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СТРАХ ПЕРЕД НОВИМ
МАЙДАНОМ
Минулий тиждень видався надзвичайно
спекотним. Повторне затримання
Геннадія Корбана, полювання на
«невловиму» Олену Лукаш, початок
процедури заочного засудження Олега
Царьова, дозвіл на арешт Віктора
Януковича... Коїлося щось нереальне.
Цікаво, що ця паранормальна
правоохоронна активність здійнялася
саме після скандального затримання
лідера партії «УКРОП». А ще — за
кілька тижнів до другої річниці
початку Революції Гідності.

ний Геннадій Корбан. Складалося враження, що силовики заарештовували
мало не якогось видатного терориста
чи боса злочинного картелю. Все, що
відбувалося потому, — просто якийсь
сюр.
І чому Корбана затримали саме перед другим туром мерських виборів у
Дніпропетровську, якщо слідство насправді триває уже давно?
«У справі Корбана головним є не те,
винен він чи не винен (хоча й це дуже
важливо), а те, як із ним вчинили («як»
у кримінально-процесуальному сенсі).
Навіть у справі серійного вбивці держава не може поводитися як банда. На те
вона й держава. На те й закон», — проТРИВАЛИЙ ГЕЛОВІН ДЛЯ КОРБАНА
коментував ситуацію народний депутат
Сергій Власенко.
31 жовтня у Дніпропетровську в рамках грандіозЗа його словами, те, що відбуваєтьної за своїми масштабами спецоперації був затрима- ся стосовно Корбана, точно є вибірко-

Минулого тижня відбулося ще дещо
вим правосуддям, порушенням права
на захист та базових принципів Євро- цікаве на перший погляд... На погоджупейської конвенції про права людини і вальну раду ВР принесли повістки одразу трьом народним депутатам — Наосновоположні свободи.
До речі, цікава деталь: десь рік тому талії Королевській, Олександру Вілкулу,
президент нагородив орденами заступ- Вадиму Новинському. З приводу останників голови Дніпропетровської ОДА нього: Новинський навіть на засідання
Бориса Філатова та Геннадія Корбана. парламенту вкрай рідко з’являється,
тож місце для оголошення тексту повіА тим часом слідство вже тривало!
стки було вибране просто «ідеально».
ЦИРК ІЗ ПОВІСТКАМИ
Одне слово, спочатку суспільство
втішилося. Невже таке може бути, щоб
Індульгенцій не повинно існувати усіх трьох і відразу? І ось тут на всіх
ні для кого. Та ніхто й не сперечаєть- чекав «сюрприз». З’ясувалося, що Кося про те, наскільки Корбан є чистим ролевську та Вілкула викликали на доперед законом. От тільки чому досі пити в ГПУ як свідків... А Новинського
не покарані ті, хто вбивав Героїв Не- взагалі допитували як потерпілу стобесної Сотні? І чому колишні стовпи рону в корпоративному конфлікті. Тоді
режиму Януковича нині почуваються для чого була влаштована вся ця покаабсолютно спокійно? Певно, так заду- зуха в парламенті?
мано?
(Закінчення на стор. 4)
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Шокова терапія від «Народного фронту»
Не знаєш що робити — розмахуй кулаками. Таким гаслом,
очевидно, керувався депутат від «Народного фронту» Андрій
Тетерук після того як мало не весь парламент обурився
непрофесійними законопроектами, підготовленими урядом.
Ганебний інцидент, коли в стінах
українського парламенту чоловік підняв руку на жінку, стався 5 листопада
у приймальні голови Верховної Ради.
Депутат від проурядової фракції
«Народний фронт» Андрій Тетерук
ударив скляною пляшкою по голові
62-річну Олександру Кужель. Перед
цим Тетерук дозволяв собі образливі
висловлювання на адресу Олександри
Володимирівни.
Вкрай напружена атмосфера в стінах парламенту, яка переросла в побиття одного з найактивніших депутатів
фракції «Батьківщина», виникла саме
через те, що Олександра Кужель разом
із колегами активно вимагала проголосувати за законопроект щодо зниження
ренти на видобуток газу. Однак уряд
намагався «прочавити» в парламенті
інші документи вкрай низької якості, які
становлять серйозну суспільну небезпеку. Насамперед йдеться про проект
Трудового кодексу та законопроект
про Національне агентство з питань
виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та
інших злочинів.
Фракція партії «Батьківщина», як і деякі народні депутати від «Блоку Петра

Та згодом і ця писанина була видалена
із соціальної мережі.
Після таких подій напрошується
питання: чи може людина, яка не вміє
контролювати свої емоції і вирішує проблеми кулаками, носити звання народного депутата України та представляти
інтереси своїх виборців у парламенті?
Чи має право Тетерук після цього носити звання офіцера? Чи не варто суспільству уважніше поставитися до того
факту, що ця людина здобула військову
освіту в Москві і впродовж п’яти років
служила в російській армії?
Уже наступного дня після інциденту
жінки-нардепи з трибуни Ради закликали Тетерука скласти повноваження
депутата ВР. Із цього приводу в парламенті зареєстровані дві постанови.
Своєю чергою партія «Батьківщина»
вимагає від Генеральної прокуратури
України негайно зробити подання про
позбавлення Тетерука депутатської недоторканості.
«Тетерук мав заявити, що складає
повноваження депутата, а не говорити
про розслідування правоохоронних органів. Депутат із фракції «Самопоміч»
за смс-листування відмовився від мандата, а тут... Замість того щоб зменшити градус напруги,
Яценюк, Тетерук і
весь «НФ» просто
ведуть себе безвідповідально у ставленні до країни.
Один не хоче дати
спокій українському народові зі своїм «керуванням», а
інший вважає, що
може залишатися
після
ганебного
вчинку
депутатом парламенту. Цікаво, а що було б
із офіцером у країні ЄС, якби він таке
вчинив? Чи залишився б він офіцером?»
— написав на своїй сторінці у соцмережі
«Фейсбук» директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала.
«Намагання представників «Народного фронту» виправдати його поведінку, спроби звести інцидент мало не до
банального побутового конфлікту є ні
чим іншим, як самовикриттям власної
політичної неспроможності та безвідповідальності. Не буде дивиною, якщо після
цього вони шукатимуть собі політичних
союзників для протягування корупційних
та антинародних законопроектів серед
депутатських угруповань проросійського
спрямування», — додав Матвієнко.
Цікаво, що саме Тетерук півроку
тому зробив заяву щодо бійок у стінах
парламенту.
«Коли людина одягає офіцерську
форму і ведеться на будь-які слова, застосовує фізичну силу — це недостойна
поведінка офіцера чи військовослужбовця Збройних сил України. Так не
можна робити… Треба себе контролювати. Не вмієш себе контролювати — треба складати і повноваження, і
форму та йти в інші галузі, де ти можеш
себе проявляти як якийсь боксер», —
сказав Тетерук.
Отже, настав час відповідати за
свої слова?

ЗАМІСТЬ ТОГО ЩОБ ЗМЕНШИТИ ГРАДУС
НАПРУГИ, ЯЦЕНЮК, ТЕТЕРУК І ВЕСЬ «НФ»
ПРОСТО ВЕДУТЬ СЕБЕ БЕЗВІДПОВІДАЛЬНО
У СТАВЛЕННІ ДО КРАЇНИ. ОДИН НЕ ХОЧЕ
ДАТИ СПОКІЙ УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДОВІ
ЗІ СВОЇМ «КЕРУВАННЯМ», А ІНШИЙ ВВАЖАЄ,
ЩО МОЖЕ ЗАЛИШАТИСЯ ПІСЛЯ ГАНЕБНОГО
ВЧИНКУ ДЕПУТАТОМ ПАРЛАМЕНТУ
Порошенка», партії «Самопоміч», мала
суттєві зауваження щодо цих законопроектів.
«Правки, зокрема, стосувалися серйозного погіршення становища найманих працівників у випадку ухвалення
урядової редакції Трудового кодексу, —
пояснює експерт Корпорації стратегічного консалтингу «Гардарика» Костянтин Матвієнко. — Щодо цього питання
досягли компромісу: законопроект відправили на друге читання та продовжили термін його підготовки. Законопроект
про Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та
інших злочинів, уряд намагався протягнути за будь-яку ціну, але після кількох
безрезультатних голосувань парламент
в цілому провалив його ухвалення».
Після сутички народних депутатів
Олександру Володимирівну одразу госпіталізували до столичного Інституту
нейрохірургії. Лікарі діагностували у неї
закриту черепно-мозкову травму, струс
головного мозку, забій м’яких тканин
правої надбрівної ділянки.
Однак навіть після цього жодних
офіційних вибачень за непорядний
вчинок Тетерука ні від нього особисто, ні від прем’єр-міністра та його
фракції так і не надійшло. Лише на
сторінці Тетерука у соцмережі «Фейсбук» з’явився пост зі словами про те, що
він шкодує з приводу інциденту та сам
вимагатиме провести розслідування.
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Тамара ПЕТРОВА

Ще минулого тижня Верховна Рада могла ухвалити закони, які б дозволили
зменшити тарифи на газ і тепло для населення та запобігти продажу
української землі за безцінь. Однак цьому завадила непрофесійна робота
уряду, який не бажає працювати на благо країни та прикриває корупційні
схеми. Фракція «Батьківщина» наполягає на прийнятті цих вкрай важливих
для країни законів уже на наступному засіданні Верховної Ради.
Фракція «Батьківщина» 4 листопада добилася
схвалення комітетом з питань податкової та митної політики законопроекту щодо зниження рентної
плати за газ українського видобування. Це дасть
змогу збільшити власне виробництво блакитного

«Згідно з постановою Яценюка, опалювальний
період триває не шість, а сім місяців. Це означає,
що якби зберігалася стара норма 200 кубометрів
на місяць, то потрібно було б давати людям пільгових 1400 кубів. Тож уряд у такий спосіб скоротив
норму до 1200
куб. м», — пояснює Юлія Тимошенко.
Окрім
зниження тарифів,
фракція «Батьківщина»
ставить
перед
Верховною Радою ще одне нагальне питання —
продовження мораторію на продаж землі, який
закінчується 1 січня 2016 року.
«Україна ще не готова до цього ні законодавчо, ні економічно, — пояснює народний депутат
від «Батьківщини» Вадим Івченко. — Адже земля в
Україні нині у 32 рази дешевша, ніж у Євросоюзі. У
нас гектар коштує 500 доларів, тоді як у Польщі
— 8 тис. доларів, а в середньому по ЄС — 16 тис.
доларів. Якщо відкрити ринок землі, то наш найцінніший ресурс за копійки скуплять олігархи чи
навіть компанії країни-агресора через підставних
осіб. Так ми можемо втратити продовольчу незалежність, а селяни просто стануть жебраками».
Важливо, що законопроекти про зниження тарифів та продовження мораторію на продаж землі
Рада могла розглянути та підтримати ще
минулого тижня. Однак цього не сталося,
оскільки було зірване
голосування по документах щодо підготовки безвізового режиму з
країнами ЄС.
«А за це несуть відповідальність чинний уряд і
Міністерство юстиції, — каже Юлія Тимошенко. —
Адже подані ними законопроекти були вкрай низької якості і не відповідали головним документам
Європейського союзу. І ми з вами сьогодні фактично отримали зрив програми щодо підготовки України до безвізового режиму з країнами ЄС».
Усі ці факти вкотре засвідчили, що уряд Яценюка безвідповідально ставиться до розвитку держави, працюючи на власні інтереси.
«І чим швидше цей Кабмін буде замінений іншим,
професійним, який підніме економіку країни, збільшить доходи людей, котрі є головними інвесторами розвитку, тим швидше в Україні все налагодиться. Адже вихід із глухого кута, куди нас завів уряд,
полягає у зростанні добробуту людей. Своєю чергою вони підтримають малий і середній бізнес.
Окрім встановлення обґрунтованих тарифів,
нам треба провести індексацію пенсій і зарплат,
як це передбачено законом. На казначейському
рахунку лежить 60–70 млрд грн, це в рази більше, ніж за попередніх урядів, а зарплати і пенсії людям не збільшують», — констатувала Юлія
Тимошенко.

ХТО ДАВ ПРАВО ПРОДАВАТИ ГАЗ ДЛЯ ЛЮДЕЙ ПО 7 ТИС. ГРН,
ТОДІ ЯК ДЛЯ СВОЇХ КОРПОРАЦІЙ ВОНИ ПРОДАЮТЬ ЙОГО
ПО 5 ТИС.? ЧОМУ НА УКРАЇНСЬКИЙ ГАЗ ЗАПРОВАДЖЕНО
ПОДАТОК У 70%, ЯКЩО МАКСИМАЛЬНИЙ У ЄВРОПІ — 29%?
У ЛЮДЕЙ ЗАБИРАЮТЬ УСЕ, ЩО ПОТІМ ЙДЕ НА КОРУПЦІЮ
палива та зменшити тарифи на тепло для людей
на 20,4%.
Так, «Батьківщині» за підтримки інших фракцій
вдалося подолати супротив «Народного фронту»,
який намагався заблокувати засідання комітету.
«Вперше в цій Верховній Раді була консолідація
усіх фракцій, окрім «Народного фронту», за зниження податків на український газ. І це вже не закон від
партії «Батьківщина», а закон від «Самопомочі», Радикальної партії, «Блоку Петра Порошенка», — констатувала лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко.
Відстоюючи інтереси людей, фракція «Батьківщина» зайняла ультимативну позицію у ВР.
«Поки не будуть проголосовані три законопроекти, які дають можливість віддати весь український
газ людям, зменшити тарифи і встановити для лю-

НА КАЗНАЧЕЙСЬКОМУ РАХУНКУ ЛЕЖИТЬ 60–70 МЛРД
ГРН, ЦЕ В РАЗИ БІЛЬШЕ, НІЖ ЗА ПОПЕРЕДНІХ УРЯДІВ,
А ЗАРПЛАТИ І ПЕНСІЇ ЛЮДЯМ НЕ ЗБІЛЬШУЮТЬ
дей, у квартирах яких немає лічильників, правильні
та чесні нормативи списання газу й тепла, ми голосуватимемо лише за соціальні законопроекти», — заявила голова партії.
Юлія Тимошенко підкреслила, що «Народний
фронт» зриває ухвалення цих законопроектів, бо
не бажає втрачати мільярдні корупційні оборудки,
сформовані на системі субсидій.
«Але, по-перше, якщо встановити справедливі ціни
на газ для людей, то ніяких субсидій не потрібно буде.
По-друге, 20 млн громадян, які отримують субсидії, через безглузду політику уряду перебувають за межею
бідності. Навіть отримуючи пенсію і зарплату, люди
стали жебраками», — додала Юлія Тимошенко.
Для своїх корупційних схем уряд Яценюка використовує НАК «Нафтогаз». Свідченням цього є те,
що для промисловості ціна на імпортний газ є нижчою, ніж для людей: відповідно 5738 грн проти 7188
грн за тисячу кубометрів.
«Хто дав право продавати газ для людей по 7 тис.
грн, тоді як для своїх корпорацій вони продають його
по 5 тис.? Чому на український газ запроваджено податок у 70%, якщо максимальний у Європі — 29%? У
людей забирають усе, що потім йде на корупцію», —
каже Юлія Тимошенко.
Чергове ошуканство уряду — зміна норми використання газу до 1200 кубометрів за пільговими цінами на весь опалювальний період.
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ЕКОНОМІКА

ДВА В ОДНОМУ:
ПОДАТКОВО-БЮДЖЕТНА МАНІПУЛЯЦІЯ
Немає реформ — немає грошей. Україні досить жорстко вказали
на те, що кредитні гарантії можуть припинитися, якщо Київ
не виконуватиме умови програми МВФ і не почне боротися
з корупцією. Після подібних заяв прем’єр-міністр згадав про
розроблену Мінфіном податкову реформу, яка, за його словами,
після узгодження з Міжнародним валютним фондом повинна
бути прийнята разом з держбюджетом. Втім, фінансове відомство
пропонує ілюзію реформи, що явно не сподобається МВФ.
Згідно з Бюджетним кодексом України,
проект головного кошторису держави має
бути внесений до Верховної Ради до 1 вересня 2015 року. Зробивши це, уряд зразу ж
відкликав початковий варіант держбюджету-2016 через те, що він підготовлений без
урахування податкової реформи.
Проект реорганізації податкової системи
авторства Мінфіну та альтернативну схему,
розроблену спільно депутатами та громадськістю на чолі з нардепом Ніною Южаніною,
на початку вересня обговорили і навіть пообіцяли створити спільний документ, проте далі
розмов справа не пішла. Тим більше що план
Южаніної, який назвали «ліберальною податковою реформою», зазнав масованої критики,
в тому числі і з боку МВФ. Хоча багато експертів вважають цю версію більш ефективною, ніж мінфінівську.
Однак коли Яценюк і Яресько кажуть, що
нададуть на затвердження Міжнародному
валютному фонду проекти держбюджету і
податкової реформи, вони, найімовірніше, ма-

ти 3,7% ВВП. МВФ наполягає, щоб будь-яке
рішення по зміні податкових ставок супроводжувалося компенсаційними заходами, що
дозволяють утриматися в межах визначеного
програмою дефіциту.
У результаті сьогодні є сумніви у прийнятті
як проекту реформ Южаніної з огляду на його
революційність, так і консервативного варіанту Мінфіну.
Експерт Реанімаційного пакету реформ
Ілля Несходовський на своїй сторінці в мережі «Фейсбук» написав, що найбільшою загрозою для продовження фінансування МВФ
є відсутність боротьби з корупцією. У нас, за
його словами, відбувається імітація боротьби,
коли насправді вже час садити корупціонерів
і закривати незаконні схеми збагачення чиновників.
Несходовський вважає, що навіть збалансований бюджет без вирішення цієї проблеми
не гарантує підтримки з боку МВФ. Він закликав уряд припинити порожні розмови про реформи і нарешті провести реальні зміни, котрі

УХВАЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ РЕФОРМИ
ОДНОЧАСНО З ДЕРЖБЮДЖЕТОМ
НЕОБХІДНЕ ДЛЯ ТОГО,
ЩОБ УРЯД ОТРИМАВ ЧЕРГОВУ
ПОРЦІЮ КРЕДИТІВ
І В ЧЕРГОВИЙ РАЗ ЇХ РОЗТРИНЬКАВ
ють на увазі розробку відомства. Більше того,
наполягаючи на одночасному розгляді парламентом обох документів, уряд може схитрувати: наприклад, подати їх у Раду в кінці
грудня і фактично «продавити» податкові зміни, мотивуючи тим, що вступати в новий рік
без головного фінансового розкладу країни
не годиться.
Експерт Фонду суспільної безпеки Юрій
Гаврилечко в коментарі «ВВ» зазначив, що
четвертий рік поспіль уряд порушує Бюджетний кодекс: перекроює існуючу податкову
систему за два дні до настання нового звітного періоду, а не за півроку, як це прописано
законодавством.
«Те, що пропонує Мінфін, — формена дурість. Їх проект — це творча переробка відомством пропозицій МВФ. Ніякого відношення
до реформи він не має взагалі. Це переливання з пустого в порожнє заради того, щоб
нинішню погану систему зробити ще гіршою.
Прийняття цього документа одночасно з
держбюджетом необхідне для того, щоб уряд
отримав чергову порцію кредитів і в черговий
раз їх розтринькав. Бо куди зникають гроші,
які отримує Україна, не знає ніхто», — підкреслив він.
Наталія Яресько у своїй статті в «Дзеркалі тижня» зазначила, що проект держбюджету-2016 передбачає скорочення витрат
держскарбниці на 60 млрд грн. На цю ж суму,
за розрахунками Мінфіну, зменшаться і надходження, адже податкова реформа передбачає зниження податкових ставок і приведення
їх до єдиного знаменника. Дефіцит же держбюджету в 2016-му не повинен перевищуваПередплатні індекси:
23115 (рос.), 49450 (укр.)

підвищать якість виконання державою своїх
конституціональних обов’язків.
Такої ж думки й Юрій Гаврилечко: «Корупція зменшується не зміною податкових
ставок, а зміною принципів, за якими працює
система стягування податків. Єдиний спосіб
викорінення корупції в податковій — це ліквідація функцій фіскальних служб з перевірки
бізнесу, однак на це уряд не піде».
До слова, про порожні розмови. Основні вимоги Яценюка до проекту держбюджету-2016
— збалансованість, а також скорочення витрат,
але не за рахунок соціальної складової.
Однак Юрій Гаврилечко впевнений, що
заявам прем’єра вірити не можна. Адже для
скорочення витрат досить провести ще одну
операцію з девальвації гривні.
«Тоді кількість грошей буде такою самою,
але купити на них можна буде в три рази менше. Тобто видаткова частина не збільшиться.
Це рецепт будь-яких формальних виконань
вимог МВФ», — уточнив він.
За його словами, уряд намалює красивий
держбюджет, проте рівень життя населення й
надалі падатиме.
«Потрібно змінювати існуючу систему і щось
робити для того, щоб почав працювати бізнес. А
це станеться тоді, коли підприємців припинять
мучити всілякими щомісячними змінами.
Більше того, необхідно ліквідувати корупційний податок під назвою ПДВ. Адже крім
виконання функції по збільшенню тінізації
економіки інших завдань у нього немає», —
підсумував Юрій Гаврилечко.

Прем’єр затягнув борговий зашморг
Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк водить людей за ніс, заявляючи про
скорочення державного боргу на 3 млрд доларів. Адже таке «досягнення»
можна пояснити тільки тимчасовим зменшенням внутрішнього «гривневого»
боргу через курсові гойдалки. Насправді за словами прем’єра криється страшна
правда: співвідношення зовнішнього держборгу до ВВП до кінця 2015 року
перевищить 94%. Це означає, що країна фактично не може платити за позиками.
Причому економісти говорять, що реструктуризація лише відтягує момент
дефолту, заганяючи Україну в боргову прірву, з якої вона може не вибратися.
Сукупний державний борг України у вересні 2015 виріс на 0,2% і досяг 70,7 млрд
доларів. Такі дані навів український Мінфін.
Крім того, в держборг переведуть 12-мільярдний борг Києва. Виходячи з того, що
чисельність населення України становить
близько 42 млн осіб, на кожного громадянина «повісили» приблизно 1700 доларів
держборгу. Це 26 мінімальних зарплат. Тобто найбідніші українці повинні працювати
безоплатно понад два роки, щоб допомогти
державі погасити борг.
Пряма зовнішня позика вже досягла
$35,5 млрд, а пряма внутрішня — 494,99 млрд
гривень. При цьому глава уряду Яценюк не
втомлюється повторювати, що за час його
прем’єрства держборг скоротився на 3 млрд
доларів і нібито за станом на 1 січня 2015 року становив $73 млрд.
«Йдеться про те, що на тлі курсових стрибків внутрішні борги, номіновані у гривні, мо-

«Ми закінчимо цей рік з ВВП близько 2 тис.
доларів на душу населення, а найбідніша європейська країна Румунія — з 6 тис. доларів,
Польща — з 15 тис. доларів. Навіть при зростанні 5% в рік ми наздоженемо румунів наприкінці 30-х років цього століття. Для якісних
змін потрібно рости набагато швидше».
Причому процес реструктуризації держборгу, який повинен закінчитися в грудні, аж
ніяк не гарантує зменшення боргового навантаження. Навпаки, експерти сходяться на
думці, що країна зіткнеться з хронічною проблемою наростаючих виплат за держборгом:
вже зараз ми платимо за рахунок того, що
беремо нові позики.
«Колосальна помилка в тому, що ми погодилися на відшкодування боргу купоном
протягом чотирьох років у розмірі 7,75%, —
вважає Олег Устенко. — Цей купон був підвищений, хоча зазвичай країни, що йдуть на реструктуризацію, його знижують або зовсім не

ЯКЩО В ЯПОНІЇ
ПРОЦЕНТНА СТАВКА
ПО ВИПЛАТАХ СТАНОВИТЬ
1,2% РІЧНИХ, ТО В УКРАЇНІ
— В СЕРЕДНЬОМУ 8%
жуть різко зменшуватися, — пояснює «ВВ»
економіст Андрій Блінов. — Але на внутрішньому ринку ми практично перестали позичати, не враховуючи того, що Нацбанк купує
облігації у Мінфіну. А зовнішні борги, які потрібно виплачувати у валюті, стрімко ростуть.
За рік ми позичили понад 10 млрд доларів —
в основному у МВФ, ЄБРР, Світового банку,
США — і продовжуємо брати в борг. Але про
це говорити невигідно, і Яценюк мовчить».

платять у період колосальних економічних
проблем. Потрібно було йти на списання 50%
держборгу та невиплату протягом чотирьох
років, після чого — збільшення вартості купона без прив’язки до зростання ВВП. Другий
варіант — збільшення терміну обігу бонду не
на чотири роки, а до десяти років».
«Україна погодилася на невигідні умови
реструктуризації, — додає економіст Віктор
Суслов. — Ми отримали відстрочку на випла-

МИ ЗАКІНЧИМО ЦЕЙ РІК
З ВВП БЛИЗЬКО 2 ТИС. ДОЛАРІВ
НА ЛЮДИНУ, А НАЙБІДНІША
ЄВРОПЕЙСЬКА КРАЇНА РУМУНІЯ
— З 6 ТИС. ДОЛАРІВ, ПОЛЬЩА
— З 15 ТИС. ДОЛАРІВ
Експерти відзначають, що показником
стабільності економіки є навіть не обсяг
держборгу, а його співставлення із ВВП.
Так, безпечним вважається поріг в 60%. Тим
часом, за прогнозами МВФ, до кінця року
співвідношення обсягу держборгу до ВВП в
Україні може досягти 94,4%.
«60% ми проскочили за два минулі роки,
— говорить Блінов. — У 2015 році в порівнянні з 2013-м українська економіка зменшилася в два рази. Якщо тоді ВВП становив
182 млрд доларів, то за підсумками цього
року в кращому випадку досягне 85 млрд
доларів. Держборг для такої економіки став
дуже великим і дорогим, в цьому — трагедія
України».
Слід зазначити, що тільки за перший
квартал поточного року, за даними Держстату, ВВП впав на 15%. У зв’язку з цим директор Міжнародного фонду Блейзера Олег
Устенко назвав прогнозоване міністром фінансів Наталією Яресько зростання економіки в наступному році на 1% «тупцюванням
на місці».

ту основного тіла кредиту і списання 3 млрд
доларів, але взяли на себе зобов’язання віддавати дуже великі суми, якщо буде зростання ВВП вище 4%».
Андрій Блінов також звертає увагу на короткий термін виплат боргу України: «У той
час як у США термін виплати держоблігацій
сягає 30 років, у нас немає позик навіть на
10 років, середня тривалість відшкодувань
— 7 років. Крім того, борги обходяться нам
дуже дорого: якщо в Японії процентна ставка по виплатах становить 1,2%, то в Україні
— в середньому 8% річних. Ці гроші будемо
віддавати ми, платники податків — звичайні
люди і корпорації», — констатує Блінов.
«Україна буде битися в борговому зашморгу дуже довго, можливо, завжди, — прогнозує економіст Віктор Суслов. — Зниження
життєвого рівня населення неминуче. Мінфін
уже демонструє урізання соціальних виплат,
тому що ці гроші будуть йти на сплату боргів
і відсотків за ними».

Кіра ВИНОГРАДОВА

Аріна МАРТОВА
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«НЕВЛОВИМА» ЛУКАШ

Шок для Шокіна
Останнім часом бурхливо обговорювалася
можливість відставки генерального прокурора
Віктора Шокіна. Адже пригадайте, як незадовго
до свого призначення він клявся і божився, що
наведе порядок у прокуратурі. І «результат» не
забарився. Та поки експерти дискутували з приводу
ймовірності такого зміщення, на генпрокурора
вчинили замах. І він спішно пішов у відпустку.
Негайно про деталі замаху розповів головний військовий прокурор Анатолій
Матіос: «Слідство переконане в обізнаності стрілка і
замовників щодо розташування речей і предметів, зокрема
місцезнаходження
генпрокурора. Постріл був
здійснений із розрахунку на
потрапляння в область тулуба або голови».
За словами Матіоса, життя Шокіну врятувало броньоване скло на вікнах кабінету. Також він зазначив,
що снайпер, вочевидь, мав
тепловізор.
«Випущена куля була
спрямована прицільно з використанням, швидше за
все, тепловізора. Всі штори,
ролети, які передбачені у вечірній час, були закриті. Побачити тінь або місцезнаходження осіб, які перебували
в кабінеті, було неможливо»,
— пояснив він.
Головний військовий прокурор також уточнив, що у
вікно кабінету Шокіна стріляли тричі. За даними СБУ, з
відстані понад 100 метрів.
«Можу повідомити, що в
деяких навколишніх будинках виявлені сліди недавнього злому навісних замків для
потрапляння на горища. Крім
того, навпроти тильного боку
Генеральної прокуратури, де
розміщено кабінет генпрокурора, розташовані кілька
дуже цікавих будівель. Одним з яких є приміщення

корпорації «Укрпідшипник».
Подивіться у «Гуглі», «Вікіпедії», кому належить це підприємство (натяк на братів
Клюєвих. — Прим. авт.)», —
констатував Матіос.
Все це було би сумно,
коли б не було так смішно.
І такі заяви робить головний
військовий прокурор країни! Мабуть, Матіос не знає,
що тепловізор не може «бачити» через скло. І як такий
обізнаний кілер, який має
чітке уявлення про інтер’єр
кабінету та інші деталі, не
знав, що скло броньоване?
Причому вставили його мало
не за часів Віктора Пшонки! З таким підходом він міг
взагалі не стріляти, а просто використовувати ляльку
вуду.
Тим часом директор Українського інституту аналізу та
менеджменту політики Руслан Бортник схиляється до
думки, що все це було лише
імітацією замаху.
«Якби хотіли когось убити,
то стріляли б із гранатомета.
Або почекали б, поки об’єкт
вийде на вулицю. Хотіли б
налякати людину — тиснули
б на бізнес, на сім’ю. Тому,
швидше за все, це більше
імітація, ніж реальна спроба.
Хоча є спокуса призначити
винних, цей замах навряд
чи буде розслідуваний. Як і
всі інші резонансні справи в
Україні».

Яна ДЖУНГАРОВА

КОНТЕКСТ

«Скло в кабінеті генпрокурора
армоване кріптонітом»
Олександр КОЧЕТКОВ,
політичний аналітик:
«Генпрокурор,
виснажив- матеріалом кріптонітом. Саме
шись у протистоянні з новим його частинки неосвічені журМоріарті, відбув у відпустку. налісти і прийняли за алмази
Це велика майбутня втрата в прокурорських сейфах.
для світового правосуддя. Бо
Кріптоніт безслідно випаж у відпустці Шокіна не за- ровує будь-які кулі, що потрахищатиме унікальне броне- пили в бронескло. Тому слідскло.
ство й не може їх пред’явити.
Зараз уже можна зізнати- Більше того, за принципом
ся, що скло в кабінеті генпро- віддачі він випарував і снайпекурора армоване космічним ра, який стріляв у це скло».
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Хай там як, але в цій правовій
метушні вочевидь була потрібна
«жертва». І тут ми дізнаємося про затримання екс-міністра юстиції Олени
Лукаш. Речник СБУ Олена Гітлянська заявила, що Лукаш піймали в
Києві під час спецоперації, та ще й із
допомогою контррозвідки!
«Це була блискуча операція. СБУ
виконала значну роботу і залучила
чималі сили... Рано чи пізно всі чиновники, які так чи інакше причетні
до злочинів проти Євромайдану або
подій, які призвели до цих злочинів,
будуть затримані», — констатувала
речник відомства.
Цікаво, до чого тут Євромайдан,
якщо Лукаш підозрюють у розкраданні понад 2,5 млн грн із держбюджету
під час реалізації загальнодержавної
програми адаптації законодавства
України до законодавства ЄС?
Але навіть не це є найцікавішим.
Сама Олена Лукаш заявила, що добровільно з’явилася в правоохоронні
органи, а останні півтора роки спокійно жила собі у Києві й співпрацювала зі слідством. Та тільки і СБУ, і
ГПУ факт такої співпраці заперечують. Цікаво, яке матиме ця історія
продовження?

ЯНУКОВИЧА ХОЧУТЬ
спеціальне досудове розслідування
ПОСАДИТИ ЗА ЛІТЕРАТУРУ
стосовно екс-нардепа Олега Царьова. Згадали! А ще СБУ знову виНавіть Стівен Кінг не отримукликає на допит втікача як підозрюваного. Ось тільки за якою статтею, вав таких гонорарів, як втікач експрезидент Віктор Янукович. Приганезрозуміло.
Повістка Царьову опублікована на дайте, адже згідно з декларацією про
сайті Служби безпеки. (В принципі, з доходи друкарня «Новий світ» виплатаким самим успіхом її могли наді- тила Януковичу в 2012 році авторську
слати йому на «Фейсбук».) У повістці винагороду в сумі 15 млн 551 тис. грн.
зазначено, що нині Царьов мешкає у За рік до того гонорар від цього підЯлті. А з’явитися на допит він мусить приємства склав 16,4 млн грн.
Тоді такий неймовірний творчий
9 листопада.
В ОЧІКУВАННІ ЦАРЬОВА
Ага, колишній «регіонал» так і ро- успіх Януковича широко обговорюзігнався давати свідчення у столиці. вали. Згодом майже забули. А зараз
Шевченківський районний суд Ки- Це ще комічніше, ніж розшукувати знову пригадали! Печерський суд
єва надав Генпрокуратурі дозвіл на Лукаш, яка весь час жила в Києві.
Києва порушив кримінальне провадження щодо Януковича, згідно з
яким правоохоронці отримали право
ДУМКА ЕКСПЕРТА
на його арешт. Справа, власне, стосується саме того надзвичайного
гонорару. Тобто хабара, як вважають
слідчі.
Руслан БОРТНИК,
Що спричинило весь цей галас?
директор Українського інституту аналізу та менеджменту політики:
Мабуть, наближення другої річниці
початку Революції Гідності. Схоже,
«Наприкінці листопада ми відзначатимемо другу річницю Революції Гідстрах перед народним гнівом такий
ності. Влада ж боїться третього Майдану. І для того щоб запобігти провеликий, що найближчими тижнятестам, демонструються начебто спроби притягнути до відповідальності
ми на нас чекає чимало сюрпризів.
представників попередньої влади. Формується інформаційне поле, щоб
Можливо, силовики організують ще
владі складно було закинути бездіяльність, те, що досі ніхто не покараний
кілька спецоперацій із наступними
за розстріли на Майдані...
арештами.
Але відбувається усе це не в правовому полі, атакують доволі беззубо. І
Та чи не стане вся ця діяльність
мені здається, що з метою не покарати, а просто пропіарити свою атаку.
просто пилом для запорошення очей
Насправді ж, навіть якщо є якісь подання до суду, результатів немає
мільйонів українців? Втім, відповідь
жодних. Усе закінчується лише інформаційним сплеском. А потім — пона це запитання ми й самі знаємо.
рожнеча».

«Беззубі піар-атаки на екс-«регіоналів»

Анна СПІВАК

Політична безвідповідальність?
У 2015 році правоохоронці зайнялися відразу декількома
екс-«регіоналами» першого ешелону. Ось тільки ці
справи фактично не зрушили з мертвої точки.
Ще в лютому 2015 року ГПУ запідозрила колишнього керівника фракції
Партії регіонів Олександра Єфремова
в сепаратизмі і зловживанні службовим
становищем. Як же все це звучало гучно
і багатообіцяюче! А потім були застава і
домашній арешт. Минуло кілька місяців,
і зараз з Єфремова зняли електронний
браслет стеження, тому що термін його
перебування під заставою закінчився.
У ГПУ зазначили, мовляв, ніякого
контролю за переміщенням Єфремова
більше немає, проте запевнили, що виїзд
з України через всі прикордонні та митні
пункти для нього перекритий. Тобто до
13 листопада (тоді починається судове
засідання у його справі і може бути застосований новий запобіжний захід) Єфремов — абсолютно вільна людина. Скільки

ж ми знаємо історій, коли подібні персонажі просто розтавали в повітрі? Безліч.
Залишається сподіватися, що цього разу
таки дійде до справи. І суд все-таки винесе рішення, а не затягнеться на наступні
...надцять місяців.
Як, наприклад, у випадку з Геннадієм
Кернесом. ГПУ передала до суду справу
проти нього майже дев’ять місяців тому!
За цей час можна було дитину народити,
але тільки зараз процес починає, що називається, розгойдуватися. Дотепер засідання постійно переносили.
А поки всю цю політичну гуму тягнули, Кернес встиг стати мером Харкова.
Правового імунітету, як у народних депутатів, у нього, звичайно ж, немає. А ось
моральний є — ще й який! Все ж більше
60% харків’ян за нього проголосували.

ВСЕУКРАЇНСЬКА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ГАЗЕТА

На тлі всього цього з’явилася ще
одна чудова новина: Генпрокуратура відкликає подання про затримання і арешт народного депутата
Сергія Клюєва. Так, в регламентний
комітет ВР прийшов відповідний лист
від ГПУ, в якому говориться, що подання відзивається для доопрацювання і доповнення його новими епізодами.
«Пишуть, що, мовляв, відкликали
подання на Клюєва з ВР «на доопрацювання». Нічого більш абсурдного
не читав. У регламенті ВР немає такої процедури, як «доопрацювання»...
Відкликали так відкликали, і будуть
вносити по-новому. Якщо, звичайно,
захочуть», — прокоментував ситуацію
політолог Петро Олещук.
А ось чи захочуть?

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

gazetavv.com
(044) 359-04-54

Вечірні Вісті №28(501)
№ 28(501),, 9–15 листопада 2015 р.

ПОЛІТИКА

Після місцевих виборів Арсеній
Яценюк анонсував чергові зміни
в Кабміні. В уряді реанімують
посаду віце-прем’єра з питань
євроінтеграції, також з’явиться
нова вакансія міністра з питань
АТО. Натомість три відомства
будуть обезглавлені. Втім,
експерти вважають, що таке
переформатування не надто
позначиться на якості уряду, а сам
очільник Кабміну, який усе частіше
говорить мовою ультиматумів,
втримається у своєму кріслі
навіть після зняття імунітету.

Центральна
виборча
колізія
Мабуть, тільки в нашій країні може
не просто існувати, а й проводити
вибори фактично нелегітимна
Центральна виборча комісія:
термін повноважень її нинішнього
складу сплив 1 червня 2014 року!

УНІАН

Арсеній Яценюк воістину є майстерним
маніпулятором. Ні, у відставку він вже не
збирається, замість цього впродовж двох
тижнів пообіцяв змінити трьох міністрів: Володимира Демчишина (Міненерго), Сергія
Квіта (Міносвіти) та Олександра Квіташвілі
(МОЗ). Крім того, голова Кабміну заявив
про те, що бажає запропонувати свого кандидата на пост віце-прем’єра з питань євроінтеграції.
Варто зауважити, що на жодного міністра, який пройшов за квотою «Народного
фронту», прем’єр не нарікає, хоча відставки
того ж Авакова вимагали неодноразово.
Як зазначив у коментарі «ВВ» політолог,
голова правління Інституту української політики Кость Бондаренко, доволі дивним є і із нинішньою парламентською більшістю. диться на цю посаду в Україні», — уточнив
те, що Яценюк у списку кандидатів «на ви- Якщо він справді «проб’є» нову структуру експерт.
За його словами, своїми нападками на
літ» з Кабміну не згадав міністра інформа- Кабміну, то може отримати додаткові голоЯценюка Саакашвілі якоюсь мірою виправційної політики Юрія Стеця, який анонсував си на свою користь», — додав експерт.
Тим часом Кость Бондаренко впевнений, довує очікування президента, який прямо
свою добровільну відставку на 3 грудня.
За словами Бондаренка, хоч у прем’єра що простою перестановкою міністрів уряд не може виступати проти прем’єра і стати
важелем тиску на нього. В обмін на це гуі є претензії до Демчишина, але їх немає у не врятувати.
бернатор має якийсь профіт.
Костянтин Бондаренко не виключає, що
президент все ж може схвалити відставку
Яценюка. Але лише тоді, коли переконається, що Аваков, Турчинов, Пашинський і
Парубій залишать свого «боса» і перебіжать
до команди Порошенка.
Однак Віктор Небоженко мотивує неможливість відставки прем’єра доволі
складними взаєминами між Україною та
МВФ.
«Тут доцільно говорити про відставку
«Фонд не хоче часто міняти партнерів у
президента. Крім того, не зовсім зрозуміле
звільнення Квіта, а Квіташвілі влітку сам прем’єра і всього складу Кабміну, щоб по- переговорному процесі щодо надання нам
вністю оновити владу», — підкреслив він.
фінансової допомоги. Він не даватиме козбирався грюкнути дверима.
На цьому тлі доволі цікавим є загострен- шти під кожного нового прем’єр-міністра.
«Фактично Яценюк розмовляє мовою
ультиматумів. Одразу ж після його заяви ня конфлікту Яценюк — Саакашвілі. Так, в Ось у чому проблема, і Яценюк про це знає»,
про ротації у Кабміні надійшла інформація з одному з недавніх інтерв’ю керівник Одесь- — уточнив він.
До речі, якщо Яценюк справді підстра«Народного фронту», що якщо самого Яце- кої області завуальовано висловив готовнюка відправлять у відставку, то фракція ність обійняти посаду прем’єр-міністра хувався на випадок свого звільнення, і «Народний фронт» вийде зі складу коаліції, то
вийде з коаліції», — підкреслив Кость Бон- України.
даренко.
Політолог, директор соціологічної служби «Український барометр» Віктор Небоженко в коментарі «ВВ» зазначив, що структуру Кабміну справді потрібно міняти. Не
підлягає сумніву й те, що в уряді має бути
міністр із питань АТО. Адже незалежно
від того, як розгортатиметься ситуація на
Донбасі, війна підняла низку найгостріших
«Саакашвілі після серйозного програшу Україну очікують дострокові парламентські
політичних, економічних і юридичних проблем, які доведеться вирішувати впродовж своєї команди на місцевих виборах в Одесі вибори.
Кость Бондаренко вважає, що зараз
довгих років. Тому така посада аж ніяк не є почувається незатишно в кріслі губернатора. Це стало для нього серйозним політич- вони найбільше невигідні для президента,
бюрократизацією.
Також експерт підтримує реанімацію по- ним ляпасом. У цій ситуації він був би не оскільки на місцевих виборах партія влади
сади віце-прем’єра з євроінтеграції. Він на- проти кар’єри прем’єра», — зазначив Кость під маркою «Солідарності» набрала менш
як 20% в областях. Такі самі результати
гадав, що Олег Рибачук займався схожими Бондаренко.
Однак експерти вважають нереальним, можуть спіткати її під час парламентської
питаннями в уряді Юлії Тимошенко.
«Віце-прем’єром має бути впливова лю- щоб Саакашвілі очолив Кабмін України. кампанії.
«При цьому до Верховної Ради дев’ятого
дина, яка може спокійно розмовляти з усіма Мало того що його не сприймуть ні старі,
міністрами і дійсно координувати роботу з ні нові еліти країни, — у нього немає влас- скликання пройшли б «Батьківщина» Юлії
євроінтеграції. Також необхідно, щоб її сер- ної фракції у парламенті для ефективного Тимошенко, «Опозиційний блок», «Правий
сектор», «Свобода» та інші. Цей склад Ради
йозно сприймали на Заході», — уточнив Вік- управління урядом.
А Віктор Небоженко припустив, що Саа- міг би легко затвердити Юлію Тимошенко
тор Небоженко.
Крім усіх позитивних моментів, зміна кашвілі, з огляду на загострення ситуації в на посаду прем’єр-міністра, до чого презиструктури Кабміну таїть у собі певні ри- Грузії, виношує певні плани.
дент точно не готовий», — підсумував ексзики.
«Він має намір після дострокових пар- перт.
«У прем’єра з’являються дві важливі по- ламентських виборів у Грузії стати там
Альона ПОТАЄВА
сади, які дозволяють йому торгуватися прем’єр-міністром, тому ніколи не пого-

ПРОСТОЮ ПЕРЕСТАНОВКОЮ МІНІСТРІВ
УРЯД НЕ ВРЯТУВАТИ. ДОЦІЛЬНО
ГОВОРИТИ ПРО ВІДСТАВКУ ПРЕМ’ЄРА
І ВСЬОГО СКЛАДУ КАБМІНУ,
ЩОБИ ПОВНІСТЮ ОНОВИТИ ВЛАДУ

ОДРАЗУ ПІСЛЯ ЗАЯВИ ПРО РОТАЦІЇ
У КАБМІНІ НАДІЙШЛА ІНФОРМАЦІЯ
З «НАРОДНОГО ФРОНТУ», ЩО ЯКЩО
САМОГО ЯЦЕНЮКА ВІДПРАВЛЯТЬ У
ВІДСТАВКУ, ТО ФРАКЦІЯ ВИЙДЕ З КОАЛІЦІЇ

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

Як тільки остаточно завершиться виборчий процес (після 15 листопада), візьмуться за зміну складу ЦВК. Але ж
скільки всього встиг накоїти нинішній!
Згадаймо хоча б вибори в Павлограді!
Спершу населений пункт віднесли до
35 міст, у яких вибори мерів відбуваються
у два тури, оскільки чисельність виборців
становить понад 90 тисяч осіб. Інформація про це була опублікована в офіційній
пресі. А через два дні після голосування
ЦВК, начебто через зменшення кількості
виборців, своєю постановою вирішила, що
достатньо одного туру. І в такий спосіб,
швиденько змінивши правила гри, фактично підіграла лідерові перегонів.
Але Київський апеляційний адміністративний суд скасував постанову ЦВК. Тоді
Центрвиборчком подав апеляцію на це
рішення до Вищого адмінсуду України
і програв. У МВС тим часом порушили
кримінальне провадження щодо виборів у
Павлограді. Ось така «весела» історія.
Політолог, експерт корпорації стратегічного консалтингу «Гардарика» Костянтин Матвієнко у коментарі «ВВ» розповів,
чому ЦВК змогла пропрацювати на півтора року довше, ніж їй було відведено
часу.
«Як нелегітимна Центральна виборча
комісія могла провести ось уже другі вибори поспіль? Ніяк. Це неможливо. Але по
факту ми бачимо, що це сталося.
По-перше, президент повинен був виконати свої обов’язки, поставити відповідне
питання у парламенті і внести пропозиції
стосовно членів комісії. По-друге, недостатньо наполегливими були самі народні
депутати. Але найголовніша причина такої
неактивності очільника держави і народних обранців полягає у тому, що ця комісія
служила вже двом президентам, і її дії цілком задовольняють владу.
Ми всі бачили, як підраховують голоси, скільки було фальсифікацій, попри всі
претензії та підозри, які маніпуляції виявлені під час виборів. Ось заради всього
цього комісія й існувала донині.
Однак, не маючи суспільної довіри, така
ЦВК генерує певну нелегітимність влади.
Особисто в мене підсумки виборів викликають сумніви.
З приводу кримінального провадження... Я не дуже вірю у те, що справа про
вибори в Павлограді має перспективи.
Адже маніпуляції у виборчих комісіях —
це державний злочин, який уже належить
до компетенції прокуратури», — зазначив
Костянтин Матвієнко.
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СВІТ
Троща 31 жовтня
пасажирського літака
Airbus-a321 російської
авіакомпанії «Когалимавіа»
над Сінаєм забрала життя
224 людей, серед них 24
дітей і 7 членів екіпажу.
Причини найбільшої в
історії російської авіації
авіакатастрофи розслідує
міжнародна комісія.
Та якого б висновку
не дійшли експерти,
трагедією неодмінно
скористається Путін у
своїх геополітичних іграх.
ТЕХНІЧНА НЕСПРАВНІСТЬ ЧИ ВИБУХ?
Однією з головних версій, які
нині розглядаються, є технічні
несправності, що призвели до падіння лайнера. Однак керівництво
«Когалимавіа» після події негайно
запевнило, що техніка була у належному стані, екіпаж професійним, а А-321 зазнав руйнації під
впливом зовнішнього чинника.
Втім, співробітники авіакомпанії
раніше заявляли про те, що борт,
який персонал пестливо називав
«Джулією», літав буквально на
чесному слові: проблеми з літаком
виникли десь чотири місяці тому,
коли почергово почало псуватися
обладнання.
Так, влітку лайнер, який уже вирушив за маршрутом, змушений
був повернутися в аеропорт Домодєдово (Москва) через несправність у гідравлічній системі. Крім
того, 2001 року, ще коли А-321
належав ліванському перевізникові, під час приземлення хвіст
машини зачепив злітно-посадкову
смугу.
Примітно, що тріщина в хвості
зафіксована на фотографіях, відзнятих напередодні трагедії. Експерти не виключають, що цей недолік міг призвести до руйнування
хвостової частини. Але керівництво «Когалимавіа» категорично
заперечує таке припущення, запевняючи, що в компанії ретельно
стежать за станом літаків.
Розшифровка бортових самописців поки не прояснила ситуації.
За словами джерел, близьких до
розслідування, жодних екстрених
звернень екіпажу до диспетчерів
не було. А аналіз технічних параметрів вказує «на наявність потужного вибуху, одночасну відмову
всіх двигунів, загоряння частини
фюзеляжу і руйнування елементів
літака ще в повітрі».
За деякими даними слідства,
причиною падіння А-321 став вибух в одному з двигунів.
Вперше ж припущення про те,
що катастрофа сталася через вибух на борту, висловило американське розвідувально-аналітичне агентство Stratfor. У доповіді
аналітики агентства вказують, що
вибуховий пристрій міг знаходитися у багажному відсікові або ж
його міг привести в дію пасажирсмертник.
Stratfor стверджує, що в аеропорту Шарм-еш-Шейха, звідки
вилетів російський лайнер, немає
надійної системи безпеки, тому
пронести вибухівку на борт не
складно.
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На думку американських експертів, також могли вибухнути паливні баки. І, мовляв, руйнування
літака прямо в повітрі підтверджує
їх здогадки.
Проте міністр цивільної авіації
Єгипту Хусам Камаль спростував версію вибуху безпосередньо на борту літака. Він заявив,
ПРИЧЕТНІСТЬ-НЕПРИЧЕТНІСТЬ
що слідчі не виявили ознак, які
«ІД» ТА ОРЕОЛ РОСІЇ-МУЧЕНИЦІ
б на це вказували. Справді, нині
немає жодних даних про сліди
Найсуперечливішою
версією
вибухівки на уламках і фрагменавіакатастрофи є причетність до
тах тіл.

ПУТІН, ЯКИЙ ЗБЕРІГАВ ТРИВАЛЕ МОВЧАННЯ
З ПРИВОДУ АВІАКАТАСТРОФИ,
СПРОБУЄ СКОРИСТАТИСЯ ТРОЩЕЮ,
АБИ «УРІВНОВАЖИТИ» ТРАГЕДІЮ ЗБИТОГО
МАЛАЙЗІЙСЬКОГО «БОЇНГА» НА ДОНБАСІ
неї «ІД». І хоча «Ісламська держава» кілька разів брала на себе
відповідальність за трощу російського лайнера, експерти кажуть,
що ісламісти в цьому регіоні не

ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ
«По суті, «ІД» є агентом Кремля»
Петро ОЛЕЩУК,
політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка:
«У заявах щодо розслідування
катастрофи лайнера проскакує
версія, ніби літак могли атакувати арабські терористи, причому
з використанням російського обладнання, яке РФ їм же й надала.
Можливо, Москві невигідно роздмухувати цю історію, адже вона
може викрити серйозну проблему,
оскільки Росія не лише фінансує,
а й постачає озброєння багатьом

протиборчим угрупованням на
Близькому Сході.
Численні заяви «ІД» про відповідальність за катастрофу літака
над Сінаєм пов’язані з тим, що
Росії потрібно продемонструвати
відсутність зв’язків із цією організацією, хоча всі факти вказують
на протилежне. Адже, по суті, «ІД»
є агентом Кремля. Аби отримати
повноваження для участі у кон-

флікті, Росія повинна була відмежуватися від будь-яких близькосхідних організацій. Тож «ІД»
сьогодні допомагає РФ.
Росія періодично відволікає
увагу на сирійський театр військових дій. Відповідно, так РФ
долучається до глобального антитерористичного дискурсу, адже
виникла нова загроза міжнародного тероризму».

«Божевільна юридична логіка Росії»
Олександр МЕРЕЖКО,
професор Київського національного лінгвістичного університету,
доктор юридичних наук:
«Для з’ясування причин аварії
російського літака була оперативно створена міжнародна комісія,
до якої увійшли фахівці Єгипту,
Росії та Франції. З усього видно
колосальний контраст між розслідуваннями цієї ситуації й трагедії
малайзійського «Боїнг MH-17».
Щоправда, згідно із заявами
російського «юриста» Вилегжаніна, за такі катастрофи завжди

несе відповідальність та країна,
на території якої вони трапилися.
Тобто в цьому випадку (за логікою Росії) взагалі немає потреби в будь-якому розслідуванні,
адже відповідальність за загибель
Airbus-321 належить перекласти
на Єгипет.
Тоді за катастрофу польського
літака під Смоленськом мусить
відповісти Росія, а в справі Локер-

бі відповідальність за знищений
лівійськими терористами літак
повинна нести Шотландія. Такою
є божевільна юридична логіка Росії, яку озвучив колишній учений,
колишній юрист-міжнародник пан
Вилегжанін.
Залишається спостерігати за
тим, як Росія намагатиметься впарити цю свою божевільну логіку
Єгипту».

«Для західного обивателя відтепер і Нідерланди,
і Росія є жертвами міжнародного тероризму»
Олег ПОНОМАР,
політичний експерт:
«Росія — країна, підґрунтям
державної політики якої є міжнародний тероризм. Але вона
називає чорне білим, і тоді (за її
версією) якась міфічна «ІДІЛ» повинна була зробити щось таке, що
викликало б жалість до загиблих

людей, а потім мало б перенестися (в очах пересічного західного
обивателя за технологією перенесення об’єкта жалості з конкретних людей на країну) на Росію.
І не забуваймо також, що в лютому відбудеться завершальний

етап розслідування Нідерландами катастрофи малайзійського
Boeing. Отже, для простого і недосвідченого західного обивателя відтепер і Нідерланди, і Росія
є жертвами міжнародного тероризму».
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мають систем, які були б здатні
влучати в ціль на висоті понад
3–4 тис. м, а A-321 перебував на
ешелоні понад 9 тис. м.
«Штучні супутники, які мають
у своєму розпорядженні США та
Росія, виключили ймовірність катастрофи внаслідок теракту. Все
вказує на те, що літак упав через
технічні несправності всередині»,
— заявив офіційний представник
єгипетського уряду Хусам альКувейш в ефірі телеканалу AlHayat.
Своєю чергою МЗС Великобританії
реанімувало
версію
причетності «ІД» до катастрофи
А-321, мовляв, угруповання мало
таку можливість.
Президент Центру європейських та трансатлантичних студій
Олексій Коломієць у коментарі
«ВВ» зазначив, що з політичної
точки зору «ІДІЛ», взявши на себе
відповідальність за авіакатастрофу над Сінаєм, створив довкола
РФ ореол мученика.
«Ця версія стратегічно посилює
позиції Кремля у сирійській війні. Однак не можна достеменно
сказати, що заявлене «ІД» відповідає дійсності», — уточнив експерт, не виключивши, що Росія
невдовзі може прийняти рішення
щодо потужної наземної операції
у Сирії.
Можливо, Путін, який зберігав
тривале мовчанння з приводу
авіакатастрофи, спробує скористатися трощею, аби «урівноважити» трагедію збитого малайзійського «Боїнга» на Донбасі. Адже
він завжди демонстрував холоднокровність у тих ситуаціях, де
жертвами ставали росіяни. Так
було і з загибеллю підводного
човна «Курськ», і з захопленням
заручників у Беслані.
У коментарі «ВВ» політолог Петро Олещук зазначив, що коли над
Донбасом збили малайзійський
«Боїнг», Путін організував термінове нічне телезвернення до народу.
Тож якби Росія хотіла скористатися цією ситуацією, то значно
інтенсивніше нагнітала б істерію у
російському суспільстві.
«Відволікти увагу від малайзійського «Боїнга» катастрофою літака «Когалимавіа» доволі складно. Можна спробувати відвернути
увагу, але це не зможе зняти питання збитого над Донбасом «Боїнга», — підкреслив експерт.
Однак Олексій Коломієць висловив думку, що ситуація із малайзійським лайнером поволі все
ж заходить у глухий кут. Принаймні так це нині видається.
А поки висуваються версії та
припущення, росіяни масово відмовляються від поїздок до Єгипту.
Не виключено, що в такий спосіб
кремлівський керманич прагне
відновити негл-асну «залізну завісу», щоб його громадяни менше
літали і не набиралися від іноземців небажаних думок.
Розслідування триватиме, версії висуватимуться, результати
можна буде оприлюднити лише
за рік-півтора, а тим часом Путін
будь-що домагатиметься свого.
Адже росіяни та їхні життя для
нього як очільника держави нічого не варті.
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СУСПІЛЬСТВО

Одна з основних українських національних страв — борщ
— для багатьох наших громадян може стати справді
«золотою». Адже овочі б’ють рекорди з подорожчання
серед продуктів, ціни на які впродовж останнього року
неухильно зростають. Причому експерти попереджують,
що така тенденція продовжуватиметься. Так, уже до кінця
листопада вартість хліба може підстрибнути на 10–15%,
на стільки ж до Нового року полізе вгору ціна на м’ясо. Не
обійтися і без сезонного подорожчання яєць і молока.
Скільки має заробляти українець,
аби так-сяк прогодувати себе? Соціологи кажуть, що не менш як п’ять
тисяч гривень на місяць. Водночас
прожитковий мінімум для працездатних громадян нині становить
1330 грн, мінімальна зарплатня —
1378 грн, пенсія — 1074 грн.
Більшість українців внаслідок
стрімкої інфляції, знецінення зарплатні та суттєвого стрибка цін уже
змінили свій раціон харчування,
адже деякі продукти стали їм просто не по кишені. Проте найближчим
часом цінники на базарах та в супермаркетах знову можуть нас прикро
вразити.
Так, нинішня осінь принесла неприємний сюрприз для покупців городини: ціни на фрукти та овочі порівняно з минулим роком піднялися
в кілька разів. Цибуля і капуста коштують уп’ятеро дорожче, ніж торік
у листопаді, морква — в 4,5, вартість
столового буряка та картоплі зросла
втричі. При цьому фрукти подорожчали не так суттєво, та все одно помітно: апельсини і банани — на 70%,
лимони та яблука — на чверть.
Причиною такої ситуації, як пояснюють експерти, є значно нижчий
порівняно з минулорічним врожай
через спекотне літо, а також зростання цін на імпортні насіння, добрива й паливо внаслідок девальвації
гривні.
«До кінця року капуста, морква, цибуля можуть подорожчати ще на 25–
30%, картопля — на 10–15%», — про-

гнозує в одному з інтерв’ю експерт
аграрних ринків Ігор Остапчук.
Варто відзначити, що за рік вартість гречки підвищилася на 75%,
рису — на 35%, пшона — на 50%.
Нас також очікує сезонний стрибок цін на молочні продукти та яйця.
Так, за даними Інституту аграрної
економіки, обсяги виробництва молока в 2015 році не перевищать 10,7
млн тонн, що на 3,6% менше, ніж
торік. А фактичне споживання цього продукту на душу населення зараз становить 59% від раціональної призведе до підвищення цін май- м’яса, а також збільшенням собіварнорми.
же на третину, — сказав у одному тості виробництва внаслідок подоВодночас, кажуть вчені, вітчизня- з інтерв’ю академік, завідувач від- рожчання кормів та електроенергії,
не виробництво яєць може повніс- діленням ціноутворення та інфра- — розповідає Аліна Жарко. — Щодо
тю забезпечити потреби населення структури ринку Інституту аграрної яловичини, то чисельність поголів’я
(нормою вважають 307–310 штук економіки Олександр Шпичак. — Це великої рогатої худоби в Україні пона людину в рік). Загалом експерти стане каталізатором зростання цін і стійно скорочується. Однак попит
прогнозують зростання вартості мо- на інші види м’яса. За нашими оцін- на цей продукт залишатиметься доволі стриманим через низьку купівельну спроможність населення».
До того ж у Всеукраїнській асоціації пекарів заявили, що до кінця
листопада в Україні очікується стрибок цін на хлібобулочну продукцію
у межах 10–15%. В організації це
пов’язують із нібито подорожчанлочки та яєць до кінця року ще на ками, яловичина подорожчає ще на ням борошна, цукру та олії, однак
5–10%.
«заспокоюють», що такого різкого
15%, а м’ясо птиці — на 10%».
Не варто також виключати черЕксперт «Українського клубу ривка, як у березні цього року, не
гового подорожчання м’яса. Цьому, аграрного бізнесу» Аліна Жарко та- буде.
Поза тим експерти відзначають,
зокрема, «посприяли» спалахи аф- кож прогнозує підвищення вартості
риканської чуми свиней. У другій по- цих продуктів до кінця року, проте що нині спостерігається динаміка
зниження цін на зернові: від 0,5%
ловині жовтня живі свині коштували дещо на нижчому рівні — 4–5%.
«Така тенденція пояснюється до 3% — на світових ринках і від 3%
на 5–7% більше.
«Відбулося скорочення пропо- надмірним попитом на курятину, до 7% — на внутрішньому. До того ж
зиції на ринку свинини, що загалом оскільки це — найдешевший вид дешевшають природний газ для про-

ЦІНА ХЛІБА
МАЄ НЕ ЛИШЕ
НЕ ПІДНІМАТИСЯ,
А Й ПАДАТИ

мисловості, паливні та мастильні матеріали, відтак вартість транспортних послуг теж трохи пішла донизу.
Тобто ціна кінцевого продукту виробництва — хліба — має не лише не
підніматися, а й падати.
Виникає запитання: чому немає
жодної оцінки ні Антимонопольного
комітету, який може рекомендувати виробникам реагувати на умови
ринку, ні Міністерства аграрної політики? Як наслідок — український
споживач стає повністю беззахисним перед торговими мережами.
Цього року менше наварили цукру — лише 1,2 млн тонн проти 1,8
торік. Це пов’язано зі скороченням
посівних площ цукрового буряка,
падінням врожайності. На початку
листопада Міністерство агрополітики ініціювало підвищення мінімальних цін на цукровий буряк на 38,3%.
Отже, нинішні 15–16 грн за кілограм
цукру — далеко не межа.

Вікторія ЧАЙКА

Згідно з Законом України «Про основні
засади соціального захисту ветеранів
праці та інших громадян похилого віку
в Україні» держава гарантує кожному
ветерану праці та громадянину
похилого віку належний рівень життя,
задоволення життєвих потреб.
Статтею 7 Закону передбачені, зокрема,
такі пільги для ветеранів праці:
1) користування при виході на пенсію чи
зміні місця роботи поліклініками, до яких
вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;
2) першочергове безоплатне зубопротезування (за винятком протезування із дорогоцінних металів) за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу
сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову
соціальну пільгу в порядку, визначеному
Кабінетом міністрів України;
3) переважне право на забезпечення санаторно-курортним лікуванням;
4) щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів;
5) першочергове обслуговування у лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;
6) використання чергової щорічної відпустки в зручний для них час, а також одер-
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жання додаткової відпустки без збереження заробітної плати на термін до двох
тижнів у рік;
7) переважне право на забезпечення жилою
площею осіб, які потребують поліпшення
житлових умов, та відведення земельних
ділянок для індивідуального житлового
будівництва, садівництва і городництва,
першочерговий ремонт жилих будинків і
квартир цих осіб та забезпечення їх паливом;
8) першочергове одержання позики на індивідуальне (кооперативне) житлове будівництво з погашенням її протягом 10
років починаючи з п’ятого року після закінчення будівництва, а також першочергове одержання позики для будівництва
або придбання дачних будинків і благоустрою садових ділянок.
Закон України «Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» визначає
компенсації та пільги для відповідно визначених категорій осіб. Зокрема:
• безплатне придбання ліків за рецептами
лікарів;
• безплатне позачергове зубопротезування;
• першочергове обслуговування у лікувально-профілактичних закладах та аптеках;
• позачергове щорічне безплатне забезпечення санаторно-курортними путівками,

•

•

•

•

•

а саме надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам;
користування при виході на пенсію та
зміні місця роботи поліклініками, до яких
вони були прикріплені під час роботи;
щорічне медичне обслуговування, диспансеризація із залученням необхідних
спеціалістів, лікування у спеціалізованих
стаціонарах;
50% знижка плати за користування житлом, комунальними послугами в межах
передбачених законом середніх норм
споживання, телефоном;
позачергове безоплатне забезпечення автомобілем інвалідів I групи незалежно від
наявності медичних показань та інвалідів
II групи за наявності медичних показань
для забезпечення автомобілем, за відсутності у них протипоказань до керування
автомобілем; позачергове пільгове забезпечення автомобілем інвалідів II групи за
наявності медичних показань та протипоказань до керування з правом передачі
керування автомобілем члену сім’ї;
забезпечення продуктами харчування за
медичними нормами з обов’язковим прикріпленням до відповідних магазинів за
місцем проживання. Зазначеним особам
компенсується 50% вартості продуктів
харчування за медичними нормами, які
встановлені центральним органом вико-

навчої влади, відповідальним за формування державної політики у сфері охорони здоров’я;
• безплатне користування усіма видами
міського та приміського транспорту (крім
таксі, в яких кількість посадочних місць
для пасажирів не перевищує 9) на території України;
• позачергове обов’язкове забезпечення їх
дітей місцями у дошкільних закладах незалежно від відомчої підпорядкованості;
• пільги щодо сплати податків, зборів, мита
та інших платежів до бюджету;
• безплатний проїзд один раз на рік до
будь-якого пункту України і назад автомобільним, повітряним, залізничним або
водним транспортом з правом першочергового придбання квитків.
Педагогічним працівникам, які працюють у сільській місцевості і селищах міського типу, а також пенсіонерам, які раніше
працювали педагогічними працівниками в
цих населених пунктах і проживають у них,
держава забезпечує безплатне користування житлом з опаленням і освітленням у
межах встановлених норм за умови, якщо
розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини
доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу.

ВСЕУКРАЇНСЬКА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ГАЗЕТА

Ольга МАЛЬВА

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Що варто знати про пільги ветеранам праці та чорнобильцям
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КІНО
Довгих три роки
шанувальники бондіани
чекали на чергову
частину шпигунської саги.
І, зрештою, дочекалися.
Втім, схоже, що і творцям
кінофраншизи, і виконавцю
головної ролі Деніелу
Крейгу на фініші просто
забракло сил. А рекордну
касу в прокаті «007:
Спектр» зібрав, швидше
за все, лише завдяки
геніальному «Скайфолу».

за роль, близько 6 млн — за участь у
промокампанії, ще 30 млн — як відсоток від загальної каси. До речі, його
попередник Пірс Броснан за всі свої
чотири фільми заробив близько $40
млн. А Джордж Лезенбі, який знявся
лише в одному фільмі «На секретній
службі Її Величності», взагалі отримав за свою роль $80 тис.
Попри все, за перший прем’єрний
тиждень «007: Спектр» побив рекорди касових зборів майже в усіх країнах, де стрічка вже встигла вийти в
прокат. Лише в шести країнах фільм
зібрав 80 млн доларів.
У Великобританії «Спектр» заробив
понад $63 млн (41 млн фунтів стерлінгів), встановивши максимальну
ІНТРИГА БЕЗ ІНТРИГИ
планку бокс-офісу за всю історію британського кінопрокату. До речі, нова
Згідно з сюжетом, Джеймс Бонд
серія бондіани посунула з вершини
отримує відеозавдання від загиблої
попереднього рекордсмена — фільм
у минулій серії М. Екс-начальниця
«Гаррі Поттер і в’язень Азкабану»,
скеровує свого кращого шпигуна
який протягом першого тижня зібрав
по слідах таємної організації під
23,8 млн фунтів стерлінгів. Все це
кодовою назвою «Спектр». Це угру- Джон Макклейн збиває вертоліт яль». Після цього шпигун страждав, знаменитого британського шпигуна, можна пояснити лише колосальним
повання протегує головним лиході- машиною, а Ітан Хант чіпляється зводив рахунки й захищав корону чи запишався після «Скайфола», чи успіхом минулої частини шпигунської
ям планети і марить підкорити світ. за обшивку військово-транспорт- Британської імперії. Нікого не пускав сам усвідомлює, якою нездалою є саги. Іншої логіки тут бути не може.
Тож Джеймсу Бонду доведеться ного літака А-400, то Джеймс у своє серце. Тільки в своє ліжко.
його остання історія. Втім, байдуже,
КРАПКА ДЛЯ КРЕЙГА
У «Спектрі» у нього одразу дві що є причиною, адже факт залишавирушити в тривалу подорож, аби Бонд просто б’ється у гелікоптері.
знайти і знешкодити ватажка Це неймовірно видовищно і по- жінки. Спочатку він рятує, а затим ється фактом.
Саунд до фільму вийшов неймо«Спектра».
СКІЛЬКИ ЖІНОК БУЛО У БОНДА ЗА ВСЮ ІСТОРІЮ?
Тим часом у Лондоні керівник
вірно нудний: головну пісню Writing’s
центру з питань безпеки ставить
On The Wall виконав британський спіЧИМАЛО. ТА СКІЛЬКОХ ВІН ПО-СПРАВЖНЬОМУ
під сумнів необхідність існування
вак Сем Сміт. До речі, Адель категоКОХАВ? ЦЕ ДУЖЕ СКЛАДНЕ ЗАПИТАННЯ, АДЖЕ АГЕНТ
програми «00», та й загалом брирично відмовилася записати трек до
танської розвідслужби МІ-6. Замість
«Спектру». Її не переконали ані вмов007 ДОВОЛІ СКУПИЙ НА ПОЧУТТЯ. НАЙЧАСТІШЕ
агентів, які володіють «ліцензією
ляння режисера Сема Мендеса, ані
ЖІНКИ ДЛЯ НЬОГО Є ЛИШЕ СУПУТНИЦЯМИ
на вбивство», хочуть запровадити
прохання самого Деніела Крейга.
А ось другорядні персонажі відітотальну систему стеження і ново- британськи елегантно. Ось тільки зваблює героїню Моніки БеллучГумор у картині банальний і заяломодні дрони.
все, що відбувається далі, ми, зда- чі. Своєю вродою ця поважна пані грали на п’ять із плюсом. Героїня жений (наприклад, коли Бонд представМабуть, на цьому можна ставити ється, уже бачили. І неодноразово. уособлює Рим, де й відбувається Джуді Денч загинула в минулій ляється як Міккі Маус), діалоги нецікакрапку. Оскільки фабула в цій істо- Хіба що можна подивитися на по- дія на ту мить. Стримана, граційна серії, але її успішно замінив Рейф ві. Але ж раніше все це змішувалося в
рії неймовірно нудна. І все відразу гоню в Римі. Подейкують, що під та натхненна. Та, мабуть, Беллуч- Файнс, відомий із ролі лорда Волан- один неповторний кінококтейль.
чі використали насамперед у ролі де-Морта. Саме йому в картині доЗагалом «Спектр» видається абСВОЮ ШПИГУНСЬКУ КАР’ЄРУ КРЕЙГ
приманки, адже її персонаж майже велося рятувати МІ-6 від фактич- солютно порожнім. Немає тут коної ліквідації. Також чудово зіграв лишнього драматизму, який, власне,
не фігурує у фільмі.
РОЗПОЧАВ У СТРІЧЦІ «007: КАЗИНО
Далі доля зводить Бонда з ге- головний лиходій Крістоф Вальц, став основою бондіани часів Крейга.
«РОЯЛЬ» У 2006 РОЦІ. ТОДІ ЙОМУ БУЛО
роїнею Леа Сейду — Мадлен Суон. харизматичний і цілеспрямований. Фільму бракує надриву, душевних
38 РОКІВ. АКТОР БУВ БАДЬОРИЙ ТА
Ця дівчина ніжна та холодна, як А як майстерно він зображує паніку терзань і тонкої британської дотепавстрійські Альпи, де вони зна- перед своєю можливою загибел- ності. Все що нам залишається — це
ІРОНІЧНИЙ. ЗАРАЗ КРЕЙГУ 47 РОКІВ,
йомляться. І між ними «спалахує» лю... Втім, негативні персонажі в відсидіти 150 хвилин екранного часу
І В ЙОГО ОЧАХ — ТОТАЛЬНА НУДЬГА
таке ж холодне й непереконливе бондіані завжди були неймовірно з подвійною порцією попкорну.
прораховується. Навіть інтриги тут час зйомок цієї гонитви потрощили кохання. Наприкінці картини Бонд
КІНОФРАНШИЗА ПОВИННА
ніскілечки не інтригують. Більше сім із десяти ексклюзивних моде- навіть йде у відпустку і вирушає
того, остання «Місія нездійсненна: лей Aston Martin DB10. А за всю разом із Мадлен у світле майбутПЕРЕЗАПУСТИТИСЯ НЕ ЛИШЕ З
Плем’я ізгоїв», яка вийшла в прокат серію постраждала рекордна кіль- нє. Але чомусь хочеться сказати
НОВИМ БОНДОМ (КАЖУТЬ, ЩО
«не вірю». Немає між ними того,
влітку, теж розповідає про схожу кість автівок на $37 млн.
ЦЕ ОСТАННІЙ ФІЛЬМ ІЗ КРЕЙГОМ).
що було у Джеймса і Веспер, яку
злочинну організацію — «Синдикат»,
ХОЛОДНЕ СЕРЦЕ ШПИГУНА
в «Казино «Рояль» зіграла чудова
одержиму ідеєю утвердження новоЗМІНИТИ ТРЕБА Й РЕЖИСЕРА,
Єва Грін.
го світового порядку. І ці паралелі
ЩОБ
ДАТИ САЗІ НОВЕ ЖИТТЯ
Скільки жінок було у Бонда за
навіть якось нервують.
Режисером «007: Спектр» вдруге
АГЕНТ ВТОМИВСЯ
всю історію? Чимало. Та скількох
яскравими. Згадайте Ле ШиффКОЛОРИТНІ ФІШКИ
він по-справжньому кохав? Це нера (Мадс Міккельсен) або Сільву став Сем Мендес. Цей британський
Здається, що й сам Деніел Крейг (Хав’єр Бардем).
режисер відомий завдяки безлічі
ймовірно складне запитання, адже
А ось постійна зміна локацій є агент 007 доволі скупий на почуття. на зйомках нудився. Свою шпигункартин: «Краса по-американськи»,
справжньою фішкою шпигунської
«Проклятий шлях», «Дорога змін» і,
саги. У кожній серії ретельно підбинарешті, «007 Координати «Скайраються міста й країни, де розгорфол». Його ім’я у титрах раніше
тається дія. Національний колорит
було своєрідним знаком якості. Але
слугує своєрідним тлом для всієї
чомусь його остання частина боністорії. Цього разу картину знімали
діани — справді млинець нанівець.
в Мексиці, Італії, Австрії, Марокко
Тож кінофраншиза повинна перезаі, звісно ж, у Великій Британії. Непуститися не лише з новим Бондом
ймовірно яскравими є перші сце- Найчастіше жінки для нього є лише ську кар’єру він розпочав у стрічці
(кажуть, що це останній фільм із
АВАНС ЗА «СКАЙФОЛ»
ни, зафільмовані у Мексиці під час супутницями в різних сенсах цього «007: Казино «Рояль» у 2006 році.
Крейгом). Змінити треба і режисеТоді йому було 38 років. Актор був
слова.
святкування Дня мертвих.
ра, щоб дати шпигунській сазі нове
За інформацією видання The Sun, життя.
Останнім справжнім коханням бадьорий та іронічний. Зараз КрейЩе однією фішкою картини є
трюки. Найкращі — теж на почат- Бонда-Крейга була Веспер Лінд, яка гу 47 років, і в його очах — тотальна Крейг отримає 60 млн доларів за
Анна СПІВАК
ку фільму. Якщо «міцний горішок» загинула в картині «007: Казино «Ро- нудьга. Чи він втомився від образу свою роботу: 24 млн безпосередньо

ЗА ІНФОРМАЦІЄЮ ВИДАННЯ THE SUN,
ДЕНІЕЛ КРЕЙГ ЗА РОЛЬ У «СПЕКТРІ»
ОТРИМАЄ 60 МЛН ДОЛАРІВ.
ПІРС БРОСНАН, ПРИМІРОМ, ЗАРОБИВ
ЗА ЧОТИРИ ФІЛЬМИ $40 МЛН
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