав: «Якщо
безправ’я стає правилом, то
боротьба стає обов’язком». І в
нас немає іншого вибору. Тому,
може, саме в Бережинці спалахне нова Врадієвка», — підкреслив Стрижак.

атак. А торік, за нашими даними, мали місце 6800 таких
захоплень. То був рекордний
рік, сподіваємося, таке не повториться. Хоча наразі спостерігається активізація злодіїв.
Це пов’язано з початком збирання врожаю та з перспективою відкриття ринку землі»,
— розповів він «ВВ».
Також усе частіше правопорушники застосовують до
фермерів тортури з метою вимагання.
«Навесні ми фіксували напади з жорстоким побиттям фермерів на Львівщині, Київщині та
Дніпропетровщині.
Найцинічніший випадок стався у Самбірському районі Львівщини,
де невідомі вночі увірвалися
до будинку власника фермерського господарства. Упродовж
кількох нічних годин злодії били
подружжя молотками. Ці люди
вижили, та залишилися каліками. Розслідування триває, але
результатів немає», — підкреслив Томич.
За його словами, лідерами з
рейдерських атак на фермерські господарства є Кіровоградська та Дніпропетровська
області, на які торік припадало
65% усіх захоплень в Україні.
Фахівець додав, що від минулого року в регіонах працюють

таризацію наділів та визначитися із правом власності зареєстрованих земельних ділянок.
Бо саме ці проблемні питання
заклали підґрунтя для земельного рейдерства.
Експерт вважає за доцільне дозволити головам фермерських господарств носити,
зберігати та застосовувати
особисту зброю. Бо факти підтверджують, що фермерам
легше боронитися від злодіїв,
маючи легальні засоби індивідуального захисту.
«Занизька ефективність силових структур, земельний
хаос, який постійно підігрівається перспективою розпродажу українських земель, спровокували
вибухонебезпечну
ситуацію. І якщо відкриється
ринок землі, ми опинимося за
крок від громадянської війни.
Тому потрібно вимагати від
центральної влади продовжити термін мораторію на п’ять
років. За цей час слід скласти
чіткий комплексний план, як
вирішити проблему в сфері
земельних відносин так, аби
не знищувати селян та село,
а, навпаки, стимулювати їх
розвиток», — підсумував Іван
Томич.
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Суд над Януковичем:
швидкий ефект
та можлива сатисфакція

Коли запрацює ДБР?

Минулого тижня Оболонський
районний суд Києва дозволив
заочний розгляд справи щодо
державної зради екс-президента
Віктора Януковича. Тож нарешті
процес стартував. Однак
президент-втікач вирішив не
виходити на відеозв’язок.
Кілька місяців тому генеральний прокурор Юрій Луценко назвав
можливу дату вироку: «З огляду на
невеликий обсяг доказів — 25 томів
та близько 50 свідків — ми можемо
ще цього року, сподіваюсь, до Дня
незалежності, отримати судовий вирок». Як люблять в Україні підганяти
події під дати! Пафос — наше все!
Очільник Генпрокуратури, схоже,
забув, як ще торік обіцяв передати
до суду до початку 2017 року так
звану «Велику справу Януковича»,
що стосувалася саме економічних
злочинів тодішнього режиму. Натомість про ці епізоди згадують усе
рідше, зосередившись виключно на
справі щодо державної зради.
Політолог, голова Єдиного координаційного центру «Донбас» Олег
Саакян розповів «ВВ», чому Януковича найперше судять за держзраду, а не за корупцію. Також експерт
пояснив, чому Янукович не виходить на зв’язок і чому заяви Юрія
Луценка щодо дати майбутнього
вироку можуть нашкодити справі.
«Якщо судити Януковича за економічні злочини, то процес затягнеться на певний час. А звинувачення його у держзраді можуть дати
стрімкий піар-ефект, який нині потрібен генеральному прокурору та
Адміністрації президента. Справа
щодо державної зради має політичний зміст, тому більше відповідає
очікуванням людей на сатисфакцію.
Тож це сподобається електорату.
Не треба забувати, що АП готується до виборів (чергових чи дочасних, парламентських чи президентських), і виборча кампанія фактично
вже почалася.
З іншого боку, під час розгляду
економічної частини справи Януковича можуть спливти прізвища людей, які нині перебувають у владі.
Тому ці епізоди не в центрі уваги»,
— пояснює політолог.
Також Олег Саакян зазначає, що,
визначаючи терміни, Юрій Луценко
може нашкодити справі. Річ у тім,
що такі заяви можуть лягти в доказову базу оскарження майбутнього
вироку і розцінюватися як політично мотивовані та як тиск на судову
систему.
«Чому Віктор Янукович не виходить на зв’язок? Насправді він є маріонеткою і грає відведену йому роль.
Зрозуміло, що він перебуває в РФ на
пташиних правах і тому є абсолютно
залежним від російських спецслужб
та влади. Безперечно, всі його дії
та слова узгоджуються із Кремлем. І, на мою думку, те, що треба,
він уже сказав раніше. А якщо його
залучати часто, то він просто втратить цінність для РФ», — констатує
експерт.
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В Україні давно говорять про створення Державного бюро
розслідувань — такого собі аналога американського ФБР.
Народні депутати навіть спромоглися проголосувати за
відповідний законопроект. Далі розпочався конкурс на
посаду директора ДБР. До речі, в плані пріоритетних дій уряду
на 2017 рік зазначено, що голову нового правоохоронного
органу мають обрати до липня. Однак віз і нині там.

«Якщо Держбюро запрацює, то перебере на себе частину повноважень, які
нині мають Генпрокуратура, Служба
безпеки, навіть НАБУ. Наприклад, відомство Юрія Луценка матиме лише
функції нагляду. Також може постати питання про необхідність існування
НАБУ як самостійного органу. Зауваги
можуть бути і до САП. Ключові гравці
не в змозі щось змінити, тому зацікавлені в уповільненні процесу. Та нині є
очевидним, що ці органи співіснувати не
зможуть і неодмінно конфліктуватимуть
між собою.
Водночас точиться боротьба за те,
хто очолить ДБР. Як я розумію, Юрій
Луценко сватає на вакантне місце головного воєнного прокурора Анатолія
Матіоса. Молоді антикорупціонери не
хотіли б допустити цього», — пояснює
експерт.
Коли ж запрацює ДБР? На думку
Олексія Якубіна, крига може скреснути
тільки під кінець року.
«Чи здатен новостворений правоохоронний орган стати незалежним за
нинішніх умов? Ми бачимо, що НАБУ,
НАЗК і САП не виходять за певні межі.
Тож ДБР, найвірогідніше, теж буде
політично залежним», — констатує
політолог.

КОНКУРЕНЦІЯ ЗРОСТЕ

Експерт Українського інституту аналізу та менеджменту політики Микола
Спіридонов зауважує, що новостворені
правоохоронні органи зазвичай дуже
повільно набирають обертів.
У 2013 році відповідний законопроект
ДЕТЕКТИВ ТРИВАЛІСТЮ У 20 РОКІВ
«Візьмемо до прикладу НАБУ. Орган
все ж внесли до парламенту, а проголо- працює уже два роки, але досі задіяний
Насправді ідея про українське ФБР сувати його вдалося тільки 12 листопа- на 5–10%. ДБР «запрягається» теж невиникла рівно двадцять років тому. Ще да 2015 року (набув чинності 1 березня квапно. Можливо, влада не надто за1997-го тодішній президент Леонід Куч- 2016 року). ДБР мало перебрати слідчі цікавлена в діяльності нової потужної
ма видав указ про створення Національ- функції органів прокуратури і частково структури. Адже неминуче виникнуть
ного бюро розслідувань. Нова структура Служби безпеки України (розслідування проблеми з тим, щоб її контролювати.
повинна була об’єднати Головне управління боротьби з організованою злочинністю та Головне управління боротьби з
корупцією МВС. Однак наступного року
це розпорядження було визнане неконституційним.
У 2005 році, за президентства Віктора
І ще одне: гроші з бюджету на ДержЮщенка, спеціально сформована робоча найнебезпечніших злочинів та злочинів зі
бюро були виділені, тож якщо воно досі
група мала розробити концепцію орга- специфічними суб’єктами).
нізації НБР. Своєю чергою РНБО 2006
Але формально створений правоохо- не запущене, то кошти, відповідно, вироку також визнала доцільність створен- ронний орган досі не почав працювати. тікають крізь пальці. І це зле для нас
ня відповідного правоохоронного органу. Окрім того, вже понад рік конкурсна ко- як платників податків», — аналізує поліЗапрацювати НБР мусило вже до кінця місія не може визначитися із остаточною толог.
На думку Миколи Спіридонова, якщо
року. Та справа не зрушила з мертвої кандидатурою директора відомства. Так,
точки. І за два роки група взагалі пішла лише антикорупційна перевірка тривала до кінця року директора все ж оберуть,
то ДБР зможе запрацювати лише в сеу безвість.
п’ять місяців! На черзі — поліграф.
редині 2018 року, та й то в кращому разі
на кілька відсотків. Однак коли це станеться, то, найімовірніше, конфлікти й
конкуренція між правоохоронними органами посиляться.
«Нині ми спостерігаємо таку собі війну
між ГПУ та НАБУ. А коли буде створене
ДБР, то все може стати ще «веселіше».
Взагалі конкуренція між правоохоронними органами не є чимось нечуваним. Таке суперництво в СРСР заохочував Йосип Сталін. Коли до нього
приходили звітувати представники КДБ,
він казав їм, що Міноборони вже надало
кращу інформацію. А військовому відомству говорив навпаки. Загалом у Сталі13 квітня 2012-го був ухвалений ноЧим спричинена така затримка? Чому на було п’ять правоохоронних структур,
вий Кримінально-процесуальний кодекс, так важко обрати українського Гувера та і він намагався зіштовхнути їх між собою,
який уже остаточно передбачав створен- коли дійсно запрацює ДБР? На ці питан- аби вони, чого доброго, не об’єдналися
проти нього. У сенсі державної влади це
ня Державного бюро розслідувань. Про ня «ВВ» відповіли експерти.
цілком зрозуміло. Бо якщо всі правоохопотрібність такого незалежного органу
БОРОТЬБА ЗА ПОВНОВАЖЕННЯ
ронні структури діятимуть консолідоваговорили навіть екс-президент Віктор
но, то це може становити небезпеку для
Янукович та екс-очільник Генеральної
Кандидат політичних наук, політолог президента, прем’єра й вищої влади запрокуратури Віктор Пшонка. Утім, глава
ГПУ зауважував, що «ДБР не можна ство- Олексій Якубін говорить про те, що в галом», — підсумовує експерт.
рювати одразу». Не дивно, адже Пшонка уповільненні запуску ДБР зацікавлені
Анна СПІВАК
уже існуючі правоохоронні органи.
не хотів ділитися повноваженнями.

КЛЮЧОВІ ГРАВЦІ НЕ В ЗМОЗІ ЩОСЬ
ЗМІНИТИ, ТОМУ ЗАЦІКАВЛЕНІ
В ДУЖЕ ПОВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

ЯКЩО ДО КІНЦЯ РОКУ ДИРЕКТОРА ВСЕ Ж
ОБЕРУТЬ, ТО ДБР ЗМОЖЕ ЗАПРАЦЮВАТИ
ЛИШЕ В СЕРЕДИНІ 2018 РОКУ,
ТА Й ТО В КРАЩОМУ РАЗІ НА КІЛЬКА
ВІДСОТКІВ. ОДНАК КОЛИ ЦЕ СТАНЕТЬСЯ,
ТО, НАЙІМОВІРНІШЕ, КОНФЛІКТИ Й
КОНКУРЕНЦІЯ МІЖ ПРАВООХОРОННИМИ
ОРГАНАМИ ПОСИЛЯТЬСЯ

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

(Закінчення.
Початок на стор. 1)

ХТО ЗАПУСТИВ
ВИМАГАЧА-СТИРАЧА
З огляду на те, що Petya.A
блокував комп’ютери і вимагав
грошей в обмін на відновлення
доступу до програм, спеціалісти спочатку віднесли його до
категорії вимагачів. Цей вірус
асоціювали з WannaСry, який
заразив комп’ютери в 150 країнах, шифруючи файли і вимагаючи викуп у розмірі 300
доларів. Але виявилися відмінності. Вірус Petya.А стирає
дані, у нього немає можливості їх відновлювати, навіть якщо
люди сплатять гроші. Тобто
програму-стирач замаскували
під програму-шантажиста. І
зламники не керувалися отриманням зиску.
Володимир Степанець пояснив, що перераховані під
час атаки кошти становлять
щонайбільше 10 тисяч доларів,
а це, по суті справи, є копійками для хакерів, які спеціалізуються саме на створенні
вимагачів.
Своєю чергою керуючий
партнер Creative Quarter Ілля
Кенигштейн розповів «ВВ», що
будь-яка хакерська атака націлена на те, аби посіяти хаос
серед користувачів.
«Те, що відбулося минулого
тижня, є яскравим прикладом
диверсії, мета якої — заподіяння шкоди або зміна інформаційного простору сторони, яку
атакували», — пояснив він.
Але постає питання: хто був
замовником атаки? Бо в світі
нічого не відбувається просто
так. В РНБО назвали поширення цього комп’ютерного вірусу
складовою гібридної війни, яку
Росія розв’язала проти України. В уряді теж говорять про
причетність до атаки російських спецслужб. Справді аргументом за цю теорію є те, що
той самий екс-міністр Клименко, який нав’язав представникам бізнесу ненадійну програ-

PETYA.A
«хакнув» Україну
му, після втечі Януковича теж
виплив у Москві.
Проте Володимир Степанець не бачить жодного підтвердження цієї версії, хоча
заяв було чимало.
«Попри всю нелюбов до ФСБ
та інших військових відомств
країни-агресора, слід визнати, що там сидять ніяк не дурні.
Якби в них були інструменти
проникнення у святая святих
загальнодержавного рівня документообігу України, вони б
не використовували їх так банально і без ефекту для себе.
Замість нинішньої атаки з шифруванням вони б вдалися до
програм стеження, які надсилали б їм навіть копії повідомлень.
Тобто їх, безперечно, більше цікавить проникнення у системи
державних та фінансових установ. Тому навряд чи це справа
росіян», — пояснив він.
Експерт додав, що хакери добре знають програму M.E.Doc
або ґрунтовно її вивчили.
«Про це свідчить дуже якісний підбір фальшивих повідомлень, а також грамотна ви-

сокоефективна атака сервісу
оновлення програми. Ще один
штрих до портрету зловмисника: це вочевидь людина з нашого середовища, яка добре
знає психологію українців», —
зазначив Степанець.

країну», — констатував Степанець.
Своєю чергою Ілля Кенигштейн вважає, що якщо комерційні структури наразі намагаються самотужки боротися із
кібератаками, то в державно-

БУДЬ-ЯКА ХАКЕРСЬКА АТАКА НАЦІЛЕНА НА ТЕ,
ЩОБ ПОСІЯТИ ХАОС СЕРЕД КОРИСТУВАЧІВ. ВІРУС
PETYA.A, ЯКИЙ МИНУЛОГО ТИЖНЯ ВРАЗИВ УКРАЇНУ,
Є ЯСКРАВИМ ПРИКЛАДОМ ДИВЕРСІЇ, МЕТА ЯКОЇ —
ЗАПОДІЯННЯ ШКОДИ АБО ЗМІНА ІНФОРМАЦІЙНОГО
ПРОСТОРУ СТОРОНИ, ЯКУ АТАКУВАЛИ
Ілля Кенигштейн також не
вірить у російський слід, пояснюючи заяви урядовців традиційним пошуком винуватців
ззовні й небажанням визнавати власні помилки.
«Сім тижнів тому відбулася
перша серія хакерської атаки, після якої держструктури
не вжили жодних заходів. Навряд чи й тепер чиновники

ЯК ВІРУС ПОШИРИВСЯ
ЄВРОПОЮ

www.eset.com

Україна
Німеччина
Польща
Сербія
Греція
Румунія
Росія
Чехія
Інші країни

УСПІХ ЦІЙ АТАЦІ ЗАБЕЗПЕЧИЛА НАСАМПЕРЕД ВКРАЙ НИЗЬКА
ГРАМОТНІСТЬ ЯК КОРИСТУВАЧІВ, ТАК І СПЕЦІАЛІСТІВ
УСІХ ПОСТРАЖДАЛИХ КОМПАНІЙ, ЯКІ НЕХТУЮТЬ
ПРАВИЛАМИ ІТ-ГІГІЄНИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ
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замислилися, як протистояти
новим загрозам. Тому можна
очікувати повторення кібернападів найближчим часом. І
в неготовності до них завжди
буде хтось винуватий», — підкреслив він.

ЗРОБИТИ ВИСНОВКИ
Володимир Степанець зазначив, що нападники використовували класичні механізми,
які давно практикуються і не є
технологічно новими. Відповідно, рекомендації щодо захисту
існують уже 10–15 років. Наприклад, їхнім порушенням є
відсутність ізоляції мереж одна
від одної — тобто касові апарати або термінали були з’єднані
з бухгалтерськими серверами
та офісними комп’ютерами,
внаслідок чого відбулося масове зараження.
«Успіх цій атаці забезпечила насамперед вкрай низька
грамотність як користувачів,
так і спеціалістів усіх постраждалих компаній, які нехтують
правилами ІТ-гігієни та інформаційного захисту. На жаль,
ІТ-персонал також виявився
не здатним виконувати базові
рекомендації», — вважає він.
На думку фахівця, на рівні
держави та різних відомств
потрібно інвестувати в опанування ІТ-гігієни.
«Такі правила не включені
наразі в навчальні програми
шкіл та вузів. Може, варто
було б створити розширені
курси для менеджерів задля
їхньої більшої інформованості
та обізнаності зі специфікою
ІТ-структур? Це знизило б
ризики подібних атак і стало
б справжньою інвестицією в

му секторі навряд чи щось зміниться. І раз по раз вони ставатимуть жертвами нападів, бо
жодних висновків не зроблять.
Краще, на що державні управлінці здатні в своїх рішеннях, —
просто відключитися від мережі та обрізати дроти.
«Україні потрібно використовувати наш ІТ-потенціал, натомість держава не бажає чи не
може дозволити собі платити
спеціалістам ті зарплати, які
вони отримують у приватному
секторі. Можна знайти 100 фахівців, які б допомогли вирішити цю проблему в державному
секторі. Тим більше, що відповіді на загрози в них уже є», —
додав він.
Експерт не виключає, що
жадібні до наживи урядовці
спробують використати атаку
у власних інтересах, лобіюючи безглузду ідею зі створення національної операційної
системи, яка начебто зможе
захистити наші мережі від ворожих комп’ютерних вірусів та
інших несанкціонованих втручань.
«Тобто ми почнемо повторювати досвід РФ 15-річної
давнини. Проголошуємо, що
йдемо в Європу, а тим часом
на всіх парах летимо в «совок»,
посилаючись то на війну, то на
зовнішню атаку», — підсумував
Ілля Кенигштейн.

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Олена САФОНОВА
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Аdios,
Педро!
На нынешней сессии Парламентской
ассамблеи Совета Европы в
регламент введена процедура
импичмента ее президенту. Педро
Аргамунт, уличенный в связях с
Россией, окончательно утратил
политическое доверие Ассамблеи.
После того как большинство делегатов ПАСЕ на нынешней сессии проголосовали за процедуру импичмента
президенту Ассамблеи, а члены Европейской народной партии исключили
его из состава своей группы, у Аргамунта оставалась единственная возможность сохранить лицо — подать
в отставку. Но испанец предпочел
сбежать на родину, чтобы потом обратиться через российские агентства
с заявлением о намерении оспорить
решение ПАСЕ.
Временно обязанности президента
Ассамблеи возложили на вице-президента ПАСЕ, народного депутата
Украины Георгия Логвинского. Таким
образом, у нас появилось больше возможностей поднимать украинский вопрос на международной арене. Теперь
с аккуратным оптимизмом можно говорить и о том, что российское лобби
терпит поражение на полях этой международной организации.

А вот решение об окончательной
отставке потерявшего доверие Аргамунта отложили на осень, хотя подписи за эту процедуру были собраны
еще на нынешней сессии. Если процедуру импичмента доведут до конца,
испанец будет лишен всех привилегий и больше никогда не сможет принимать участие в выборах президента,
вице-президента, а также руководителя любого комитета организации.
Во избежание позора испанец может
добровольно отказаться от поста. А
вот лишить его мандата ПАСЕ может
лишь парламент страны, который его
ранее и делегировал.
Напомним, Педро Аргамунт открыто заявлял о необходимости снять
политические санкции с РФ, поддержанные Ассамблеей. Также он был
главным фигурантом расследований
о политической коррупции в ПАСЕ.
В конце марта Аргамунт вместе с
докладчиком Ассамблеи по Украине
Жорди Шуклой и депутатами Госдумы РФ на российском военном самолете летал в Сирию и несколько часов
общался с Башаром Асадом. И хоть
позже испанец принес свои извинения,
данный инцидент поставил точку на
его карьере в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Арина МАРТОВА
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Прокачка «Северным потоком – 2»
Этот российский газопровод вновь раскачал утлое судно украинского
транзита в бушующем море мировой политики. Волну негодования
у лидеров некоторых стран ЕС во главе с Ангелой Меркель вызвало
решение Сената США о расширении санкций против РФ, под действие
которых подпали бы все европейские компании, участвующие в
проекте «Северный поток – 2». Канцлер Германии даже пригрозила
Штатам ответными мерами, если новые ограничения вступят в
силу. В итоге через несколько недель в администрации Белого дома
заявили о нарушениях в процессе голосования за санкции в Сенате.
Решение о судьбе «Северного потока — 2» будет принято нескоро. Но впереди еще не одна батальная сцена, которая,
несомненно, обрадует Кремль. Ведь реализация данного проекта не только лишит Украину транзитных мощностей, но
и фактически расколет Евросоюз.
В новом газопроводе заинтересованы
Германия, Австрия, Франция и Нидерланды — энергетические компании именно
этих стран принимают участие в проекте.
Категорически против «Северного потока — 2» сегодня выступают 13 государств
Восточной Европы и Балтии. Их поддерживают Европейский парламент, глава
Европейского совета Дональд Туск и ряд
членов Европейской комиссии.
По сути, российский газопровод устроил ЕС испытание на единство и рав-

мощностей, то сейчас этот тезис из ее
уст не звучит.
Также канцлер Германии заявляла,
что Европейской комиссии не нужно
было выдавать специальный мандат на
ведение переговоров с РФ по газопроводу в обход Украины.
«Некоторые юридические вопросы в
связи с «Северным потоком — 2» нужно
прояснить. Но в остальном это экономический проект. И я считаю, что отдельного мандата для этого не требуется», —
сказала она.
Впрочем, после долгих дебатов Еврокомиссия все же получила мандат с целью привести российский проект в полное
соответствие с международным правом и
правилами рынка ЕС. То есть Комиссия
не будет одобрять или накладывать вето

Ведь ограничения предполагают принятие мер в отношении европейских компаний, намеревающихся вложить в газопровод свыше 5 млн долларов за год или
1 млн долларов единовременно. И хоть
«Газпром» браво отрапортовал о том, что
эти компании уже успели перечислить
деньги на «Северный поток — 2», новые
американские санкции резали бы их по
живому.
Все хотели увидеть, подпишет ли
Трамп решение Сената, чтобы окончательно понять, на чьей стороне он играет.
Но спустя малое время пресс-секретарь
Белого дома Шон Спайсер сообщил о
том, что голосование за расширение
санкций было проведено с нарушением
процедуры. Дескать, потому на данный
момент законопроекта не существует.
Вряд ли этот изящный пас был направлен в сторону Ангелы Меркель и других
газовых лоббистов, ведь у Штатов есть
собственный интерес по реализации
сжиженного газа в Европе. Поэтому с
расширением российского влияния на
континенте Трамп мириться не намерен.
Не исключено, решение было отложено
до его встречи с Путиным. Вероятнее
всего, некоторое время санкции против
РФ будут действовать в существующем

ОСНОВНЫМ ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛЕМ ОТ СОТРУДНИЧЕСТВА С РОССИЕЙ
В ГАЗОВОЙ СФЕРЕ ЯВЛЯЕТСЯ ГЕРМАНИЯ, КОТОРАЯ СЕГОДНЯ ЗАДАЕТ
ТОН КУРСУ СТРАН СОДРУЖЕСТВА. В БУНДЕСТАГЕ ДАВНО ОДОБРИЛИ
СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА, ПОДСЧИТАВ, ЧТО РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРОЕКТА ПОЗВОЛИТ ВДВОЕ УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМ ПОСТАВЛЯЕМОГО
НАПРЯМУЮ В ГЕРМАНИЮ ГАЗА — ДО 110 МЛРД КУБОМЕТРОВ
ность прав членов Содружества. Если
«Поток–2» будет построен, страны Восточной и Центральной Европы, которым
российский газ поставляется через Украину, могут оказаться на голодном пайке.
«Газпромовский» ресурс станет для них
дороже, чем для Западной Европы, которая, собственно, и лоббирует запуск газопровода в обход нашей страны. Равность
прав и возможностей, говорите?
Основным выгодополучателем от сотрудничества с Россией в газовой сфере является Германия, которая сегодня
задает тон курсу стран Содружества. В
Бундестаге давно одобрили строительство газопровода, подсчитав, что реализация проекта позволит вдвое увеличить
объем поставляемого напрямую в Германию газа — до 110 млрд кубометров.
И если в феврале Ангела Меркель еще
вспоминала о том, что российский газопровод нанесет непосредственный
ущерб Украине из-за потери транзитных

на проект. Поэтому сейчас лоббисты «Северного потока — 2» приложат все усилия,
чтобы газопровод не подпадал под третий
энергопакет. В противном случае «Газпром» со товарищи обязаны будут резервировать 50% мощности газопровода для
других поставщиков.
Переговоры начнутся осенью, и тогда
уже будет понятно, станет ли весь ЕС
заложником европейских компаний, желающих заработать на российском газе.
Пока Евросоюз солидарно продлил на
полгода санкции против России, продемонстрировав таким образом поддержку
Украины. Но лоббисты «Северного потока — 2» держат в уме коммерческую выгоду от проекта.
США традиционно выступают категорически против строительства газопровода в обход Украины, однако и там
сегодня не все гладко. Расширение санкций не на шутку переполошило Россию
и лоббистов российских интересов в ЕС.

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

объеме. А европейские лоббисты не
оставят стараний и дальше продавливать
строительство «Северного потока — 2».
Украинскому политикуму в этой ситуации стоит не бросаться глуповатыми
фразами о том, что российский газопровод является местью за Стокгольмский
арбитраж или же что реализация «Потока–2» развяжет руки российскому агрессору для полномасштабного вторжения
в нашу страну. Нам нужно выработать
и предложить американским и европейским союзникам конкретный план
действий, не забывая о наполеоновских
планах России и по «Турецкому потоку»
с OPAL. Лишь объединив усилия, можно
будет противостоять строительству «Северного потока — 2». В противном случае Украина лишится ежегодного дохода почти в 2 млрд долларов от газового
транзита.

Антонина МИРОШНИЧЕНКО
Подписной индекс:
23115

gazetavv.com
(044) 359-04-54
22 июня депутаты Киевской
облрады обратились к
президенту и другим
высшим органам власти с
просьбой приостановить
решение Кабинета
министров относительно
строительства Центрального
хранилища отработанного
ядерного топлива (ЦХОЯТ)
на территории Чернобыля.
Депутаты побаиваются,
что данный объект может
не только загрязнить
окружающую среду
Иванковского, Полесского
районов и города Славутич, но
и лишить Киев питьевой воды,
а впоследствии — привести
к экологической катастрофе
государственного масштаба.
ЕЩЕ ОДНА ЧАЭС
ЦХОЯТ хотят расположить
на 45 гектарах земли в зоне отчуждения между селами Старая
Красница, Буряковка, Чистогаловка и Стечанка на юго-запад
от Чернобыльской АЭС. Сегодня
земли под строительство отданы НАЭК «Энергоатом». Общая
площадь территории под Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива
составляет 11,7 га.
Наиболее приближенными к
будущему ядерному могильнику
являются Иванковский, Полесский районы и город Славутич.
Все местные громады, кроме
Славутича, выступают категорически против этого строительства.

ЖИЗНЬ — ДОРОЖЕ
Иванковская районная власть
не меняет своего мнения относительно строительства вот уже
седьмой год. Глава райрады Валерий Потиенко объяснил, что
им вторая ЧАЭС не нужна.
«В 2010 году мы собрали
15 тыс. подписей против строительства этого могильника.
Приняли соответствующее обращение ко всем возможным инстанциям, к президенту. Вопрос
заморозили. После выборов в
2015 году об этом вновь заговорили. Опять мы приняли обращение. На это никто внимания не
обратил. Нам только пообещали
10% от общей суммы, потраченной на строительство, поделить
на два района и город. Якобы на
развитие социальной составляющей. Приблизительная сумма
проекта составляет 1 млрд 200
млн долларов. Вы представляете, какие это колоссальные
деньги?» — говорит он.
Но, по его словам, откупиться
от местных не удастся, ведь их
прежде всего волнует состояние
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Киевоблрада против
ядерного могильника

здоровья и окружающей среды
— в случае строительства хранилища реку Днепр ожидает экологическая катастрофа.
«Все реки, которые берут начало в Чернобыле и впадают в
Днепр, будут просто уничтожены. А Днепр ожидает катастрофа. К тому же мы понимаем, что
отходы туда начнут свозить со
всей Европы. Нам ставят в пример Запорожскую область: там
действительно есть такой могильник, но они хранят только
отходы своей атомной станции.
У нас в районе и так средняя
продолжительность жизни 52
года. Наши люди с 25 лет страдают от онкологических заболеваний. Как мы можем быть за
строительство хранилища ядерных отходов? Никакие деньги не
заменят человеческих жизней»,
— резюмировал Потиенко.
В то же время глава Полесской райрады Андрей Слепченко считает, что все общественные обсуждения были
безрезультатны, ведь мнение
народа для государства не имеет значения, и строительство
все равно начнется.
«Весь район выступил против.
Хоть люди и не разбираются
профессионально в ситуации,
но считают, что возводить возле
их домов еще один Чернобыль
— это ненормально. По моему
личному мнению, хранилище все
равно будет построено. Этим
занимается государство, от нас
ничего не зависит. Нам остается
лишь максимально эффективно
использовать средства, которые
мы получим», — рассказал он.

КАТАСТРОФА
ГОСУДАРСТВЕННОГО МАСШТАБА
Несмотря на такие настроения местных жителей, подготовка к строительству активно идет.
Так, 7 июня этого года Кабинет
министров принял распоряжение «Об утверждении проекта

«Строительство централизованного хранилища отработанного ядерного топлива реакторов
типа ВВЭР отечественных атомных электростанций».
«Утвердить представленный
Министерством энергетики и
угольной промышленности проект «Строительство централизованного хранилища отработанного ядерного топлива реакторов
типа ВВЭР отечественных атомных
электростанций»,
разработанный ПАТ «Киевский
научно-исследовательский
и
проектно-конструкторский институт «Энергопроект» и рекомендованный к утверждению
государственным предприятием
«Укргосстройэкспертиза»
Министерства
регионального

НАИБОЛЕЕ ПРИБЛИЖЕННЫМИ К БУДУЩЕМУ
ЯДЕРНОМУ МОГИЛЬНИКУ ЯВЛЯЮТСЯ
ИВАНКОВСКИЙ, ПОЛЕССКИЙ РАЙОНЫ И ГОРОД
СЛАВУТИЧ. ВСЕ МЕСТНЫЕ ГРОМАДЫ, КРОМЕ
СЛАВУТИЧА, ВЫСТУПАЮТ КАТЕГОРИЧЕСКИ
ПРОТИВ ЭТОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
развития, строительства и жилищно-коммунального
хозяйства, учитывая положительное
заключение
государственной
экологической экспертизы, проведенной Министерством экологии и природных ресурсов», — говорится в документе.
Уже 22 июня на очередной
сессии Киевской областной
рады депутаты приняли обращение к президенту, премьерминистру, министру экологии и
природных ресурсов Украины и
членам правительства с просьбой приостановить действие
распоряжения Кабмина.
По словам областного депутата и главы экологической
комиссии облрады Максима Запаскина (ВО «Свобода»), строительство могильника нарушает

ПОСЛЕ ВВОДА ХРАНИЛИЩА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТУДА ПЛАНИРУЮТ
ВЫВОЗИТЬ ОТРАБОТАННОЕ ЯДЕРНОЕ ТОПЛИВО С ТРЕХ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ:
ХМЕЛЬНИЦКОЙ, РИВНЕНСКОЙ И ЮЖНО-УКРАИНСКОЙ АЭС.
МАКСИМАЛЬНЫЙ ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ ЦХОЯТ — ДО 100 ЛЕТ
Подписной индекс:
23115

земельное
законодательство
Украины, ведь участок под него
имеет совсем другое целевое
назначение.
«Я категорически против
строительства ядерного хранилища. Землю, которую хотят
использовать, еще в 1992 году
облрада отдала под устранение
последствий аварии на ЧАЭС.
Таким образом, земля используется не в соответствии с целевым назначением. Данное хранилище должно обслуживать
все атомные станции Украины.
Это ударит по экологии близлежащих населенных пунктов»,
— уверил он.
По словам Запаскина, способ хранения ядерного топлива
в проекте указан наземный, что

нение того ядерного топлива, которое там осталось. Это задача
не столько для Украины, как для
всего мира. Вопрос, стоящий на
повестке дня: что делать с отходами атомных электростанций
Украины? Ведь часть атомной
энергетики в общей части производства электроэнергии составляет более 50%», — говорит он.
Удовиченко отметил, что
хранилище будет построено по
самым современным мировым
технологиям. К тому же жители
приближенных к ЧАЭС населенных пунктов получат неплохую
компенсацию.
«Тендер выиграла американская компания Holtec, имеющая
опыт в данной сфере. Это высокие технологии, рабочие места
с достойной заработной платой.
Наша экономика держится на
атомной энергетике. При этом
я вижу, как некоторые личности
пытаются управлять сознанием
людей и убеждать их в негативе
ради своей политики. Я считаю,
что мы должны действовать в
интересах Украины», — рассказал он.
Мэр Славутича Юрий Фомичев также отметил необходимость данного хранилища в
их местности, ведь Украина не
может отказаться от генерации
атомной энергии.
«У нас есть два варианта: построить централизованное хранилище ядерного топлива или
оставлять его на атомных станциях. Сегодня мы вывозим его в
Россию и каждый год платим за
это сумасшедшие деньги. Поэтому город Славутич поддерживает государственную позицию:

совершенно не соответствует
геологическим данным Чернобыльской местности. «В этом
месте большой уровень поверхностных вод, которые являются
притоками Днепра. А эта река
питает водой много городов, в
том числе и Киев. Если хоть малейшая часть химических элементов попадет в эти воды, то у
нас будет не только экологическая, но и гуманитарная катастрофа», — резюмировал он.
Депутат считает, что целесообразнее было бы построить подземный могильник в Николаевской или Херсонской области.

построить
централизованное
хранилище в зоне отчуждения
можно», — говорит он.
Напомним, после ввода хранилища в эксплуатацию туда
планируют вывозить отработанное ядерное топливо с трех
атомных станций: Хмельницкой,
Ривненской и Южно-Украинской АЭС. Максимальный планируемый срок эксплуатации
ЦХОЯТ — до 100 лет.
Сейчас Украина вывозит почти половину своего отработанного ядерного топлива на предприятия в Красноярском крае
и Челябинской области (РФ) на
технологическое сохранение с
АЛЬТЕРНАТИВНОЕ МНЕНИЕ
дальнейшей разработкой. Украина ежегодно платит России
По мнению главы Офиса ре- около 200 млн долл. за услуги по
форм Киевской области и экс- хранению отработанного ядермэра Славутича Владимира ного топлива украинских АЭС.
Удовиченко, в строительстве Срок хранения отработанного
ядерного могильника нет ничего ядерного топлива в России исплохого. К тому же это посодей- текает в 2018 году.
ствует созданию экологически
Виктория БИЛОУС,
безопасной зоны на территории
КиевVласть
ЧАЭС.
«Самая огромная работа — это
(Материал
изъятие, переработка и захоропечатается с сокращениями)
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КИНО
Семь лет назад студия Illumination Entertainment
познакомила весь мир с очаровательными существами
миньонами и их наставником Грю, презентовав мультфильм
«Гадкий я». Эти персонажи настолько понравились
зрителям, что кинобоссы решили не разлучать
поклонников с ними. Так нам показали сиквел, затем был
приквел, а совсем недавно на большие экраны вышел
триквел этой восхитительной анимационной истории.
Итак, тайные агенты Грю и
его супруга Люси отправляются
на суперзадание: им нужно поймать злодея Бальтазара Брейка,
который намеревается украсть
огромный бриллиант. Но их миссия проваливается: они упускают преступника. Посему Грю и
Люси увольняют из Антизлодейской лиги (АЗЛ).
Супруги вроде как готовы немного пожить обычной жизнью,
воспитывая своих приемных дочерей Агнес, Эдит и Марго. Но в
один прекрасный день Грю узнает, что у него есть брат-близнец
Дрю, с которым его разлучили в
младенчестве. И тут начинается
настоящая «Санта-Барбара».
Пока братья будут знакомиться друг с другом, Бальтазар
Брейк задумывает новое дело.
Опьяненный своей безнаказанностью, этот эксцентричный

злодей хочет разрушить Голливуд, поскольку очень обижен на
индустрию кино. Оказывается,
в детстве он снимался в сериале, который был невероятно популярным. Но когда стал тинейджером, ситком закрыли, ведь
Бальтазар был уже неинтересен
зрителям. Эту обиду он хранил
долгие годы и вот, наконец, решил выплеснуть ее и отомстить.
Конечно же, остановить Брейка
может только Грю, а помогать
ему будут Дрю и миньоны!
Постановщиком
анимации
«Гадкий я 3» вновь стал французский аниматор, режиссер и актер
дубляжа Пьер-Луи Паданг Коффин. Именно он готовил к выходу
все части мультипликационной
франшизы, а также озвучивал в
оригинале столь полюбившихся
зрителям миньонов. И на сей раз
Коффин был на уровне: триквел

«ГАДКИЙ Я 3»: спасти Голливуд

у него получился традиционно
душевный и умопомрачительно
смешной. Вы действительно будете полтора часа беспрестанно смеяться. И хоть британские
ученые еще не успели этого доказать, но просмотр «Гадкого я
3» точно влияет на продолжительность жизни. Но самое главное, что этот мультфильм будет
интересен как взрослым, так и
детям. Каждый найдет тут что-то
для себя.

ТРИКВЕЛ ПОЛУЧИЛСЯ ТРАДИЦИОННО
ДУШЕВНЫЙ И УМОПОМРАЧИТЕЛЬНО СМЕШНОЙ.
ВЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БУДЕТЕ ПОЛТОРА ЧАСА
БЕСПРЕСТАННО СМЕЯТЬСЯ. И ХОТЬ БРИТАНСКИЕ
УЧЕНЫЕ ЕЩЕ НЕ УСПЕЛИ ЭТОГО ДОКАЗАТЬ,
НО ПРОСМОТР «ГАДКОГО Я 3» ТОЧНО ВЛИЯЕТ
НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ
В последние несколько лет
знаменитый «крепкий орешек» Брюс
Уиллис снимается исключительно
в мрачных второсортных боевиках.
Так что комедия «Его собачье дело»
могла стать настоящим подарком для
поклонников актера! Но не стала…
Сюжет картины незамысловат: частный детектив Стив Форд (Брюс Уиллис)
поставил на уши весь Лос-Анджелес для
того, чтобы найти своего любимого пса
Бадди. Дело в том, что его питомца похитили бандиты. Чтобы его вернуть, Стиву
придется пойти на поводу у преступников и выполнять их задания. Но, конечно же, все у главного героя получится —
Бадди непременно вернется к нему! Тут,
как говорят, и к гадалке не ходи.
Режиссером этой комедии стал Марк
Каллен. Судя по всему, он намеревался
снять увлекательный кинематографический квест, но на деле у него получилась
банальная шаблонная комедия. Мало
того, что у постановщика просто нет опыта, так еще он вместе с исполнителем
главной роли явно потерялся в 1990-х.
Если бы эту комедию снимали в то да-

В украинском переводе главного персонажа этой анимационной комедии вот уже в третий раз
озвучивает известный телеведущий Павел Костицын. Но теперь
ему пришлось говорить сразу за
двоих братьев — Грю и Дрю, и эта
задачка была не из легких.
«Оказалось, что у моего персонажа есть родная кровь, и не
такая лысая, как он, а красивая,
шикарная, богатая копия. Мне
пришлось менять тональность,
интонации… Иногда крыша ехала, но благодаря сотрудничеству с талантливым режиссером
дубляжа все удалось», — рассказывает Павел Костицын.
Екатерина Осадчая во второй
раз озвучила новоиспеченную
супругу Грю — Люси.
«Теперь она не только суперагент, но жена и мать. А родительница должна быть мягкой
и суровой одновременно, уметь
объяснять, не поднимая голос.

Брюс — не Брюс
лекое и прекрасное время, то она была
бы вполне уместной. Сейчас же фильмы
подобного жанра и смысла просто поставлены на конвейер.
На самом-то деле знаменитый голливудский актер Брюс Уиллис очень любит
сниматься в комедиях. Посему не удивительно, что он обратил внимание на сценарий ленты «Его собачье дело». Уиллис
хотел поностальгировать и подурачиться. Но вместо этого просто отмучился.
Если в самом начале фильма актеру
было еще хоть немного интересно, то
ближе к середине он выдохся от скуки.
И это невероятно печально.

Также грустно то, что «крепкого
орешка» больше не зовут сниматься
в хороших фильмах, вот он и кочует
от одного второсортного муви к другому. А ведь фильмографии Уиллиса
может позавидовать любой голливудский суперстар! Вспомните, в скольких
культовых лентах он сыграл: «Крепкий
орешек», «Гудзонский ястреб», «Смерть
ей к лицу», «Четыре комнаты», «Криминальное чтиво», «Пятый элемент»,
«Армагеддон», «Шестое чувство», «Девять ярдов», «Идеальный незнакомец»… спасать от бездарных ролей. А может,
Когда-то Брюс Уиллис спасал мир, а просто пора на пенсию?
Между тем актер не собирается на
теперь, похоже, и его самого нужно
заслуженный отдых. Поговаривают, что
уже в следующем году на большие экраны выйдет очередная часть «Крепкого
орешка». Действие будет разворачиваться в 1979 году: зрителям расскажут
о том, как Джон Макклейн стал крутым
копом. Главного героя в молодости сыграет другой актер. А вот в кого перевоплотится сам Брюс Уиллис — это пока
секрет.

ЗНАМЕНИТЫЙ ГОЛЛИВУДСКИЙ АКТЕР БРЮС УИЛЛИС ОЧЕНЬ
ЛЮБИТ СНИМАТЬСЯ В КОМЕДИЯХ. ПОСЕМУ НЕ УДИВИТЕЛЬНО,
ЧТО ОН ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ НА СЦЕНАРИЙ ЛЕНТЫ
«ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО». УИЛЛИС ХОТЕЛ ПОНОСТАЛЬГИРОВАТЬ
И ПОДУРАЧИТЬСЯ. НО ВМЕСТО ЭТОГО ПРОСТО ОТМУЧИЛСЯ
Страницу
у подготовила Евгения ПРОРЫВАЙ
Й
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Этому меня учат мои дети с самого рождения», — откровенничает телеведущая.
Предыдущая часть франшизы при бюджете 74 млн долларов собрала более миллиарда
долларов (кстати, в сумме все
части заработали в мировом
прокате более 2,6 млрд). Удастся ли «Гадкому я 3» побить этот
рекорд? Об этом мы узнаем совсем скоро.
Однако уже сейчас ясно одно:
годика через два-три нам непременно покажут продолжение
этой истории. Вот только вполне
возможно, что в ней будут совсем другие персонажи. Так, актер Стив Карелл, который в оригинале озвучил Грю, заявил, что,
вероятно, попрощается с ним.
Впрочем, Карелл также отметил,
что если его персонаж в будущем появится в эпизодической
роли, то он с радостью вернется
к работе.
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