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УКРАЇНА МОЖЕ ВІДРОДИТИСЯ
ЩОНАЙБІЛЬШЕ ЗА ТРИ РОКИ
Наша країна має усі шанси
стати заможною і успішною.
Цю мету може втілити в життя
професійна патріотична команда,
яка має стратегію розвитку України.
На жаль, влада керується радше
стратегією знищення держави.
Про наслідки впровадження медичної,
пенсійної, земельної та судової
реформ розповіла під час ефіру
на телеканалі «NewsOne» лідер
ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко.
ПІД ЗНАКОМ «РЕФОРМ»
Наприкінці літа президент звітував, що в
Україні упродовж останніх кількох років було
проведено 144 реформи. Попри таку «видатну
кількість перетворень за доволі короткий термін», якою навряд чи може похизуватися будьяка інша країна, президентові під час свого
звернення до Верховної Ради довелося визнати,
що рівень життя українців різко впав. Щоправда,
зубожіння населення він переклав на війну.
Також гарант помітив, що суспільство невдоволене владою.
«Недовіра людей до державних інституцій,
політиків переростає у глибоку зневіру, апатію
і агресію», — зазначив він, додавши, що задля
усунення цієї небезпечної тенденції потрібно
дати друге дихання боротьбі з корупцією, а
також нагально прибрати ґрунт для будь-яких
розмов про нібито відкат реформ.
Як зауважила Юлія Тимошенко, вона була
здивована тим, що гарант Конституції виголошував свою промову як людина, яка не несе
жодної відповідальності за ситуацію в країні.
«Результатом цих 144 реформ, власне, і стала зневіра, апатія та агресія. Ці настрої українців і є реальною оцінкою реформ», — зазначила
вона.
Але з промови президента можна зрозуміти,
що країну і надалі поведуть шляхом саме таких
змін, від яких життя українців ще погіршиться.
І це станеться уже зовсім скоро — недарма ж
влада каже, що осінь мине під знаком реформ.
Тож депутати, які в перші дні роботи парламенту ухвалили закон про освіту, невдовзі мають
проголосувати за пенсійну, медичну і земельну
реформи.
(Закінчення на стор. 2)
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ПЕНСІЙНИЙ КАПКАН
Законопроект, який дасть
старт впровадженню пенсійної
реформи, вже пройшов опрацювання у профільному комітеті. І в уряді потирають руки,
сподіваючись, що найближчим
часом документ отримає схвалення у сесійній залі.
Юлія Тимошенко пояснила,
що влада подає цю реформу як можливість підвищення
пенсій для 8,5 млн людей похилого віку.
Але підвищити пенсіонерам
нинішні жебрацькі щомісячні
виплати дозволяють чинні закони про індексацію та осучаснення пенсій. Для цього не
обов’язково ухвалювати окремий документ.
«Якби пенсії індексували і
осучаснювали впродовж трьох
років, то сьогодні вони були б у
2,5–3 рази вищими, бо, як і заробітна плата, мають збільшуватися на рівень інфляції. Але
влада заморозила виплати, а
тепер хоче кинути пенсіонерам кістку в 100–200 грн, хоча
ціни зростають так стрімко, що
люди вже бояться заходити до
аптек та магазинів», — пояснила Юлія Тимо-шенко.
На її переконання, за красивою обгорткою турботи про
літніх людей приховуються
страшні речі.
Так, від 2028 року людина
зможе виходити на заслужений відпочинок, якщо матиме
40 років стажу. Але, за підрахунками лідера «Батьківщини», в кращому випадку лише
половина зайнятого населення зможе похвалитися таким
довгим трудовим шляхом.
«Якщо людина не матиме
40 років стажу, пенсію вона не
отримає. В уряді кажуть, що
його нібито можна докупити.
Але за що? Людям не вистачає
грошей на їжу!» — каже політик.
За її словами, ще один підводний камінь пенсійної реформи — зменшення коефіцієнту страхового стажу з 1,35%
до 1% при нарахуванні пенсії.

Україна може відродитися
щонайбільше за три роки
МЕДИЧНА «ЗАЧИСТКА»
Запропонована урядом медична реформа, на переконання лідера ВО «Батьківщина»,
також є кардинально хибною.
І її реалізація може призвести
до скорочення кількості населення, адже коли медицина
стане платною, багато хто з
українців не матиме грошей на
відвідування лікаря.
Юлія Тимошенко нагадала,
що в Україні, за оцінками ООН,
60% людей перебувають за
межею бідності. Вони не здатні будуть оплачувати медичні послуги за європейськими
розцінками, адже держава гарантує мінімальний пакет безоплатної допомоги.
«Нині наша медицина жахливо організована. І люди з-під
поли оплачують усе, починаючи від бинтів та ліків закінчуючи операціями та послугами лікарів і медсестер. Але
навіть таких «чорних» грошей
вони витрачають десь у 20
разів менше, аніж доведеться
платити за медичними протоколами», — розповіла політик.
Вона додала, що проти запропонованого урядом варіанту
реформи виступає переважна

людина не працює. Без цього
нам категорично не можна запроваджувати платні послуги в
медицині. Бо жоден європеєць
не здатний заплатити за медичними протоколами ЄС без
медстрахування.
Політик вважає, що, нав’язуючи медичну реформу,
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кількість медиків і майже весь
профільний парламентський
комітет на чолі з доктором
Ольгою Богомолець.
На
переконання
лідера
«Батьківщини»,
розбудова
успішної медичної системи
починається із запровадження страхової медицини, де
страховку забезпечує роботодавець (за рахунок зниження
податків) або держава, якщо

На її думку, і нині можна повернути до бюджету вкрадені гроші в такому обсязі, що
Україна буде здатна відразу ж
погасити зовнішній борг, який
наразі дорівнює валовому внутрішньому продукту країни.
Для цього насамперед потрібно ухвалити два фунда-

ВЛАДА МОГЛА Б ПІДВИЩИТИ ПЕНСІЇ ЛЮДЯМ
ПОХИЛОГО ВІКУ НАВІТЬ БЕЗ ВІДПОВІДНОЇ РЕФОРМИ.
ДЛЯ ЦЬОГО ІСНУЮТЬ ЗАКОНИ ПРО ІНДЕКСАЦІЮ
ТА ОСУЧАСНЕННЯ ПЕНСІЙ. ЯКБИ ЇХ ДОТРИМУВАЛИСЯ
ВПРОДОВЖ ОСТАННІХ ТРЬОХ РОКІВ,
ТО СЬОГОДНІ ПЕНСІЇ БУЛИ Б У 2,5–3 РАЗИ ВИЩІ
мета якої — сконцентрувати кошти на сферу охорони здоров’я
в одному центрі, влада намагається позбавити людей доступу до лікарських послуг.
Парламентар також заявила, що наслідком цієї так званої реформи може стати «тотальне скорочення медичних
працівників, що, зі свого боку,
призведе до тотального закриття мережі закладів охорони здоров’я, як це відбувається
зі школами».

ЯК ТІЛЬКИ НИНІШНІ ВИСОКОПОСАДОВЦІ ПІДУТЬ
У ПОЛІТИЧНЕ НЕБУТТЯ, НАСАМПЕРЕД ПОТРІБНО БУДЕ
СКАСУВАТИ ФОРМУЛУ «РОТТЕРДАМ +».
А УКРАЇНСЬКИЙ ГАЗ ВІДДАТИ НА ПОТРЕБИ НАСЕЛЕННЯ
ЗА ЦІНОЮ НЕ ВИЩОЮ, АНІЖ 85–90 ДОЛАРІВ
ЗА ТИСЯЧУ КУБОМЕТРІВ, А НЕ ЗА 285 ДОЛАРІВ, ЯК НИНІ
«Тобто всі люди, які надалі
виходитимуть на пенсію, матимуть щомісячні виплати на 30%
менші, ніж ті, які б вони отримували за нині чинних коефіцієнтів. Тому така реформа — це
великий обман з прихованим
підвищенням віку виходу на
пенсію та зменшенням пенсії! І
це є злочин, це знищення українських пенсіонерів», — підкреслила Юлія Тимошенко.

тей скорочує права українців
та робить суд репресивним
стосовно громадян.
«Уперше в історії України в
тих проектах, які подав президент, передбачено, що людину
будуть притягувати до кримінальної відповідальності, якщо
вона зловживає правосуддям,

Юлія Тимошенко нагадала,
що влада має намір провести
так звану земельну реформу,
завдяки якій українські чорноземи підуть з молотка. А
ще продовжиться розпродаж
майже за безцінь стратегічних
державних об’єктів.
На думку лідера «Батьківщини», судова реформа, про
завершення реалізації якої казав президент, більшістю ста-

зокрема, клопотаннями по від- ментальні
законопроекти
воду суддів і навіть зайвими «Батьківщини» стосовно деофпозовами до суду», — розпові- шоризації.
ла вона.
«За перший рік роботи цих
документів ми отримаємо
ПЕРСПЕКТИВА
в бюджет 67 млрд гривень.
Упродовж наступних років ці
ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ
надходження подвояться. Але
Дії влади, на переконання чи можна це зробити зараз,
Юлії Тимошенко, є абсолют- коли сам президент працює
но вивіреною стратегією, яка через панамські офшори?» —
не має на меті поліпшення до- запитує Юлія Тимошенко.
бробуту українців. Водночас
Вона констатувала, що поки
вона констатувала, що в нашої доходи українців реально не
країни є прекрасні перспекти- зростуть, розраховувати на
ви. Тому не варто думати, що реанімацію економіки не варУкраїна зайшла в глухий кут і то. Наразі ж Україна, за світовсе втратила. Можна відродити вими критеріями та оцінкадержаву, повернути все втраче- ми, має рівень життя один з
не за 26 років незалежності.
найнижчих у світі, посідаючи
«Україна відродиться що- сходинку між Угандою і Ценнайбільше за три роки, якщо трально-Африканською Респривести до влади професійну публікою.
патріотичну команду», — за«Тому як тільки нинішні виявила лідер «Батьківщини», сокопосадовці підуть у небутпідкресливши, що партія має тя, насамперед потрібно буде
чітке бачення того, як вивести скасувати формулу «Роттеркраїну з кризи та стабілізувати дам +». А український газ відекономіку.
дати на потреби населення за
Політик нагадала, що за ті ціною не вищою, аніж 85–90
короткі періоди, коли вона доларів за тисячу кубометрів,
очолювала уряд, їй вдалося по- а не за 285 доларів, як нині.
вернути в державну власність Тарифи будуть суттєво знижерозпродані за безцінь об’єкти ні, а пенсії та зарплати — зната розкрадені чиновниками чно підвищені. Тоді й субсидії
гроші. Так, було націоналізо- будуть непотрібні», — підсумувано «Криворожсталь», яку по- вала лідер «Батьківщини».
тім реалізували на відкритому
Олекса ГОНСЬКИЙ
аукціоні за 5 млрд доларів.
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Верховна Рада нарешті
дала старт реформі
середньої освіти.
Ухвалений парламентом
закон покликаний
наповнити новим змістом
систему навчання у
дитсадках, школах та
профтехучилищах.
І хоч документ не є
досконалим, він здатний
зробити вітчизняну освіту
сучаснішою і наближеною
до вимог XXI сторіччя.
ГАРЯЧІ ПОПРАВКИ
Сесійна зала під час розгляду
в другому читанні законопроекту
«Про освіту» більше нагадувала
школу, аніж законотворчий орган. Щоправда, депутати з парламентської більшості, як несумлінні учні, воліли ходити по залу,
спілкуватися, хизуватися вбранням чи просто сидіти, а не займатися справою. А роботи було
багато. Адже до другого читання
народні обранці запропонували
1705 поправок у законопроект,
а профільний комітет врахував
при доопрацюванні 1098.
Постканікулярний
настрій
парламентарів загрожував неприйняттям кожної поправки,
яка виносилася на обговорення. Хоча стосувалися пропозиції дуже важливих речей: безкоштовного харчування дітей,
перевезення учнів та вчителів
шкільними автобусами, фінансування профтехосвіти з держбюджету тощо.
Деякі позиції законопроекту
обговорювалися напрочуд гаряче. Але врешті-решт фракції
знайшли компроміс, і під стенограму було зачитано узгоджені
позиції, які й увійшли до прийнятого варіанту документа.
Резонансною стала так звана мовна стаття закону «Про
освіту», яку деякі депутати розцінили як обмеження вивчення
мов нацменшин. Після довгих
дебатів зрештою було прописано, що з 2018 року представники нацменшин та корінних
народів опановуватимуть навчальну програму рідною мовою лише в окремих класах та
групах молодшої школи. З 5-го
класу предмети викладатимуться виключно українською. І таке
трактування задовольнило всіх
парламентарів.
Але деякі рішення були очевидно половинчастими. Наприклад, народний депутат від
«Батьківщини» Олексій Рябчин
закликав підтримати його поправку щодо звільнення працівників сфери освіти, які демонструють зневажливе ставлення
до конституційного устрою, державних символів, територіальної
цілісності України та до її захисників.
«Відомо
багато
випадків,
коли вчителі та викладачі, які
працюють на підконтрольній
Україні території Донецької та
Луганської областей, відверто
підтримували незаконні збройні формування, однак, на жаль,
не завжди таких звільняли з посад», — написав депутат на своїй
Подписной индекс:
23115
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ОСВІТА
В КОЛІЩАТАХ
РЕФОРМ
сторінці у «Фейсбуці» після ухвалення закону про освіту. Він застеріг від того, щоб прихильники
«руського міра» продовжували
навчати українських дітей.
За його словами, з аналогічними ініціативами виступали депутати від «Самопомочі», «Свободи» та інших політсил. Але
Рада ухвалила поправку Олега
Мусія, що передбачає відповідальність згідно з Кодексом
законів про працю України та
Кодексом України про адміністративні правопорушення. Це
половинчасте рішення, на думку
Рябчина, призведе до того, що
винні не будуть покарані.

ГІДНА ЗАРПЛАТА
Баталії у сесійній залі точилися з приводу покращення добробуту педагогів. Ішлося насамперед про ставки. Перша редакція
законопроекту передбачала, що
посадовий оклад педагогічного
працівника найнижчої кваліфікаційної категорії встановлювався у розмірі трьох мінімальних заробітних плат — не менше
як 9600 грн. І це логічно, адже
вчителям і вихователям ми дові-

ряємо найдорожче — дітей. Тож
гідна зарплатня здатна долучити до освітянського табору найталановитіших.
Але під час підготовки до другого читання було «продавлено» поправку №1003 депутата
Креміня від «Народного фронту», яка передбачає посадовий
оклад у розмірі чотирьох прожиткових мінімумів. У 2018-му,
коли ця норма набуде чинності,
прожитковий мінімум становитиме 1700 грн. Тобто педагоги
найнижчої кваліфікації мали б
отримувати 6800 грн щомісяця.
Лише на одній поправці освітяни
зазнали б значних втрат.
Депутати від фракції «Батьківщина» впродовж усього обговорення наполягали на тому,
щоб залишити педагогам ставку
на рівні трьох мінімальних зарплат. Наприкінці вони домоглися, аби парламент повторно проголосував безсоромну поправку
№1003. І таки перемогли: вчителі й вихователі найнижчої кваліфікаційної категорії отримуватимуть близько 9600 грн.
Окрім підвищення окладів,
педагогічним і науково-педагогічним працівникам встановлю-

ються щомісячні надбавки за
вислугу років: понад три роки
— 10%; понад 10 років — 20%; понад 20 років — 30% від посадового окладу.
Ще 20% докинуть учителям,
які пройшли сертифікацію.

НА ЩО ЧЕКАТИ ШКОЛЯРАМ
По-перше і найголовніше:
право на безоплатну освіту залишилося. Навіть більше: якщо
батьки вирішили віддати дитину
до приватної школи чи дитсадка,
то застосовується формула «гроші ходять за дитиною». Якщо навчальний заклад декларує себе
як безприбутковий, держава повинна нарахувати йому кошти на
навчання учня. Також закон гарантує безоплатне забезпечення
підручниками (зокрема електронними) всіх здобувачів повної загальної середньої освіти.
Головною новацією реформи,
закладеної у законі, є 12-річне
навчання у школі. Учні, які сядуть за парти 2018-го, стануть
першими ластівками нової системи. Ті діти, які зараз гризуть
граніт науки, навчатимуться
11 років.

КОНТЕКСТ

«Батьківщина» домоглася, щоб до закону
«Про освіту» внесли всі необхідні для країни позиції
Соціальну спрямованість закону «Про освіту»
вдалося зберегти завдяки врахуванню
усіх зауважень «Батьківщини».
Так, у школи повернули медичне обслуговування, харчування, у ПТУ залишилось державне
фінансування, враховані вимоги профспілок. Головне, щоб видатки на ці потреби були закладені
до держбюджету на наступний рік.
Також «червоносердечним» вдалося залишити
норму щодо перевезення дітей шкільними автобусами.
І, безперечно, саме завдяки «Батьківщині» вчителі отримуватимуть гідну зарплатню.
«Законом у другому читанні пропонувалось,
щоб дитина сама оплачувала собі проїзд. А коли
немає грошей, то що, немає освіти? Нам вдалося
зберегти цю норму», — зазначив народний депутат від «Батьківщини» Вадим Івченко.
Своєю чергою лідер партії Юлія Тимошенко
констатувала, що «Батьківщина» завадила масовому закриттю шкіл, зокрема в сільській місцевості, та скороченню вчителів.
Крім того, фракція запобігла створюванню
корупційної моделі на базі навчальних закладів,

«таких собі спільних підприємств із приватними
компаніями, які б могли потім претендувати на
землю, гуртожитки, будинки освітніх закладів».
У законі тепер чітко прописано, що передане
в управління приватному партнерові рухоме та
нерухоме майно, зокрема земельні ділянки, які
належать навчальному закладу державної чи комунальної форми власності, не можуть бути предметом застави, стягнення, джерелом погашення
боргу. Щодо такого майна заборонено вчиняти
будь-які дії, які б призвели до припинення державної комунальної власності на відповідні об’єкти.
«Ми захистили від розграбування цілу освітню
галузь», — зауважила Юлія Тимошенко.
Парламентар зазначила, що «Батьківщина»
усім складом боролася, аби до цього документа були внесені всі ключові позиції, так потрібні
країні.
«Цей закон далекий від досконалості, але він
кращий за той, який уряд подав до парламенту.
І ми вважаємо досягненням нашої команди усі ці
зміни, які ми внесли в документ. Для освітян та
для освіти він буде позитивним», — підсумувала
Юлія Тимошенко.

До речі, загальний термін
здобуття освіти, включно з вищою, не зміниться. Бо отримати
ступінь бакалавра можна буде
вже за три роки замість нинішніх
чотирьох.
Початкова школа охоплюватиме 1–4-ті класи і ділитиметься на два цикли: у 1–2-му класі — адаптаційно-ігровий, коли
дитину привчатимуть до школи,
у 3–4-му — основний, де малеча вже опановуватиме головні
дисципліни. Іспитів для вступу в
перший клас більше не буде.
Базова середня школа охопить 5–9-ті класи. А ось 10–12-ті
класи стануть так званою профільною школою. Її розділили
на два напрями. Якщо старшокласник обрав перший із них
— академічний, він поглиблено
вивчатиме шкільні дисципліни
з метою подальшого вступу до
вишу. До речі, саме школяр обиратиме предмети, які йому знадобляться у майбутньому.
Другий напрям — професійна освіта, яка навчить юнака чи
дівчину певному ремеслу, щоб
після закінчення школи можна
було одразу братися до роботи
та самостійно заробляти собі на
життя.
Державну підсумкову атестацію (ДПА), як і нині, будуть
здавати після 4-го та 9-го класу.
Але відтепер — у формі ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання). При переході з молодшої
до середньої школи ДПА проводять виключно з метою моніторингу знань, які отримали учні.
Є певним позитивом, що в
законі закладений розвиток
інклюзивної освіти. Навчальні
заклади утворюють інклюзивні
та/або спеціальні групи й класи
для навчання осіб із особливими освітніми потребами. Причому адміністрація навчального
закладу зобов’язана створити
такий клас у разі відповідних
звернень від батьків. Дітям із
порушенням слуху забезпечать право на навчання мовою
жестів.
Школи мають отримати більшу автономію. Тобто директор
зможе здавати в оренду приміщення школи чи дитсадка, приймати благодійну допомогу від
батьків і навіть вводити додаткові платні послуги, надання яких
не заборонено законодавством.
Проте заклади будуть змушені
надавати відкриті звіти про те,
як витрачається кожна копійка і
звідки вона надійшла.
У законі «Про освіту» є чимало інших, доволі позитивних новацій. Але дуже важливо, щоб
згодом до нього не внесли змін,
які можуть повністю нівелювати
документ.
Також немає гарантії, що
ефективні й прогресивні освітянські норми запрацюють. Бо в
чистому вигляді українські закони — ледь не найкращі у Європі,
чого не скажеш про їхню реалізацію. Тож вимога забезпечити українським дітям здобуття
справжньої європейської освіти
в рідній країні стане найкращим
іспитом для суспільства на його
зрілість та далекоглядність.

Аріна МАРТОВА
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ПОЛИТИКА
Минулого тижня президент
України Петро Порошенко
виступив із щорічним
посланням до Верховної
Ради. Це була дуже цікава
промова, яка вкотре
довела, що в Україні існує
два виміри реальності:
в одному живе влада, а
в іншому — народ. Щоб
упевнитися в цьому,
достатньо розібрати
послання глави держави на
цитати й проаналізувати їх.
«Ми з вами вибралися з глибокої і смертельно небезпечної
прірви — це є очевидним нашим
досягненням», — розпочав президент.
Якесь дивне досягнення, бо
ми продовжуємо падати в цю
прірву, причому значно швидше,
ніж раніше.
«Запровадження безвізових
поїздок — це головний підсумок
нашої трирічної спільної реформаторської роботи, роботи всіх
гілок влади і суспільства», —
продовжував Порошенко.
Відкритий кордон — це чудово, та чи багато українців мають
фінансову можливість для того,
щоб скористатися безвізом? І
хто відчув на собі позитивний
результат 144 реформ, якими
так вихваляється президент?
«Три роки тому внаслідок війни в Україні різко впав рівень
життя», — ще одна теза.
Звісно, що дуже вигідно всі
негаразди, помилки та прорахунки списувати на війну. Однак
невже це Путін особисто піднімав тарифи на послуги ЖКГ,
для прикладу?
«Недовіра до державних інститутів — нових і старих, до політиків — владних і опозиційних
переростає у глибокі зневіру,
апатію і депресію. Щоб усунути
цю небезпеку, ми повинні діяти
швидко, дати друге дихання і
боротьбі з корупцією, і економічним перетворенням…» — говорив Порошенко.
Але якщо вже є недовіра, то
доцільно перезавантажити владу. Єдиний цивілізований і демократичний вихід із ситуації — дочасні вибори. Однак президент
стійко повторює мантру про те,
що раніше 2019 року — зась.
«Наближення планових голосувань за президента та Верховну Раду робить ще більше
нераціональною ідею дочасних

Колискова замість послання

виборів. Моя позиція незмінна:
все має відбутися у визначені
Конституцією терміни. Це необхідно для того, щоб забезпечити
вільну, прозору, конкурентну та
чесну кампанію, а я налаштований саме так. До неї треба готуватися уже сьогодні», — пояснює
свою позицію глава держави.
Українське
законодавство
дозволяє проводити дочасні вибори, відповідні процедури прописані. То чого боятися? І навіщо
два роки витрачати на передвиборчу кампанію? Обіцянками
українців спокусити вже значно важче, ніж у 2014-му. Надто якщо більшість із них досі не
виконана.
Також президент згадав про
перезавантаження ЦВК. Та
фракція його імені чомусь не
поспішає піднімати цю тему.
Аналогічна ситуація склалася із
виборчим законодавством, яке
коаліція присягалася змінити. І
що стало на заваді?
«Десь за рік країна зануриться у виборчу кампанію. Навесні
2019-го — президентські вибори,
восени того ж року — вибори
парламентські. Це означає, що в
нас залишився рік, аби активно
попрацювати над реформами…
Без завершення реформ є ризик втратити державність, і нас
просто не стане», — віщує він.
Тим часом слово «реформи»
вже стало в Україні лайливим.
Це й не дивно, адже кожне
подальше «покращення» тільки ускладнює життя простим
людям.
«Опитування
громадської
думки показують, що більшість
українців підтримують і вступ

до Євросоюзу, і приєднання до
НАТО. Я не виключаю, що ініціюю в належний час відповідний
референдум, щоби продемонструвати волю українського
народу», — зауважив глава
держави.
Нагадаємо, що три роки тому
партія «Батьківщина» ініціювала
проведення такого референдуму, було зібрано три мільйони
підписів. Та тоді Банкова проіг-

ЗАГАЛОМ ВИСТУП ПРЕЗИДЕНТА В ПАРЛАМЕНТІ
ТРИВАВ 1 ГОДИНУ 40 ХВИЛИН. ЦЬОГО ЧАСУ
ЗАДОСИТЬ, ЩОБ ЗАПРОПОНУВАТИ РЕАЛЬНІ КРОКИ
ДЛЯ ВИВЕДЕННЯ КРАЇНИ З КРИЗИ.
ВТІМ, НІЧОГО НОВОГО МИ НЕ ПОЧУЛИ. ПРОМОВА
БУЛА ХОЧ І ПОКАЗОВОЮ, ПРОТЕ ПУСТОПОРОЖНЬОЮ
І БЕЗЗМІСТОВНОЮ. ТА ЗРОЗУМІЛО ОДНЕ: ПРЕЗИДЕНТ
УЖЕ РОЗПОЧАВ СВОЮ ПЕРЕДВИБОРЧУ КАМПАНІЮ
норувала цей почин. Натомість
тепер президент і сам не проти
провести плебісцит. У чому логіка?
«Закликаю внести і узгодити
нарешті зміни до Конституції, які
скасовують депутатську недоторканність», — звернувся глава
держави до парламенту. Втім,
Порошенко запропонував народним обранцям ухвалити це
рішення, але ввести його в дію
лише з 1 січня 2020 року для депутатів уже нової Верховної Ради.
Мовляв, так буде ефективніше, і
нинішнім слугам народу легше
проковтнути гірку пілюлю…
Виникає одне просте питання: за ким є більшість у парла-

КОНТЕКСТ

«Цинічнішої заяви в стінах Верховної Ради я не чув»
Так прокоментував
щорічне послання президента
до парламенту народний
депутат від фракції «Батьківщина»
Сергій Власенко.
«Цинічнішої заяви в стінах Верховної Ради я
не чув. Абсолютну відразу викликають слова про
підтримку Збройних сил України. І це говорить
людина, корпорація якої торік заплатила в бюджет Росії мільярд рублів. На них країна-агресор
купує кулі та снаряди, які вбивають наших хлопців», — сказав він.
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менті? Провладні фракції БПП
та «Народний фронт», які вже
понад рік розповідають, що коаліція жива (хоча на двох у них
219 мандатів замість необхідних 226), не спромоглися ініціювати винесення цього питання
на розгляд. То хто винен? І чому
треба знімати недоторканність
з 1 січня 2020 року? Це потрібно робити негайно! Причому
позбавити імунітету і парламен-

прогнозує, що знімати мораторій на продаж сільськогосподарської землі буде не парламент, а Конституційний суд.
Цей шлях начебто простіший.
«В Естонії у приватні руки
віддали все: порт, телекомунікації, авіацію і навіть залізницю. У Польщі з-поміж 8,5 тисяч
державних підприємств у руках
держави залишилося 41. До
речі, і землю у них не скупили
іноземці. Попри те, що мешканці цих країн можуть легко купувати чи продавати сільськогосподарські угіддя. Українці нині
цього права позбавлені. Мільйони людей формально володіють землею, але за них вирішили, що вони не здатні нею
розпоряджатися, і запровадили
абсолютно неконституційний
мораторій. Чому ми тоді дозволяємо людям продавати квартири? Їх теж хтось може скупити», — пояснював Порошенко.
Кому як не президенту усвідомлювати, що земля — це
стратегічний ресурс, який не
відбудуєш, наче будинок! Знявши мораторій у нинішній ситуації, ми просто втратимо землю.
Та й недоречно поки що порівнювати Україну з Естонією чи
Польщею. Зарано.

Парламентар також зазначив, що Петро Порошенко привласнив собі всі, навіть незначні досягнення в країні, не маючи на це жодних підстав.
За словами Сергія Власенка, він не почув від президента чіткої стратегії розвитку
країни.
«Були якісь гасла, якісь загальні фрази, але я
не почув чіткого плану щодо жодної сфери життєдіяльності українців, як і не почув ідей щодо
діалогу між владою і опозицією, між владою та
суспільством. З вуст Порошенка ми лише почули: «Я! Я! Я!» І все! Це було «Я-послання» Петра
Порошенка», — розповів політик.

тарів, і президента! Бо ж усі в
країні мають бути рівними перед
законом!
«Невідкладним є питання
створення спеціального антикорупційного судового органу»,
— говорить Порошенко.
Відповідний
законопроект
був внесений групою «єврооптимістів» до Верховної Ради
ще 1 лютого цього року. Однак
кілька місяців тому документ
зняли з реєстрації, адже, за словами спікера Андрія Парубія,
суб’єктом подання законопроектів, що стосуються судової
реформи, має бути президент.
Та глава держави не поспішає,
хоч і закликає!
«…Курс гривні після карколомного падіння у 2014–2015
роках тримається відносно незмінним уже протягом майже
двох років», — хизувався глава
держави. Та згадайте його передвиборчу обіцянку, що курс
долара повернеться до економічно обґрунтованого рівня,
тобто становитиме не вище
10 грн за «зелений»…
«Я не збираюся витискати з
Верховної Ради земельну реформу, не робитиму цього. Але
прошу ухвалити — принаймні в
умі та в серці — політичне рішення на її користь», — продовжував Порошенко.
Як це? Ці слова розтлумачують експерти: багато хто з них
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Розповідав глава держави і
про боротьбу з корупцією, про
Мінські домовленості, антиросійські санкції, конституційну
реформу, вступ до ЄС, закон
про реінтеграцію Донбасу та
миротворців,
декомунізацію,
єдину помісну церкву, успіхи
українського кінематографу...
Взагалі про те, як гарно жити в
Україні і як багато влада зробила за останні три роки. Тільки
здається, що прості люди живуть у якійсь зовсім іншій Україні! Ось єдине відчуття, яке навіяла промова президента.
Загалом виступ Порошенка
в парламенті тривав 1 годину
40 хвилин. Цього часу задосить,
щоб запропонувати реальні
кроки для виведення країни з
кризи. Втім, нічого нового ми
не почули. Промова була хоч
і показовою, проте пустопорожньою і беззмістовною. Та
зрозуміло одне: президент уже
розпочав свою передвиборчу
кампанію.
Певне, він сподівається приспати народ красивими промовами-колисанками. Однак
від 2014 року країна і українці
багато в чому змінилися. У цьому можна переконатися, ознайомившись із першим-ліпшим
рейтингом політичних уподобань.

Микола БИКОВ
Подписной индекс:
23115
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Михеил Саакашвили
первые шаги в украинской
политике сделал в начале
2015 года, когда президент
Петр Порошенко назначил
его своим внештатным
советником. Спустя
несколько месяцев
глава государства
дал экс-президенту
Грузии украинское
гражданство и вручил
ему Одесскую область.
Назначая Саакашвили губернатором, Порошенко рассыпался в комплиментах. Он
вспоминал их теплые отношения во время учебы на факультете международных отношений Киевского национального
университета имени Т. Г. Шевченко, рассказывал о том, как
Саакашвили сделал из полуразрушенной Грузии конфетку…
В общем, это была настоящая
идиллия.
Все изменилось после ухода
Саакашвили в отставку с поста
главы Одесской области 7 ноября 2016 года. Экс-губернатор
начал жестко критиковать президента. Какая черная кошка
пробежала между бывшими
друзьями, мы точно не узнаем.
Впрочем, верно и истинно изречение британского государственного деятеля: «Нет ни вечных союзников, ни постоянных
врагов, но постоянны и вечны
наши интересы...» Так и в украинском политикуме.
Как бы там ни было, но Саакашвили твердо решил строить
свою политическую карьеру в
Украине. Он собрал команду,
организовал партию… Все закончилось тем, что в конце июля
президент отобрал у своего бывшего друга то самое дарованное
им гражданство. Зачем?
Даже принимая в расчет все
страшилки о «зарвавшемся политике», прибегать к такой мере
вовсе и не стоило. Согласно
Конституции Украины Михеил
Саакашвили не может идти ни в
депутаты (должен проживать в
стране на протяжении пяти лет),
ни в президенты (проживать на
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Почему
Саакашвили
лишили
гражданства?
гражданства? Об этом «ВВ» рас- политики Николай Спиридонов
сказали эксперты.
называет две основные версии
относительно того, зачем власть
НЕ КОНКУРЕНТ
затеяла всю эту историю.
«Первая: ради отвлечения
Кандидат исторических наук, внимания общества от реальных
руководитель «Центра полити- проблем. Коммунальные тарической разведки» политтехно- фы и цены постоянно растут, налог Олег Постернак отмечает, селение беднеет… К тому же на
что для нынешней украинской повестке дня пенсионная, медивласти Михеил Саакашвили не цинская и земельная реформы.
является конкурентом.
А при помощи этого мыльного
«Согласно украинскому за- пузыря глаза людей успешно отконодательству Саакашвили не водят от действительно серьезимеет права баллотироваться ных вопросов.
в Верховную Раду или же выдвигаться на пост президента
Украины. С другой стороны, со
своими международными связями и активной пиар-деятельностью он может навредить репутации Петра Порошенко в США,
странах ЕС (особенно в Литве и
Польше). Но власть почему-то
только подогревает тему лишения Саакашвили гражданства.
Этого делать не стоит», — говорит эксперт.
По мнению Олега Постернака,
как бы ни было велико желание
экс-президента Грузии и эксВерсия вторая: возможно,
губернатора Одесской области власть таким образом создавернуться в Украину, ему не сто- ет придворную оппозицию. Это
ит рассчитывать на блестящую старая и хорошо отработанная
политическую перспективу.
технология. Когда популярность
«Его деятельность вызовет власть предержащих падает,
бурную эмоциональную реак- из информационного поля ста-
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зидент не должен обижаться, он
же не красна девица. Порошенко на самом деле обидчивый, но,
думаю, не до такой степени. Это
недопустимо, чтобы в стране с
многомиллионным населением
президент
руководствовался
личными обидами», — анализирует ситуацию политолог.

БОЛЕЗНЕННОЕ РАЗДРАЖЕНИЕ

Кандидат политических наук,
политолог Алексей Якубин считает, что Саакашвили навредили его международные связи.
«Президент очень болезненно реагирует на то, что у Михеила Саакашвили есть выходы
на администрацию Дональда
УПУЩЕННЫЙ ШАНС
Трампа. Это и могло стать одной из причин лишения СаакаКандидат философских наук, швили украинского гражданства.
политический эксперт ОО «Сло- Экс-президент Грузии и эксво і діло» Валентин Гладких счи- губернатор Одесской области не

ТЕМА ЛИШЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА МИХЕИЛА
СААКАШВИЛИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОТВЛЕЧЕНИЯ
ВНИМАНИЯ ОБЩЕСТВА ОТ РЕАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ.
КОММУНАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
И ЦЕНЫ ПОСТОЯННО РАСТУТ, НАСЕЛЕНИЕ БЕДНЕЕТ…
А ПРИ ПОМОЩИ ЭТОГО МЫЛЬНОГО ПУЗЫРЯ
ГЛАЗА ЛЮДЕЙ УСПЕШНО ОТВОДЯТ
ОТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СЕРЬЕЗНЫХ ВОПРОСОВ

СОГЛАСНО УКРАИНСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,
СААКАШВИЛИ НЕ ИМЕЕТ ПРАВА БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ
В ВЕРХОВНУЮ РАДУ ИЛИ ЖЕ ВЫДВИГАТЬСЯ НА
ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ. С ДРУГОЙ СТОРОНЫ,
СО СВОИМИ МЕЖДУНАРОДНЫМИ СВЯЗЯМИ
И АКТИВНОЙ ПИАР-ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ОН МОЖЕТ НАВРЕДИТЬ РЕПУТАЦИИ
ПЕТРА ПОРОШЕНКО В США, СТРАНАХ ЕС
протяжении десяти лет). Посему
никакой конкуренции тому же
Порошенко составить не может.
Да и рейтинг у его партии «Рух
нових сил» очень маленький.
На данном этапе она далека от
того, чтобы преодолеть пятипроцентный проходной барьер
на выборах в парламент. Тогда
для чего власть раскручивала
всю эту историю с лишением

Саакашвили и снимаю перед ним
шляпу за то, что он сделал в Грузии. Но все мои сантименты касаются именно того периода. И мне
жаль, что человек, который мог
попасть в историю как успешный
глава государства, оказался в нынешней ситуации. Это произошло,
в том числе, из-за его окружения,
из-за неадекватной оценки самого себя и политической ситуации
в Украине.
Сейчас он похож на крутого
футболиста, который в прошлом
играл в лучших командах и выигрывал чемпионаты, а нынче
демонстрирует уровень игры
заурядного аматора. Но в то же
время он хочет, чтобы ему платили, как звезде «Реала» или
«Барселоны», и уважали. Но кроме имени на футболке у него
ничего не осталось», — комментирует эксперт.

цию, но не более того», — считает политтехнолог.
По его словам, украинская
власть в случае чего всегда
может экстрадировать Саакашвили.

раются вытеснить настоящих
оппозиционеров, оставляя неопасных и вполне удобных. К
слову, наш институт ежемесячно составляет рейтинг цитируемости политиков в СМИ. Так вот,
в августе Саакашвили вышел на
БЕЗ ОБИД
третье место.
Может ли глава государства
Эксперт Украинского инсти- мстить Саакашвили за его критута анализа и менеджмента тику в очень резкой форме? Пре-

тает, что лишение гражданства
Михеила Саакашвили и последовавшая за этим шумиха являются ошибкой.
«Чем она была продиктована
— личными причинами или геополитическими договоренностями, я не знаю. Но Саакашвили
играет в украинской политике
очень незначительную роль, и
можно было его не трогать. По
большому счету влияние эксгубернатора Одесской области
на политические процессы ограничивается пафосной риторикой, — говорит эксперт. — И этот
маловажный статус уже не изменится, чем бы ни закончилась
история с гражданством».
По словам Валентина Гладких, у Саакашвили была шикарная возможность показать себя
в Украине, но запомнился он
только склоками, скандалами и
громкими бездоказательными
обвинениями.
«Мы все знаем, кто есть кто во
власти. Между тем Саакашвили
находился на высокой должности и имел доступ к документам.
Он мог бы документально подтверждать свои обвинения. Однако он этого не сделал. Лично я
с большой симпатией отношусь к

раз кичился своими связями с
США. Он рассказывал и о своих
возможностях контактировать с
Маккейном… Мол, ему американцы помогут. Конечно же, это
изрядно раздражало Банковую»,
— утверждает эксперт.
Также Алексей Якубин рассказывает о том, что Михеила
Саакашвили в своей игре использует «НФ».
«Представители «Народного
фронта» подали против эксгубернатора несколько исков
о защите чести и достоинства.
Сделано это как раз для привлечения внимания к персоне Саакашвили. Сейчас «фронтовики»
попытаются использовать его
против Банковой. Ровно так же,
как когда-то Банковая использовала его против «Народного
фронта» (вспомните критику
экс-губернатора в адрес Яценюка и Авакова)», — поясняет политолог.
Алексей Якубин прогнозирует, что украинская власть все
же не решится на экстрадицию
Саакашвили, поскольку это вызовет грандиозный скандал и
обернется против Банковой.
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Брексит начинает
выглядеть как не Брексит
Процесс выхода Великобритании
из ЕС должен закончиться в 2019
году, но и британское правительство,
и оппозиционная Лейбористская
партия пытаются выиграть время.
Теневой министр от лейбористов Кейр
Стармер заявил, что его партия будет
настаивать на сохранении существующих экономических механизмов, в частности: Великобритания должна остаться
частью общего рынка ЕС и временного
таможенного союза, созданного на переходный период после Брексита.
Правительство высказывается менее однозначно, но в туманных формулировках говорит о том, что «бизнес и
граждане Великобритании и ЕС должны приспособиться к новым таможенным отношениям».
Британские лидеры боролись за
Брексит годами. Теперь разница между
лейбористской позицией и правительством — только в риторике. Но, по сути,
правительство продолжает искать такой же промежуточный вариант, что и
лейбористы.
Пока и власти, и оппозиция говорят
о заключительном этапе выхода. Лейбористы хотели бы, чтобы он продолжался четыре года, растянувшись до
следующих выборов в 2022 году. Самые
активные защитники Брексита в правительстве — такие, как министр международной торговли Лиам Фокс, — говорят
о двух годах. Но на самом деле британские лидеры слабо могут повлиять на
длительность переходного периода.
Он будет продолжаться до тех пор,
пока Великобритания и ЕС не урегулируют новое торговое соглашение. Но
Британия не может диктовать скорость
переговоров, а ЕС, пока сохраняются текущие договоренности, в этом не заинтересован. В конце концов, это не ЕС инициировал Брексит. Он рад, что Британия
остается на существующих условиях, а
потеря права голоса страны стала бы
просто бонусом. ЕС одержал верх.
Если британское правительство внезапно не вернется к ранним заявлениям Терезы Мэй о том, что «отсутствие
сделки — лучше плохой сделки», чистым результатом голосования о Брексите и всей шумихи может стать только потеря права голоса Британии в ЕС.
Остальное останется таким же, как сейчас, на неопределенный период, во время которого будет обсуждаться новое
торговое соглашение в обычном стиле
ЕС: медленно и взвешенно. Во время
этих дебатов все 27 стран будут выдвигать собственную повестку, пока не достигнут консенсуса. И даже после этого
результат может не сильно отличаться
от теперешнего положения дел.

Леонид БЕРШИДСКИЙ,
Bloomberg, США

БРИТАНИЯ НЕ МОЖЕТ
ДИКТОВАТЬ СКОРОСТЬ
ПЕРЕГОВОРОВ О НОВЫХ
ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ С ЕС,
А БРЮССЕЛЬ, ПОКА
СОХРАНЯЮТСЯ ТЕКУЩИЕ
ДОГОВОРЕННОСТИ,
В ЭТОМ НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАН
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МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ГЕРМАНИИ:
конец культуры гостеприимства?

Политика ФРГ в отношении мигрантов долго была примером
для других стран. Теракты и проблемы с интеграцией все
изменили. Теперь в стране спорят о высылке беженцев.
«Мы справимся!» Ни одна другая фраза канцлера Германии Ангелы Меркель
не вызывала столько политических дебатов внутри страны. Одни были в восторге
от ее высказывания о том, что Германия
сможет разрешить и разрешит кризис с
беженцами, другие резко критиковали
канцлера. Агрессивное правоэкстремистское меньшинство обрушилось на Меркель с оскорблениями и проклятиями.
В 2015 году в немецких и международных СМИ появилось множество фотографий, укреплявших новую культуру
гостеприимства: снимки волонтеров, заботящихся о беженцах и снабжающих

налистических лозунгов возбудившие в
стране недовольство миграционной политикой и вынуждающие правящие партии к действиям. Так, к примеру, рост
поддержки правопопулистской «Альтернативы для Германии» напрямую связан
с антиисламской позицией партии.
Гюнтер Буркхардт, глава правозащитной организации Pro Asyl, считает, что политика культуры гостеприимства Ангелы
Меркель осталась в прошлом. Наиболее
заметный признак этого, указывает Буркхардт в интервью DW, — та скорость и
небрежность, с которой Федеральное ведомство по миграции и беженцам (BAMF)

«Если мигрант из Турции просит убежище и не может произнести по буквам
имя лидера «Рабочей партии Курдистана»
Абдуллы Оджалана, а то и вовсе не знает,
кто это такой, то его ходатайство рассматриваться не должно», — уверен Пфафф.
Он рассказывает и об уловках, на которые идут немецкие власти, чтобы отказать мигрантам в предоставлении
убежища. Например, заявления не рассматриваются до достижения соискателем совершеннолетия. После этого прошение отклоняют, мотивируя тем, что,
вернувшись на родину, мигрант вполне
сможет позаботиться о себе сам.
Если взглянуть на статистику, становится очевидным, что ужесточение
практики предоставления убежища дает
результаты. За первые пять месяцев 2017

«МЫ СПРАВИМСЯ!» НИ ОДНА ДРУГАЯ ФРАЗА АНГЕЛЫ МЕРКЕЛЬ
НЕ ВЫЗЫВАЛА СТОЛЬКО ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕБАТОВ ВНУТРИ
СТРАНЫ. ОДНИ БЫЛИ В ВОСТОРГЕ ОТ ЕЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ
О ТОМ, ЧТО ГЕРМАНИЯ СМОЖЕТ РАЗРЕШИТЬ КРИЗИС
С БЕЖЕНЦАМИ, ДРУГИЕ РЕЗКО КРИТИКОВАЛИ КАНЦЛЕРА
их продуктами питания и одеждой, фото
сияющих от радости мигрантов, размахивающих флагами ФРГ. Германия демонстрировала миру свою открытость. И
действительно, страна многого добилась:
менее чем за полтора года убежище здесь
получили более 1,5 млн беженцев.
Но со временем эйфория сменилась
разочарованием, причем с обеих сторон.
Ныне в дебатах на тему миграции преобладает скептический тон. За политическими дискуссиями о прекращении
притока в страну беженцев последовало
закрытие «балканского маршрута». А после террористических атак в Вюрцбурге,
Ансбахе и Берлине главной темой предстоящих выборов в бундестаг стала внутренняя безопасность.
Разочарование росло и в среде мигрантов. Недостаток языковых курсов,
огромные сложности с вызовом в Германию семей и минимум перспектив на рынке труда сводили на нет немало усилий,
прилагаемых для успешной интеграции.
Несколько тысяч человек даже воспользовались программой добровольного возвращения на родину.
Многочисленные разговоры о преимуществах массовой миграции сменились вопросом о том, как можно поскорее отделаться от тех, кому было
отказано в предоставлении убежища.
Масла в огонь подливают правопопулистские движения, с помощью нацио-

обрабатывает ходатайства о предоставлении политического убежища: «Речь
уже давно идет не о конкретных судьбах,
а о стандартизации процесса, которая, к
тому же, чревата множеством ошибок».

года было отклонено 107 тысяч заявлений о предоставлении статуса беженца,
из них 32 тысячи — от граждан Афганистана. А в 2016 году BAMF отклонило
почти 260 тысяч ходатайств.

СЛУЧАЙ ФРАНКО А. И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ

«МЫ СПРАВИМСЯ?»

Руководитель Pro Asyl приводит в пример случай Франко А., который, по словам Буркхардта, иллюстрирует все несовершенство процедуры предоставления
убежища.
В конце апреля военнослужащий бундесвера Франко А. был задержан по подозрению в подготовке террористического акта. Продолжая службу, он выдал
себя за сирийца, подал в BAMF прошение
о предоставлении статуса беженца и действительно его получил. То, что немец не
говорил по-арабски, не заметил ни один
из сотрудников Федерального ведомства
по миграции и беженцам.
После этого министр внутренних дел
ФРГ Томас де Мезьер потребовал провести проверку около 100 тысяч дел о
предоставлении убежища. Были выявлены систематические недочеты в процессе обработки документации.
Адвокат Виктор Пфафф, более 30 лет
представляющий интересы тех, кто добивается предоставления статуса беженца,
говорит, что речь идет о гораздо большем, чем просто о халатности.

После кровавого теракта в Кабуле в начале июня 2017 года правительство Германии приостановило высылку афганских
беженцев на родину, посчитав это небезопасным. Тем не менее руководитель Pro
Asyl Гюнтер Буркхардт убежден, что в
скором времени процесс возобновится.
«Это связано с тем, что власти хотят
ослабить позиции правых популистов, а
вовсе не с ситуацией в Афганистане», —
говорит глава Pro Asyl.
Министр внутренних дел де Мезьер
отвергает подобные упреки. В интервью
еженедельнику Die Zeit он заявил, что
«высылка беженцев из Германии происходит в полном соответствии с действующими в стране законами, а не является
злой волей государства».
Исходя из всего вышесказанного,
нельзя, однако, не отметить, что фраза
«Мы справимся!» спустя два года после
обострения миграционного кризиса приобрела совершенно иной смысл.

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Рихард ФУКС, Марина БАРАНОВСКАЯ,
Deutsche Welle, Германия
Подписной индекс:
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Такие две разные сборные

Благодаря феерической победе над турками (2:0)
сборная Украины перед важнейшим матчем с
исландцами находилась на втором месте в своей
отборочной группе. В случае выигрыша подопечные
Шевченко фактически получали шанс выйти в
финальную часть чемпионата мира по футболу с первой
позиции. Тем самым сохранив миллионам украинских
болельщиков нервы, хоть и лишив их просмотра
остросюжетной драмы под названием «стыковые матчи».
Но то, что мы все увидели на стадионе в Рейкьявике,
назвать футболом невозможно. Такой безвольной и
бесхарактерной украинская сборная не выглядела давно.
Если отбросить негативные
эмоции от результата матча
Исландия — Украина (2:0) и
рассуждать
здравомысляще,
то у украинской сборной еще
имеется возможность побороться даже за первое место
в группе. Но, глядя на ту игру
(вернее, ее отсутствие), которую продемонстрировали наши
футболисты, можно надеяться
разве что на чудо в исполнении
сборной Финляндии. Для этого
финнам нужно отобрать очки у
хорватов и турок, которые сейчас находятся в турнирной таблице выше команды Украины.
Кроме того, в сотворении чуда
должна поучаствовать сборная Косово, отняв турнирные
очки у исландцев, а перед этим
обязательно проиграв нам (см.
турнирную таблицу).
Но все мы прекрасно понимаем, что такие расклады
больше похожи на фантастику,
чем на реальность. Для того
чтобы стать участниками финальной части ЧМ–2018, по-

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ СТАТЬ УЧАСТНИКАМИ
ФИНАЛЬНОЙ ЧАСТИ ЧМ–2018, ПОДОПЕЧНЫМ
АНДРЕЯ ШЕВЧЕНКО НУЖНО ВЫЙТИ
ПОБЕДИТЕЛЯМИ В ДВУХ ОСТАВШИХСЯ ИГРАХ,
ПРИ ЭТОМ ВСЕ-ТАКИ УПОВАЯ НА ФУТБОЛЬНУЮ
ФОРТУНУ, БЛАГОДАРЯ КОТОРОЙ ПОСЛЕ ВСЕХ
ПОЕДИНКОВ В ГРУППЕ МОЖНО ОКАЗАТЬСЯ
ХОТЯ БЫ НА ИТОГОВОМ ВТОРОМ МЕСТЕ
сборной Исландии? Почему мы
увидели две абсолютно разные сборные Украины в матче
с турками и с исландцами? В
чем причина провальной игры в

допечным Андрея Шевченко
нужно выйти победителями
в двух оставшихся играх, при
этом все-таки уповая на футбольную фортуну, благодаря
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которой после всех поединков
в группе можно оказаться хотя
бы на итоговом втором месте.
Это даст возможность побороться за путевку в стыковых
матчах с одной из команд, занявших вторую позицию в других отборочных группах.
Но что же произошло с украинской дружиной в игре против

Рейкьявике? И почему тренерский штаб не смог настроить
наших футболистов на такую
же искрометную, содержательную и результативную игру, как
в Харькове?
Причин, думаю, можно найти множество. Это и трудный
многочасовой перелет, и отсутствие полноценного от-

ГЛАВНОЙ ПРИЧИНОЙ, ИЗ-ЗА КОТОРОЙ НАША СБОРНАЯ ПРОИГРАЛА
ВАЖНЕЙШИЙ МАТЧ В ОТБОРЕ, СТАЛО ОТСУТСТВИЕ ЖЕЛАНИЯ
ПОБЕЖДАТЬ! ГДЕ БОЙЦОВСКИЙ ХАРАКТЕР, ГДЕ ГОРЯЩИЕ ГЛАЗА,
БОРЬБА ЗА КАЖДЫЙ САНТИМЕТР ПОЛЯ, ЗА КАЖДЫЙ МЯЧ?
ГДЕ, В КОНЦЕ КОНЦОВ, ЛИДЕРСКИЕ КАЧЕСТВА? НИЧЕГО ЭТОГО И БЛИЗКО
НЕ БЫЛО У НАШИХ СБОРНИКОВ В ИГРЕ ПРОТИВ КОМАНДЫ ИСЛАНДИИ
Подписной индекс:
23115

дыха, и, в связи с этим, невозможность максимального
восстановления игроков основного состава за короткий
период, который был между
играми. Можно перечислять
бесконечно те обстоятельства, из-за которых футболисты сборной Украины выглядели на поле мальчиками для
битья.
Но, глядя на то, как один
из лидеров нашей сборной —
Андрей Ярмоленко трусливо
убирал ноги (ему же за «Боруссию» еще играть!), чтобы не
идти в стык в борьбе за мяч с
футболистом Исландии за 5–7
минут до окончания матча при
счете 2:0 в пользу хозяев поля,
для меня лично стало понятно
одно: главной причиной поражения нашей сборной в важнейшем отборочном поединке стало отсутствие желания
побеждать! Где бойцовский
характер, где горящие глаза,
борьба за каждый сантиметр
поля, за каждый мяч? Где, в
конце концов, лидерские качества? Ничего этого и близко не
было у наших сборников в игре
против команды Исландии.
Если в оставшихся двух матчах
будет такое же отношение и такой же настрой, то зачем вообще сборной Украины ехать на
чемпионат мира? Чтобы снова
стать позорищем, не набрав ни
одного очка, как на чемпионате
Европы — 2016?

Хочется надеяться на то, что
весь тренерский штаб нашей
команды во главе с Андреем Шевченко сможет прежде
всего найти те слова, которые
вдохновят ребят показать такую же игру, как в Харькове. И
пост Александра Шовковского, прославленного вратаря
сборной Украины и «Динамо»
(Киев), который он разместил
в сети Facebook, комментируя
итог матча Исландия — Украина, никто даже не вспомнит. И
болельщики не станут измерять
длину пути от любви к ненависти, а с замиранием сердца и
гордостью за Украину будут
следить за каждой игрой на
чемпионате мира 2018 года, который непременно должен оказаться самым удачным для нас
за все годы независимости!

Сергей ПОТЕХИН

РАСПИСАНИЕ ОСТАВШИХСЯ
ДВУХ ТУРОВ В НАШЕЙ
ОТБОРОЧНОЙ ГРУППЕ
06.10.2017
Хорватия — Финляндия
Турция — Исландия
Косово — Украина
09.10.2017
Украина — Хорватия
Финляндия — Турция
Исландия — Косово
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В гостях у Элис
Главная блондинка Голливуда Риз Уизерспун
пробовала свои силы в разных жанрах, но только
романтические комедии — ее конек. Причем
эта оскароносная актриса всегда отличалась тем,
что может вытянуть любой сюжет, порой даже
самый безнадежный. Однако, похоже, она начала
терять свой дар. Прямое тому доказательство
— ее новая работа в картине «Снова дома».
Согласно сюжету, сорокалетняя Элис Кинни (Риз
Уизерспун) после развода
с мужем возвращается с
двумя дочерьми из НьюЙорка в Лос-Анджелес.
Она обустраивается в
особняке, принадлежавшем ее покойному отцу
— знаменитому кинорежиссеру. Главная героиня
пытается заново выстроить свою жизнь и найти
себя. И вот однажды Элис
повстречала 27-летнего
Гарри (Пико Александер).
Между ними завязываются романтические отношения. При этом Элис
вовсе не волнует разница
в возрасте. Более того,
она разрешает молодому человеку поселиться
в ее доме вместе с двумя
друзьями — юными мечтателями, которые хотят
покорить Голливуд, сняв
свой
кинематографический шедевр. Пожалуй, на
этом можно и закончить,
потому как события, разворачивающиеся далее,
только навевают скуку.
Основой сюжета должны были стать взаимоотношения главных героев —
Элис и Гарри. Но на экране
их любовь выглядит очень
неубедительно. Все время
хотелось говорить, да что
там, кричать: «Не верю!»
Пико Александер переигрывает, а Риз Уизерспун,
кажется, просто скучно.
Не ее типаж…

Режиссером и сценаристом картины стала
Холли
Мейерс-Шайер,
дочь знаменитой Нэнси
Мейерс, снявшей такие
великолепные ленты, как
«Чего хотят женщины»,
«Отпуск по обмену», «Простые сложности», «Любовь
по правилам и без», «Стажер». На сей раз знаменитая мама решила ограничиться ролью продюсера,
отдав бразды правления
дочке. Но это была роковая ошибка, поскольку
Холли Мейерс-Шайер, по
правде говоря, обделена
талантом. Кажется, это
как раз тот случай, когда, согласно старой истине, природа отдыхает
на детях. Так что зрителю
не удается отдохнуть, отвлечься и посмеяться во
время просмотра этого
кино.
И даже Риз Уизерспун
не смогла спасти ситуацию, хоть играла достаточно неплохо. На самом
деле фильмография этой
актрисы
потрясающая:
«Жестокие игры», «Плезантвиль», «Блондинка в
законе», «Стильная штучка», «Между небом и землей», «Четыре Рождества»,
«Воды слонам», «Значит
война»… Каждый из этих
фильмов можно пересматривать десятки раз.
Вот только захочется ли
вновь «побывать» в гостях
у Элис? Вряд ли.

ОСНОВОЙ СЮЖЕТА ДОЛЖНЫ БЫЛИ СТАТЬ
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ГЛАВНЫХ ГЕРОЕВ —
ЭЛИС И ГАРРИ. НО НА ЭКРАНЕ ИХ ЛЮБОВЬ
ВЫГЛЯДИТ ОЧЕНЬ НЕУБЕДИТЕЛЬНО.
ПИКО АЛЕКСАНДЕР ПЕРЕИГРЫВАЕТ, А РИЗ
УИЗЕРСПУН, КАЖЕТСЯ, ПРОСТО СКУЧНО
Главный редактор —
Анна СПИВАК,
ответственный секретарь —
Алексей СОКУР
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Понедельник исчезнет
в понедельник
Фантастические фильмы, повествующие о будущем, всегда
пользовались популярностью у зрителя. И картина режиссера
Томми Виркола «Семь сестер» переносит нас в таинственное
грядущее. Вот только увиденное не очень-то нравится...
Итак, 2043 год… Население планеты стремительно увеличивается.
Запасов еды и воды катастрофически не хватает. Посему в мире будущего введен строгий закон о рождаемости, который предписывает,
что в семье должно быть не более
одного ребенка. Инициатором этой
нормы стала доктор Николетт Кейман (Глен Клоуз). «Лишних» детей
отлавливают и незамедлительно
отправляют в криосон, чтобы в случае вымирания людей была возможность их оживить. Но как быть

ка. Все эти девушки кардинально
разные, но раз в неделю каждой
из них приходится надевать парик
и идти на работу в банк. За ужином героиня дня рассказывает обо
всех событиях сестрам — таким
образом девушкам удается быть
в курсе дел и, соответственно, не
выдать себя.
Так и продолжалась бы их странная жизнь, если бы в понедельник
не исчезла Понедельник. Оставшиеся сестры рискнут своей жизнью,
чтобы найти ее и разузнать, что же

лась в своем профессиональном
развитии на роли «девушки с татуировкой дракона».
Недостаточно раскрыт в картине
зловещий образ доктора Николетт
Кейман. Актриса Глен Клоуз просто рождена для того, чтобы играть
негативных персонажей. Вспомните только ее культовую Круэллу Де
Виль из «101 далматинца». Но режиссер Томми Виркол не счел нужным развивать ее сюжетную линию,
предпочитая тратить драгоценное
экранное время на многочисленные и банальные сцены драк.
Впрочем, банальностей в этом
кино предостаточно. К примеру,
удивило то, каким режиссер показывает нам будущее. Люди живут
в тотальной нищете несмотря на

МНОГИЕ НАВЕРНЯКА ЖУТКО ЗАВИДУЮТ
НУМИ РАПАС ЗА ТО, ЧТО ИМЕННО ЕЙ ДОВЕРИЛИ ТАКУЮ
НЕОБЫЧНУЮ РАБОТУ: СЫГРАТЬ СРАЗУ СЕМЕРЫХ,
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНЕЙ? ОДНАКО ЭТА ШВЕДСКАЯ
АКТРИСА НЕ СПРАВИЛАСЬ СО СВОЕЙ ЗАДАЧЕЙ
с двойняшками, тройняшками?.. А
что, если у женщины рождается
сразу семь крошек?
…Карен Стеттмен умирает после
родов. Ее отец Теренс (Уиллем
Дефо) убит горем. Но ему нужно
как-то спасать внучек, ведь Карен
родила семь дочерей. Посему новоиспеченный дедушка выдумывает хитрый план. Каждой девочке
он дает имя, соответствующее дню
недели, в который она будет выходить на улицу. Так семь сестер
будут изображать одну женщину
— Карен Стеттмен (Нуми Рапас),
названную в честь их умершей матери. Заботливый дед даже сооружает в квартире тайник, в котором
малышки могут прятаться в случае,
если кто-то неожиданно зайдет в
гости. Только так можно сохранить
им жизни…
Проходит тридцать лет. Теренс
давно умер, а семь сестер так и
продолжают жить в одной квартире, изображая одного челове-

произошло. Ответ будет шокирующим…
Многие наверняка жутко завидуют Нуми Рапас за то, что именно ей
доверили такую необычную работу:
сыграть сразу семерых, что может быть интересней? Однако эта
шведская актриса не справилась со
своей задачей.
Вспомните,
как
гениально
Джеймс Макэвой в картине «Сплит»
создал образ человека с расстройством идентичности (в его сознании
существовало двадцать три личности). Нуми Рапас не нужно было
углубляться в тонкости психиатрии,
а лишь изобразить семь абсолютно несхожих персонажей. И она не
смогла этого сделать. Ее героини,
хоть и с разными прическами, до
невозможности пресны. Казалось
бы, дерзай, такая возможность выпадает раз в жизни… Но для этого
нужен талант, которого Нуми Рапас
несколько недостает. Она слишком
холодна, да и, в общем, останови-

сверхразвитые технологии (например, компьютер вмонтирован просто в ладошку). Все вокруг убогое
и серое. Ну разве этим заинтересуешь и удивишь искушенного зрителя?
На самом-то деле тему для фильма выбрали хоть и заезженную,
но интересную. Если в «Инферно»
Дэна Брауна с перенаселением
боролись при помощи страшного вируса (как же банально), то в
фильме «Семь сестер» «прибегли»
к абсолютно реальной мере, учитывая то, что политика «одна семья
— один ребенок» была внедрена в
Китае еще в 1970-х. Но сценаристы
Макс Боткин и Керри Уильямсон
поленились и не смогли грамотно
разработать эту тему. А лень, похоже, сродни вирусу в Голливуде.
Ведь слишком много хороших проектов было загублено только из-за
того, что их создателям не хотелось
утруждать себя. Увы, так случилось
и с картиной «Семь сестер».
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