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УНІАН

ВЕЛИКЕ
ПОЛІТИЧНЕ
ДЕЖАВЮ
Минулого тижня багато говорили про
так звану Велику політичну реформу.
Група політиків та громадських діячів
звернулася до влади з вимогами: нарешті
зняти з депутатів недоторканність,
змінити виборче законодавство та
ухвалити закон про антикорупційний
суд. Насправді всі ці речі дуже важливі
для держави, однак надто формальні
та незрозумілі для простих українців.
Тож спробуємо розібратися.

Порошенко, однак і в нього було
безліч інших завдань. Наприклад,
дорогу проінспектувати чи міст відкрити…
Та минулого тижня глава держави терміново вніс на розгляд парламенту новий (про старий, ухвалений
у першому читанні й завізований
КС, певне, забув) законопроект про
зняття тієї самої недоторканності. Чи то злякався Порошенко, чи
то вирішив перетягнути ініціативу
на свій бік. Мовляв, треба — внесу,
треба — проголосуємо. Але є одна
цікава деталь: очільник держави
НЕ ТОРКАТИСЬ
пропонує скасувати депутатський
Ще 5 лютого 2015 року народні депутати імунітет з 1 січня 2020 року (ну
365 голосами вирішили зняти з себе депутат- кого врятує таке відтермінування?).
ську недоторканність. Обіцяли ж людям на Саме ця дата звучала і в щорічній
Майдані! Тож документ було спрямовано до промові президента до Верховної
Конституційного суду, який дав позитивний Ради понад місяць тому.
висновок. На наступній черговій сесії народні
обранці мали підтвердити свій намір у другому
читанні…
Утім, парламентарі швидко забули про одне
з найголовніших зобов’язань усіх передвиборчих кампаній незалежної України. Так звана
коаліція запросто могла ініціювати розгляд
цього документа, але на порядку денному завжди були значно «важливіші» питання. З почином міг би виступити й сам президент Петро

Насправді ухвалити відповідний
законопроект технічно можливо в
другому кварталі наступного року.
І логічно було би, щоб закон одразу набув чинності… До речі, депутатський законопроект авторства
Юрія Левченка та Ко якраз і передбачає, що імунітет народні обранці
втратять наступного ж дня після
опублікування закону.
Обидва документи, схвалені
нардепами, будуть спрямовані до
Конституційного суду. Але чи не
«почнеться все спочатку, все спочатку по порядку...»? Чи підійдуть
парламентарі врешті-решт до другого читання? Бо ж законопроект,
проголосований у першому читанні
та санкціонований КС, можна було
б доголосувати й забути про недоторканність раз і назавжди. Од-

УСІ МАЮТЬ БУТИ РІВНИМИ ПЕРЕД ЗАКОНОМ.
ЦЕ СТОСУЄТЬСЯ НЕ ТІЛЬКИ ПАРЛАМЕНТАРІВ,
А Й ПРЕЗИДЕНТА! ТОЖ РАЗОМ ІЗ ДЕПУТАТСЬКОЮ
НЕДОТОРКАННІСТЮ ВАРТО БУЛО Б ПОЗБАВИТИ
ІМУНІТЕТУ Й ГЛАВУ ДЕРЖАВИ
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нак депутати чомусь не захотіли
цього.
Але й це не головне. Справді,
не має бути в країні обраних — усі
рівні перед законом. Це стосується не тільки парламентарів, а
й президента! Тож разом із депутатською недоторканністю варто
було б позбавити імунітету й главу держави, відповідно — редагувати або виключити статтю 105
Конституції України, яка гарантує
президентові особливий правовий
статус.
До того ж варто було би прийняти закон про тимчасові слідчі комісії. Це надважливо в ситуації, коли
постає питання щодо можливості
імпічменту президента.
Утім, замикається усе це політичне коло на правоохоронній системі.
Доки вона не буде абсолютно незалежною, допоки в ній залишатимуться куми й свати, пуття не буде. Кожен
чиновник, депутат, суддя, правоохоронець, який зловживає своїм становищем, має відповідати за законом.
Тільки тоді прості українці змогли б
відчути реальні результати «Великої
політичної реформи».
(Закінчення на стор. 2)

Рекомендованная цена
2 грн 50 коп.

gazetavv.com
(044) 359-04-54

Вечерние Вести №42(3137)
№ 42(3137),, 23–29 октября 2017 г.

ПОЛИТИКА
(Закінчення.
Початок на стор. 1)

СЛОВА Б КЕРРІ —
ТА ПОРОШЕНКОВІ У ВУХА
Про необхідність створення
окремого антикорупційного
суду говорять уже дуже давно. Тим паче, що ми брали на
себе таке зобов’язання перед
міжнародними фінансовими
інституціями.
У Верховній Раді відповідний законопроект був зареєстрований групою «єврооптимістів» ще 1 лютого цього
року. Однак згодом документ
зняли з реєстрації, адже, за
словами спікера Андрія Парубія, суб’єктом подання законопроектів, що стосуються
судової реформи, має бути
президент.
Петро Порошенко традиційно нікуди не поспішає. Навіть більше, глава держави
говорив про те, що не треба
ніякого спеціалізованого суду
— вистачить спеціальної палати при Верховному суді. Мовляв, такі окремі суди є лишень
в не зовсім цивілізованих
країнах. До речі, цікаво Порошенкові апелював колишній держсекретар США Джон
Керрі, який сказав, що в його
рідній Америці усі суди — антикорупційні.
І ось диво: через якийсь
час президент почав наполягати на необхідності створення спеціалізованого антикорупційного суду. Петро
Порошенко навіть закликав
депутатів сформувати робочу
групу з напрацювання відпо-

Велике
політичне дежавю

рупцією після прийняття скандальної «судової реформи»?
Але… Якби ж усе-таки слова
Джона Керрі — та Порошенкові у вуха. В Україні усі без винятку суди мають стати антикорупційними. Бо для простих
громадян, по суті, зі створенням нового судового органу,
який займатиметься справами проти хапуг вищого рівня,
нічого не зміниться.

ВИБОРЧІ ПРИСТРАСТІ
Перша спроба змінити виборче законодавство після
Революції Гідності була провалена ще влітку 2014 року
напередодні
позачергових
виборів до ВР. Тоді депутати
не змогли домовитися між собою. Тож волевиявлення від-

були зареєстровані три виборчі законопроекти: 1068 —
авторства Юрія Мірошниченка, 1068-1 — Юлії Тимошенко,
1068-2 — Віктора Чумака. Усі
вони тією чи іншою мірою передбачали проведення вибо-

Власне, нічого дивного в цій
ситуації немає. Згадайте, трохи менше як місяць тому заступник голови фракції Блок
Петра Порошенка Ігор Кононенко підтвердив журналістам інформацію про можливе

НАСПРАВДІ УКРАЇНІ ПОТРІБНЕ ОЧИЩЕННЯ
СИСТЕМИ, НА ЯКЕ МИ ВСІ ТАК ЧЕКАЛИ ПІСЛЯ
РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ. ТЯЖКИЙ ВІРУС,
ЯКИМ НИНІ ЗАРАЖЕНА ДЕРЖАВНА СИСТЕМА,
НЕМОЖЛИВО ВИЛІКУВАТИ КОРИСНОЮ,
АЛЕ НАРАЗІ АБСОЛЮТНО НЕДІЄВОЮ АСКОРБІНКОЮ
рів за пропорційною системою
на основі відкритих списків.
Тобто повне скасування мажоритарки! Три роки поспіль у

об’єднання його політичної
сили з «Народним фронтом».
При цьому Кононенко обмовився однією цікавою фразою:
«Розглядається кілька різних
форматів — від створення нової партії до об’єднання уже
існуючих. Наразі ми погоджуємо мажоритарні округи на
майбутніх виборах…».
Тож, з огляду на ці слова,
у так званої коаліції наміру
змінювати виборчу систему
просто не було. Провладним
парламентарів та керівництва депутатам нелегко розпрощаВР не доходили руки до цих тися із мажоритаркою. Адже
документів. І ось минулого одномандатні округи такі спотижня дійшли! Однак усі зако- кусливі! Тут «можна» і гречконопроекти були провалені.
сійством займатися, і адміні-

ЯКІ Є ГАРАНТІЇ ТОГО, ЩО НОВОСТВОРЕНИЙ
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД БУДЕ НЕЗАЛЕЖНИМ
ВІД БАНКОВОЇ? ТА Й ВЗАГАЛІ, НАСКІЛЬКИ
ЕФЕКТИВНО БОРОТИМУТЬСЯ З КОРУПЦІЄЮ ПІСЛЯ
ПРИЙНЯТТЯ СКАНДАЛЬНОЇ «СУДОВОЇ РЕФОРМИ»?
відного законопроекту. Після
цього він узгодить його з усіма фракціями й подасть до
парламенту. Примітно, що так
звану судову реформу (одним махом переписали три
процесуальних кодекси, внесли зміни до семи кодексів та
вісімнадцяти законів) глава
держави не узгоджував ні з
ким. І він як автор законопроекту «виконав» величезний
обсяг роботи… А малесенький профільний закон ніяк не
може здолати впродовж уже
тривалого часу.
Голова фракції БПП Артур
Герасимов зазначив, що до
кінця 2017 року законопроект
буде підготований. Та як довго триватиме узгодження, голосування, створення самого
суду, конкурс суддів? У нашій
країні дуже довго. Тож однієї
галочки у вигляді голосування замало… Треба контролювати процес на кожному етапі. Та й які є гарантії того, що
новостворений антикорупційний суд буде незалежним від
Банкової? І взагалі, наскільки
ефективно боротимуться з ко-
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булося за старою змішаною
системою й законом часів
Януковича.
Після обрання Верховної
Ради восьмого скликання

стративний ресурс включати
за бажанням.
Відкриті списки за пропорційною системою для фракцій,
що входять до так званої більшості, також є проблематичними. Адже тоді на результат
виборів впливати буде складно. Люди обиратимуть за своїми критеріями кого захочуть,
а не тих, кого втиснули в списки. Тож деякі «любі друзі» точно можуть пролетіти в такій
ситуації.
Наступного
пленарного
тижня депутати розглядатимуть виборчі кодекси. А от що
будуть робити з виборчими
законами, які й передбачають
модель проведення волевиявлення, — невідомо. Але, згідно з регламентом, провалені
виборчі законопроекти на цій
сесії вже не розглядатимуться. Також не можна приймати
схожі за змістом документи
впродовж однієї сесії. Тож
знову маємо ситуацію не надто приємну. Хоча для цього
парламенту регламент — не
указ…

КОНТЕКСТ

Президент «потурбувався» про депутатів і забув про себе
Разом із законопроектом
«Про зняття депутатської
недоторканності» президент
мав би подати проект закону
«Про імпічмент президента».
На цьому наголосив
народний депутат від фракції
«Батьківщина» Іван Крулько під
час ефіру на «Прямому» каналі.
«Президент України, коли ініціював законопроект «Про зняття депутатської недоторканності» і «подумав» про депутатів, мав би також потурбуватися про себе. Бо має існувати
механізм відкликання президента з посади в
порядку імпічменту, якщо він вчиняє злочини
проти держави. На жаль, Порошенко цього не
зробив», — зауважив він.
За словами Крулька, має бути ухвалений закон «Про тимчасові слідчі ко-

місії Верховної Ради України», який,
власне, дає механізми притягнення до відповідальності президента в порядку імпічменту.
«Проект цього закону був одним із перших,
який зареєструвала фракція «Батьківщина»,
коли зайшла до парламенту. Його можна
голосувати хоч завтра, але ніхто не збирається цього робити», — переконаний парламентар.
Народний депутат пояснив: «Цей документ
у разі ухвалення робить парламент сильнішим. Але Банковій не цікаво, щоб парламент
мав реальні інструменти і був незалежним. Їй
цікаво, аби він був ручним і керувався за помахом палички».
Іван Крулько наголосив, що позиція «Батьківщини» є однозначною: «закон має бути
один для всіх».

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Однак навіть ухвалений
виборчий закон проблеми
не вирішить. Згадайте: уже
три роки в країні функціонує
прострочена Центральна виборча комісія. Та президент
не поспішає узгоджувати із
парламентарями кандидатури нових членів ЦВК. А це є
принциповим питанням, бо
важливо не як голосують, а як
порахують.
Для того щоб відбулася
«Велика політична реформа»,
замало ухвалення кількох законів. Зрештою, ні про яке
ухвалення і не йдеться. Усе
це більше нагадує затягування часу та відволікання уваги
від дійсно важливих питань
і проблем (хоча б тих самих
«реформ»).
Насправді Україні потрібне очищення системи, на
яке ми всі так чекали після
Революції Гідності. Тяжкий
вірус, яким нині заражена
державна система, неможливо вилікувати корисною,
але наразі абсолютно недієвою аскорбінкою. Потрібне повне перезавантаження
влади й чітка гарантія того,
що будь-хто буде покараний за зловживання чи злочини! Недоторканності не
має бути в принципі ні для
кого, корупціонери повинні
сидіти у в’язницях, а вибори
мусять відбуватися за правилами, які б мінімізували можливість зловживань. І тоді
з’явиться хоч якийсь шанс на
гідне життя…

Яна ДЖУНГАРОВА
Подписной индекс:
23115

gazetavv.com
(044) 359-04-54
Напередодні чергової
річниці початку Революції
Гідності усе частіше
пригадуються обіцянки,
які давала українцям
постмайданна влада.
Кілька років тому, коли
режим Януковича впав,
ми тішилися як діти. Тоді
усі сподівалися, що наше
життя змінюватиметься
на краще. Як з’ясувалося,
на гірше. Дуже швидко
стало зрозуміло, що
все пішло не так.
Згадайте, як 15 березня
2014-го на вулиці Банковій
біля Адміністрації президента
було демонтовано металеву огорожу. А вже 18 червня того ж року паркан знову
з’явився. І це через одинадцять днів після інавгурації новообраного президента Петра
Порошенка. Символічно!
Так нова влада одразу відгородилася від простого народу, побоюючись його. І подальших доказів тому було
безліч. Пригадайте тільки, як
у травні цього року президент
з робочим візитом приїздив до
Одеси. Тоді на підступі до локацій, де мав з’явитися глава
держави, виставили кількаметрові огорожі, що більше
нагадували клітки. Це дуже
показово. Певне, такий страх
базується на простій істині,
що історія має здатність повторюватися...
За три роки кожен простий
українець зміг зазнати «життя
по-новому». Незабаром випробуємо на собі й ті зміни,
які провладні парламентарі
та урядовці чомусь називають
реформами в пенсійній, медичній та судовій галузях.
До речі, згідно з результатами опитування, проведеного
Центром «Соціальний моніторинг»,
Українським інститутом соціальних досліджень
ім. О. Яременка й Інститутом
аналізу та прогнозування, нині
Верховній Раді України не довіряють 85,2% українців. Доволі низький рівень довіри і до
інших державних інститутів. У
будь-якій демократичній країні мало б відбутися перезавантаження влади: дочасні
парламентські вибори, а потім
формування нового Кабінету
міністрів. Адже коаліція первинна, вона є матір’ю уряду.
Навіть формальні підстави
для цього існують: понад рік
в країні немає легітимної більшості, яка має складатися, за
чинним законодавством і коа-
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УКРАЇНСЬКА «МАТРИЦЯ»:

перезавантаження
чи революція?
ліційною угодою, лише з парламентських фракцій! Утім,
представників провладних політичних сил це не бентежить.
Такими формальностями не
переймається і президент,
який, згідно з Конституцією,
має право розпускати парламент і оголошувати дочасні
парламентські вибори.
Українці — дуже терплячий народ. Та скільки їм доведеться чекати на позитивні
зміни? Час від часу політологи прогнозують, що от-от станеться соціальний вибух. Чи
готові громадяни до дійсно
всенародних протестів? Експерти розповіли «ВВ», якою є
вірогідність нового Майдану
та що наразі може врятувати
ситуацію.

суду — усі ці речі більше зрозумілі експертам. Прості українці натомість є експертами
зі зростання цін, безробіття,
зниження доходів… Саме ці
важливі питання не піднімали-

ДОСТРОКОВІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ —
ЄДИНИЙ ШЛЯХ, ЯКИЙ ЗМОЖЕ ПОВЕРНУТИ
ЛЕГІТИМНІСТЬ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
У ПАРЛАМЕНТІ. ТА МОЖНОВЛАДЦІ ДУЖЕ БОЯТЬСЯ
ЦЬОГО СЦЕНАРІЮ І НАМАГАЮТЬСЯ ЗАМОРОЗИТИ
СИТУАЦІЮ ЗАРАДИ САМОЗБЕРЕЖЕННЯ.
АДЖЕ ВОНИ РОЗУМІЮТЬ, ЩО ПРОГРАЮТЬ
У РАЗІ ПРОВЕДЕННЯ ДОЧАСНИХ ВИБОРІВ

ся. Тож поки що маємо фальстарт, такий собі підземний
поштовх. А справжній всенаЧИ БУДЕ ЗЕМЛЕТРУС?
родний Майдан — це землеПолітолог, директор Інсти- трус», — говорить політолог.
За словами Вадима Каратуту глобальних стратегій
Вадим Карасьов вважає, що сьова, говорити про масові
спроба Міхеіла Саакашвілі протести ще зарано. Втім, на-

б стати гарною об’єднуючою
ідеєю», — завершує експерт.

ПЕРЕВИБОРИ — ЄДИНИЙ ШЛЯХ
Кандидат політичних наук,
політолог Олексій Якубін
звертає увагу на те, що рівень

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РІЗНОМАНІТНИХ
СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, ПОНАД
70% УКРАЇНЦІВ ВВАЖАЮТЬ, ЩО ДЕРЖАВА
РУХАЄТЬСЯ У НЕПРАВИЛЬНОМУ НАПРЯМКУ.
І ПРОТЕСТНІ НАСТРОЇ ЩОРАЗ ЗРОСТАЮТЬ
очолити народний протест виявилася непереконливою.
«Річ у тім, що вимоги нинішнього протесту є виключно
політичними. Зняття депутатської недоторканності, зміна виборчого законодавства,
створення антикорупційного

слідки тих самих «реформ»,
зокрема медичної та пенсійної, можуть стати причиною
серйозного землетрусу.
«Пригадайте, Майдан 2013
року починався із підземних
коливань: податковий Майдан
2010 року, Врадіївка, загалом

ВИМОГИ НИНІШНЬОГО ПРОТЕСТУ Є ВИКЛЮЧНО ПОЛІТИЧНИМИ.
ЗНЯТТЯ ДЕПУТАТСЬКОЇ НЕДОТОРКАННОСТІ, ЗМІНА ВИБОРЧОГО
ЗАКОНОДАВСТВА, СТВОРЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОГО СУДУ —
УСІ ЦІ РЕЧІ БІЛЬШЕ ЗРОЗУМІЛІ ЕКСПЕРТАМ. ПРОСТІ УКРАЇНЦІ
НАТОМІСТЬ Є ЕКСПЕРТАМИ ЗІ ЗРОСТАННЯ ЦІН, БЕЗРОБІТТЯ, ЗНИЖЕННЯ
ДОХОДІВ… САМЕ ЦІ ВАЖЛИВІ ПИТАННЯ НЕ ПІДНІМАЛИСЯ.
ТОЖ ПОКИ ЩО МАЄМО ФАЛЬСТАРТ, ТАКИЙ СОБІ ПІДЗЕМНИЙ ПОШТОВХ
Подписной индекс:
23115

поки блокують можливість
соціального вибуху. Стримує
також війна на сході країни.
Однак негатив накопичуватиметься. Не треба забувати про
прийняті парламентом зміни,
які називають реформами…
Саме це й може спричинити
масштабні протести», — пояснює експерт.
За словами Олексія Якубіна,
влада це добре розуміє. Тому
найболючіші зміни відтерміновує, а натомість намагається
хоч трохи підсолодити пілюлю. Повною мірою результати «реформ» українці відчують після чергових виборів у
2019 році! Ось тоді можливий
справжній шок. Та справу вже
буде зроблено…
«Але все одно влада боїться.
Вона усвідомлює, що її дії спрямовані не на благо українців.
Саме тому з’являються паркани, ми бачимо шалені кордони
спецпризначенців, нацгвардійців, поліцейських… Влада змурізні локальні протести… Тож шена опиратися на силовий
Євромайдан просто визрів.
блок. Подивіться лишень, як із
Ще одне: нині найголовніша року в рік зростають видатки
вимога має стосуватися про- на силовиків (не маю на уваведення дострокових парла- зі оборону). Отож, проводячи
ментських виборів! Це могло антисоціальну політику, вла-

протестних настроїв насправді дуже високий.
«За результатами різноманітних соціологічних досліджень, понад 70% українців вважають, що держава
рухається у неправильному
напрямку. Протестні настрої
зростають: торік в Україні відбулося більше як шість тисяч
локальних протестів. Люди
вже не готові сприймати балаканину політиків, зокрема
спікерів влади. З іншого боку,
неприйняття поки що не виливається у масові протести.
Чому? Нині ми маємо трохи
інші умови, ніж у 2013 році. А
ще багато хто розчарований
«результатами» революції. У
декого є банальний страх, що
буде тільки гірше. Усі ці речі

да будує поліцейську державу. Нинішні очільники країни
розглядають держбюджет як
власний. Чим менше грошей
буде виділятися на соціальні
програми, тим більше залишатиметься на користь їхніх інтересів. Взагалі-то це називається приватизація держави»,
— констатує політолог.
На думку Олексія Якубіна, єдиний вихід із нинішньої
ситуації — перезавантаження
влади.
«Люди не довіряють народним депутатам, то про які
«реформи» може йтися? Дострокові парламентські вибори — єдиний шлях, який зможе
повернути легітимність прийняття рішень у парламенті.
Та можновладці дуже бояться
цього сценарію і намагаються
заморозити ситуацію заради
самозбереження. Адже вони
розуміють, що програють у
разі проведення дочасних виборів.
До речі, зауважте, як злагоджено разом із провладними
фракціями голосують «радикали», навіть щодо питань, які
їхня політична сила принципово не мала б підтримувати.
Гадаю, вони отримали гарантії того, що ніякого дострокового волевиявлення не буде»,
— підсумовує експерт.

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Марія АНІНА
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Депутаты проголосовали
за начало конца
украинской системы
здравоохранения

В Украину пришла
#СМЕРТЬРЕФОРМА

«Батьківщина» голосовала против
так называемой медицинской
реформы, считая ее продолжением
политики Гройсмана — Порошенко по
уничтожению украинской нации.
Об этом лидер фракции Юлия Тимошенко
заявила после принятия провластными фракциями законопроекта №6327.
Политик пояснила, что закон, по сути, является аферой от правительства. Ведь основная цель так называемой медреформы — не
улучшение здоровья нации, а аккумулирование средств в одном месте — Национальной
службе здоровья. Именно туда будут стекаться деньги из сельских, поселковых, районных,
городских, областных бюджетов, которые
ранее пропорционально распределялись на
систему здравоохранения по всей стране.
Юлия Тимошенко объяснила, что, собрав
в один «коррупционный котел» все средства,
а это примерно 102 млрд грн, Служба будет
распределять их в ручном режиме, вследствие чего местные учреждения здравоохранения будут брошены на произвол судьбы.
«Множество сельских ФАПов, маленьких
больниц и стационаров останутся без финансирования, и их попросту закроют. В первую
очередь исчезнет сельская сеть учреждений», — констатировала политик, добавив, что
вследствие таких изменений многие медики
лишатся работы.
Юлия Тимошенко также рассказала, что
обещанное властями повышение зарплат
медработникам произойдет за счет сокращения их количества. Также правительственной
реформой предусмотрено финансирование
только семейных врачей, а узкопрофильные
специалисты останутся без государственной
поддержки.
«Так называемая медицинская реформа
вводит софинансирование медицинских услуг, в том числе оплату людьми операций стоимостью от 20 до 100 тыс. грн. Доведенные
до нищеты украинцы не смогут себе этого
позволить. Таким образом, они будут лишены
медицинской помощи», — добавила она.
Лидер «Батьківщини» отметила, что критическая позиция фракции относительно так
называемой медицинской реформы находит
поддержку в профессиональных медицинских кругах. Она рассказала о резолюции Форума медработников, на днях состоявшегося
в Киеве, в которой медики рекомендовали
властям принимать альтернативный законопроект №7065 по реформированию отрасли.
Этот документ, разработанный фракцией
«Батьківщина» и другими парламентариями,
предусматривает обязательное медицинское
страхование.
«Депутаты проголосовали за начало конца
системы здравоохранения в Украине», — констатировала политик.
Она также сослалась на выводы Счетной
палаты о расходах на закупку лекарств и
оборудования за государственные средства в
2014–2017 годах через международные организации и выразила возмущение масштабами
коррупции в этой сфере.
«В 2015–2016 годах было выделено на закупку лекарств почти 6 млрд грн, а поставлено только 50% медикаментов, да еще и просроченных. В 2017-м проплачено еще 6 млрд
грн на лекарства. Однако до сих пор не поставлено препаратов ни на копейку. Вот как
ликвидируется население Украины», — подытожила Юлия Тимошенко.

Алексей ГОНСКИЙ
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Заболели? Раскошеливайтесь! В прошлый четверг парламент протащил
медреформу, которая стартует уже с нового года. Премьер-министр
не скрывал радости. Ему с Супрун удалось, поправ Конституцию,
разрушить последние баррикады бесплатной медицины в Украине.
Рада, по уже сложившейся традиции,
голосовала за законопроект №6327
как было нужно — не брезгуя кнопкодавством. Все предложенные поправки
одна за другой были провалены, чтобы
принять законопроект в том виде, который требовался Кабмину. Прикрываясь
тем, что бесплатной медицины и сейчас
нет, парламентарии провластного большинства обрекли украинцев платить
дважды. А многих и вовсе лишили права
на медпомощь.
Ведь в год на каждого пациента из
госбюджета будет выделяться 370 грн.
В Украине, по данным Госстата, проживает 42,35 млн человек, поэтому лишь
на предоставление бесплатной медпомощи понадобится 15,669 млрд грн. Учитывая то, что в проекте бюджета-2018
заложены расходы на первичную медицину лишь на уровне 13,28 млрд грн, несколько миллионов украинцев попросту
окажутся в пролете.
В Кабмине обещают, что перечень
бесплатных услуг будет утверждаться
правительством ежегодно. Сейчас министры браво рапортуют, что не придется раскошеливаться на экстренную
помощь (острый сердечный приступ,
инсульт, аппендицит, переломы и прочее), паллиативную медицину (помощь
пациентам со смертельными заболеваниями). Также бесплатно будут получать медуслуги дети до 16 лет и беременные. Госпожа Супрун со всех трибун
божится, что и роды будут бесплатными.
Однако если пересмотр медуслуг будет
проводиться ежегодно, следовательно,
и их перечень можно в будущем корректировать. По традиции, не в сторону
увеличения…
Однако главной интригой остались
цены, по которым нам придется гарантированно платить. Модель расчета
медуслуг до сих пор не представлена. И
в лучшем случае прайсы нам покажут в
начале следующего года — в качестве
новогоднего «подарка».

Глава профильного парламентского
комитета Ольга Богомолец опубликовала у себя на странице в соцсети «прейскуранты», рассчитанные тремя крупными медучреждениями для утверждения
Минздравом, которые впоследствии
могут стать официальными расценками.
Дабы не шокировать украинцев, приведем самые дешевые услуги.
Так, консультация кардиолога высшей категории обойдется в 288 грн,
рентген в одной проекции — 373 грн,
кардиограмма — 127 грн, измерение
давления — 27 грн, ЭхоКГ с цветным
картированием — 551 грн. За один внутривенный укол придется выложить
81 грн, а внутримышечный — 17,23. Зато
вам поставят очистительную клизму
всего за 9,41 грн, хотя клизма с медикаментами обойдется уже в 152,54 грн.
Все прекрасно помнят, что элементарные анализы входили в бесплатный
пакет медуслуг. Но в прайсе медучреждений появились и они. Так, забор крови
стоит всего 20 грн, а вот за ее лабораторное исследование придется платить
дополнительно. Хотите определить количество эритроцитов — выкладывайте
32 грн, а за то, чтобы узнать уровень гемоглобина, — около 45 грн. Подсчет же
лейкоцитов обойдется в 28,09 грн. При
виде цен вас хватил инфаркт? За его
лечение придется заплатить минимум
72,6 тыс. грн.
К слову, роды также есть в прайсе.
Предполагается, что самопроизвольные
роды будут стоить 23 345 грн, а кесарево сечение — 40 509 грн.
Итак, копеечка к копеечке, вырисовываются совершенно непомерные суммы.
При нынешних реальных доходах все
больше украинцев будут отказываться
от лечения, что приведет к увеличению
смертности среди населения.
Говорить о том, что после введения
медреформы врачи станут жить лучше, тоже не приходится. Потому что им
нужно будет из собственного кармана

платить не только зарплату санитарке
и медсестре, но и вносить свою часть
за коммунальные услуги, предоставляемые учреждению. А если бедные
будут стараться не ходить к эскулапам, а те, кто посостоятельнее, предпочтут лечиться в той же Беларуси, то на
огромный поток денег больницам рассчитывать тоже не приходится. То есть
они останутся лишь с теми субвенциями, которые будут выделяться Национальной службой здоровья. И их хватит
в лучшем случае на зарплаты. Смогут
ли учреждения улучшать свою базу?
Повышать качество услуг? В итоге пациентам за их же деньги предоставят
сомнительное лечение. И не факт, что
за него не придется положить в карман
врачу несколько дополнительных купюр.
Украинская система здравоохранения действительно давно нуждается
в кардинальном реформировании. Во
многих странах мира прекрасно функционирует государственное страхование. Например, в Австрии мужчину,
попавшего в ДТП, врачи буквально собрали по частям, провели несколько
сложных операций, привлекали лучших
специалистов, благодаря чему он не
стал инвалидом. Все манипуляции были
оценены в несколько миллионов евро,
однако страховка пациента покрыла все
затраты. В Украине же депутаты решили, что страхование не нужно. Поэтому
отклоняли все поправки о внедрении
этой системы.
Можно понять оптимистически настроенных людей, которые говорят о
том, что реформа изменит нашу медицину в лучшую сторону. И очень хочется,
чтобы это было так. Однако настоящая
реформа — это целостный механизм, а
не внедрение отдельных новаций, выгодных правительству. Результаты такой #смертьреформы вскоре ощутят все
украинцы, за исключением депутатов,
министров и чиновников, предпочитающих «Феофанию» и частные клиники.
Поэтому следует уже сейчас заниматься своим здоровьем и стараться не болеть.

Арина МАРТОВА

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ АНАЛИЗЫ ВХОДИЛИ В БЕСПЛАТНЫЙ ПАКЕТ МЕДУСЛУГ. НО В ПРАЙСАХ,
РАССЧИТАННЫХ ТРЕМЯ КРУПНЫМИ МЕДУЧРЕЖДЕНИЯМИ ДЛЯ УТВЕРЖДЕНИЯ МИНЗДРАВОМ,
ПОЯВИЛИСЬ И ОНИ. ТАК, ЗАБОР КРОВИ СТОИТ ВСЕГО 20 ГРН,
А ВОТ ЗА ЕЕ ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО.
ХОТИТЕ ОПРЕДЕЛИТЬ КОЛИЧЕСТВО ЭРИТРОЦИТОВ — ВЫКЛАДЫВАЙТЕ 32 ГРН,
А ЗА ТО, ЧТОБЫ УЗНАТЬ УРОВЕНЬ ГЕМОГЛОБИНА, — ОКОЛО 45 ГРН. ПОДСЧЕТ ЖЕ
ЛЕЙКОЦИТОВ ОБОЙДЕТСЯ В 28,09 ГРН. ПРИ ВИДЕ ЦЕН ВАС ХВАТИЛ ИНФАРКТ?
ЗА ЕГО ЛЕЧЕНИЕ ПРИДЕТСЯ ЗАПЛАТИТЬ МИНИМУМ 72,6 ТЫС. ГРН
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Коррупционная схема по
растрате 149 млн гривен,
в которой оказались
замешаны замминистра
обороны и еще несколько
чиновников ведомства,
вызвало волну возмущения
в украинском обществе.
В условиях войны
недопустимо разворовывать
армию, наживаясь на
ней. И хоть Верховный
главнокомандующий
пообещал отрубать
руки за хищения в ВСУ,
закрадывается подозрение,
что одноруких чиновников
мы так и не увидим.
БОДЯЖИТЬ НА ТОПЛИВЕ
Напомним,
Национальное
антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) разоблачило в Министерстве обороны Украины
коррупционную схему растраты
149 млн гривен при закупке топлива. Правоохранители провели
ряд обысков. В итоге детективы
НАБУ под процессуальным производством Специализированной
антикоррупционной прокуратуры
(САП) объявили подозрения четырем должностным лицам Минобороны. В их числе — заместитель
министра обороны Украины Игорь
Павловский, а также директор
Департамента государственных
закупок и поставки материальных
ресурсов Владимир Гулевич, которые были задержаны.
Чиновникам МО инкриминируют, что одна коммерческая фирма выиграла на торгах все лоты
по поставке для армии топлива,
выставив низкие цены. А затем
завысила их в среднем на 16%
путем подписания дополнительных соглашений. Таким образом,
вместо экономии государственных средств Минобороны разорило бюджет почти на 150 млн
гривен.
Примечательно, что когда в
суде избиралась мера пресечения замминистру, его вызвался
взять на поруки заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский.
Свое слово замолвил и министр
обороны Степан Полторак.
«Генерал Павловский исполнял свои обязанности с первого
дня агрессии, причем достаточно

НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО?

КОРРУПЦИЯ ПРИ ПОГОНАХ
Эксперты, опрошенные «ВВ»,
предполагают, что это громкое
коррупционное дело в итоге заглохнет.
Генерал армии Украины, эксглава Службы внешней разведки
Николай Маломуж в комментарии «ВВ» рассказал, что данное
резонансное дело с закупками
топлива вызывает недоумение в
плане лояльного отношения к подозреваемым, которых обвиняют в расхищении значительных
средств.
«Домашний арест свидетельствует о том, что, вероятнее всего,
дело ничем не окончится. Потому
что сразу же были задействованы мощные рычаги влияния, выходы на главнокомандующего. У
подозреваемых есть высокие покровители из окружения президента, имеющие влияние на Минобороны, на оборонный сектор в
целом и бизнесменов, которые
занимаются армейскими поставками», — констатировал он.
В свою очередь военный эксперт, экс-сотрудник Генштаба
Украины, полковник запаса Олег
Жданов напомнил, что все первые лица Минобороны и Генштаба — назначенцы президента.
«Верховный
главнокомандующий лично одобряет каждую
кандидатуру: министра, его замов, начальника Генштаба… Он
назначает их своим указом. И эти
должностные лица не могли сде-

шкой, со временем затихает, поскольку в армии распространена
круговая порука. Если ворует командир, то ворует и прапорщик. И
если поймали на горячем прапорщика, он потянет за собой командира», — уточнил Олег Жданов.

Но в 2015 году этот самый самолет был отремонтирован при участии благотворительного фонда,
который возглавляет один из советников президента, и под аплодисменты и телекамеры передан
армии. Возникает вопрос: зачем
этот АН через два года вновь собираются ремонтировать?» — неКУРОЧКА ПО ЗЕРНЫШКУ…
доумевает Снегирев.
По его словам, наиболее неК сожалению, признаки коррупции в тендерах Минобороны понятным в этой истории с теннаблюдаются не только в закупке дерами является то, что против
топлива. Военный эксперт, сопред- фирмы — победительницы торгов

ЗАКУПКИ ТОПЛИВА — ЭТО ОДНА ИЗ ТЕНЕВЫХ СХЕМ.
ВОЕННЫЕ ЧИНОВНИКИ ЗАРАБАТЫВАЮТ
ТАКЖЕ НА ЗАКАЗАХ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ
И ЕЕ РЕМОНТАХ. НАВАРИТЬ МОЖНО И НА РЕАЛИЗАЦИИ
ИЗБЫТОЧНОГО ИМУЩЕСТВА: ОБОРУДОВАНИЯ,
РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, АВТОМОБИЛЕЙ
седатель гражданской инициативы
«Права справа» Дмитрий Снегирев
рассказал «ВВ», что их организация за четыре дня до резонансного ареста замминистра подала
в НАБУ материалы о двух других
сомнительных тендерах при участии военных чиновников. Примечательно, что в обоих торгах фигурирует одна и та же воинская часть,
которая дислоцируется, по странному стечению обстоятельств, на
родине президента — в Виннице.

В ПЕРИОД ВОЙНЫ КОРРУПЦИЯ В АРМИИ
СТАЛА ЕЩЕ БОЛЕЕ ТЯЖКИМ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ
КАК ЮРИДИЧЕСКИ, ТАК И МОРАЛЬНО
профессионально. Он был руководителем АТО в Мариуполе во
время активных боевых действий
там. Но если он причастен к преступлению, он должен за это ответить», — сказал министр, заверив журналистов, что может уйти
в отставку, если вина подозреваемого будет доказана.
В итоге Павловский отправлен судом под домашний арест, а
его адвокаты намерены обжаловать избранную меру пресечения.
Пока же идет рассмотрение дела
по сути.
Подписной индекс:
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лать ни одного шага без согласования с ним», — подчеркнул он в
комментарии «ВВ».
Эксперт добавил, что не стоит
ожидать ни публичного отрубания рук, ни положенных в военное время решений трибуналов
с жестким наказанием для чиновников-коррупционеров, ведь в
Украине официально не объявлена война.
«Появляющаяся информация
об избрании меры пресечения
тому или иному военному, который является, по сути, мелкой со-

Обороноспособность и безопасность страны напрямую
зависит от искоренения коррупции в армии. Дмитрий Снегирев
напомнил, что наши западные
партнеры настаивают на внедрении института общественного контроля над военными.
От глаз активистов не должны
скрывать ничего, даже закупок.
Этот механизм эффективно зарекомендовал себя в других
странах.
«Хотя у нас президент попросту назначит «своих» волонтеров
и общественных активистов, которые будут рассказывать о победах и не замечать проблем», —
считает он.
Олег Жданов уверен, что
полноценная работа военной
службы правопорядка (на сегодняшний день не узаконена и работает на основании внутренних
приказов и директив Минобороны) и военной прокуратуры могла бы исправить положение. Это
— две конкурирующие структуры,
поэтому любое дело просто так
не канет в Лету.
«В случае фиксации неправомерных действий со стороны
сотрудников Минобороны или
Генштаба они должны быстро
провести оперативно-следственные действия и предъявить обвинение. Далее материалы дела
подаются в суд. А президент как
Верховный главнокомандующий
обязан содействовать военной

«По одному тендеру должны были закупить 7 комплектов
КИУ-43. Цена в 2012 году за
комплект этого оборудования
— 125 тыс. долларов. А в 2017-м
— уже 430 тыс. долларов. То есть
на тендере они должны были заработать около 2 млн долларов.
А если учитывать разницу в курсе?» — констатировал он.
По словам эксперта, вторая
сделка на сумму в 52 млн гривен
еще более интересна.
«Воинская часть заключает договор на ремонт самолета АН-26.

открыто два производства: за неуплату налогов и по подозрению в
сомнительных сделках с одним из
луцких заводов. И не знать о подпорченной репутации фирмы в Минобороны попросту не могли…
Николай Маломуж пояснил,
что армия всегда являлась источником коррупции и внедрения
в жизнь теневых схем. Он также
напомнил, что Счетная палата
выявляла факты разворовывания
средств чиновниками «Укроборонпрома». Однако топливо — это
лишь одна из схем. Зарабатывают
также на заказах военной техники
и ее ремонтах. Наварить можно и
на реализации избыточного имущества: оборудования, радиотехнических средств, автомобилей.
«Это, безусловно, и боевая
техника, которая продавалась в
другие страны и на которой зарабатывались большие прибыли,
включая теневые. То есть это был
формат, который контролировался первыми лицами государства,
в том числе президентом. Это
сфера их влияния, контроля и
компетенции. Ничего нового тут
нет. Но сейчас это происходит во
время войны. Поэтому коррупция
в армии стала еще более тяжким
преступлением — как юридически,
так и морально», — уверен он.

прокуратуре и принять меры по
усилению борьбы с коррупцией,
ее недопущению в дальнейшем,
чего у нас не происходит», —
уточнил он.
В свою очередь Николай
Маломуж уверен, что нужно начинать с самых верхов и очень
жестко наказывать за хищения
в армии.
«Прежде всего избавиться от
тех людей, которые крышуют
коррупцию в «Укроборонпроме»,
Минобороны, СНБО, Верховной
Раде. Как правило, люди, курирующие вопросы обороны, находятся в команде президента.
Поэтому очень сложно будет
создать механизм, который бы
позволил пресекать хищения», —
подчеркнул генерал армии.
Олег Жданов добавил, что армия является зеркалом государства. Процессы, происходящие в
стране, в военной среде проявляются еще более явственно.
«Разговаривая с офицерами
Генштаба, я постоянно слышу
жалобы на тотальную коррупцию по всей вертикали. Так что
в армии не будет порядка, пока
вся страна коррумпирована», —
подытожил эксперт.

Антонина МИРОШНИЧЕНКО
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ОБЩЕСТВО
Міносвіти щороку
проводить традиційний
ритуал — у жовтні
затверджує умови
прийому до вишів. Нові
правила гри зменшують
кількість заяв, які можуть
подати абітурієнти до ВНЗ,
збільшують прохідний бал
для медиків та зберігають
регіональні квоти й пільги.
«Новинкою сезону» стане
запровадження творчих
заліків при вступі на
деякі спеціальності.

ГРА
за правилами?

ІЗ ТВОРЧИМ ПІДХОДОМ
Згідно з новими правилами,
абітурієнти, які мають намір
вступити на бюджет, зможуть
подати лише сім заяв на чотири спеціальності. Нагадаємо,
що минулого року вступникам
дозволялося подавати 9 заяв
за чотирма спеціальностями,
а позаторік — до 15 заяв за
п’ятьма фахами.
За логікою МОН, обмеження
кількості заяв має стимулювати молодих людей ретельніше обирати спеціалізацію
та навчальний заклад. Тому
потенційним студентам варто
самотужки з’ясовувати, чим
відрізняється той чи інший фах
і ким вони стануть, отримавши
диплом. Для цього варто відвідувати дні відкритих дверей
навчальних закладів або факультетів вишів, де педагоги
дадуть відповіді на запитання.
Якщо ж такої можливості немає, стане в нагоді Інтернет.
На форумах абітурієнти дізнаються про всі підводні камені
навчання.
Як і торік, у 2018-му прийматимуться сертифікати зовнішнього незалежного тестування
2016, 2017 і 2018 років. Але це
не стосується тестування з іноземних мов. Якщо випускник
попередніх років схоче вступати у 2018-му, йому доведеться
наново пройти незалежне оцінювання з цього предмета.
Умовами до вступу, окрім
творчих конкурсів, тепер будуть і творчі заліки на деякі
спеціальності. Такі випробування передуватимуть вступній
кампанії. Вони розпочинаються
1 лютого 2018 року і триватимуть до 26 липня. Фактично залік визначає достатність рівня
необхідних здібностей вступника для участі у конкурсному відборі. До такої перевірки
мусять бути готові майбутні
педагоги з фізкультури, образотворчого мистецтва й музики,
журналісти і дизайнери — промислові, графічні, середовища
та одягу/взуття.
А ось творчий конкурс, який
дає додаткові бали при вступі, мають пройти майбутні
архітектори, хореографи, музиканти, художники, співаки,
спеціалісти з аудіовізуального
мистецтва та виробництва і навіть потенційні захисники цивільної безпеки.
Із додатку 6 Умов абітурієнт
зможе дізнатися, які предме-

6

ти йому потрібно здавати для
вступу на омріяну спеціальність,
а також чи потрібно йому готуватися до творчих іспитів.
Реєстрація електронних кабінетів вступників та завантаження документів триватиме
з 2 до 25 липня 2018 року, а з
12 до 26 липня заяви і документи будуть приймати в вишах. Ті,
хто вступатиме на основі співбесіди, іспитів або творчих конкурсів, зможуть подати заяви
до 20 липня.
За правилами, до 1 серпня
навчальні заклади опублікують
рейтингові списки абітурієнтів. Зарахування ж вступників
за державним або регіональним замовленням відбудеться
7 серпня, а за кошти фізичних
або юридичних осіб — не пізніше 30 вересня.

ЕЛЕКТРОННА ФОРМА
Випускники, які у 2018-му
захочуть стати студентами, мають подавати документи тільки
в електронній формі. Враховуючи досвід попередніх років,
батькам та абітурієнтам варто
закуповувати валідол у великій
кількості. Наприклад, минулого
року через заміну в авральному
режимі програмного забезпечення Єдиної державної електронної бази з питань освіти
(ЕГЕБО) система давала збої.
База відмовлялася працювати,
доступ до неї часто був обмежений. А подані в перші кілька
днів вступної кампанії заяви
40 тисяч абітурієнтів були анульовані через відсутність конкурсного балу, який визначається системою автоматично. І
хоча врешті-решт МОН визнало
свою помилку і якось залагодило ситуацію, немає гарантій,
що цього року система знов не
викине колінця. Тому важливо
не тільки вчасно зареєструватися, а й регулярно переглядати свій кабінет. Адже Умови
надають вишу можливість скасувати заяву абітурієнта, якщо
приймальна комісія завважить
у ній помилку. Скасована заява
вважається неподаною, а факт
такого подання анулюється у
Єдиній базі.
Як прописано в документі,
приймальна комісія має пові-

домити вступникові про своє
рішення одразу, після чого абітурієнт може подати нову заяву
з такою самою пріоритетністю.
Однак минулий рік продемонстрував, що це правило не завжди виконувалося.
Аби заздалегідь не розводити «зраду», варто зазначити, що
ті абітурієнти, які не змогли зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин,
підтверджених довідкою від
приймальної комісії вишу, мають право безпосередньо віднести документи в паперовому

території або переселився з неї
після 1 січня 2018 року.
Крім того, пільгу при вступі отримують діти загиблих чи
скалічених воїнів АТО, зокрема,
тих бійців, які захищали країну
в складі добробатів. Це ж стосується і дітей правоохоронців,
які виконували свій обов’язок у
зоні проведення антитерористичної операції.
На бюджет можуть бути також зараховані шахтарі, які мають стаж підземної роботи не
менше ніж три роки, або діти
загиблих гірняків. Сюди ж відносяться діти тих шахтарів, які

Але якщо ми вже розпочали
рух у такому правильному напрямку, то виникає доволі логічне питання: чому аналогічні
правила не застосовуються до
майбутніх педагогів, яких називають «інженерами людських
душ»? Бо в Україні, здається,
не надто переймаються тим,
хто навчатиме дітей, хоч вчителям і підвищили зарплатню.
Досі для абітурієнтів, які обрали педагогічні спеціальності, є
певні пріоритети у вигляді галузевих коефіцієнтів, що сприятимуть у вступі.
До речі, в Умовах залишилися так звані регіональні коефіцієнти, попри те, що з ними боролися активісти-освітяни. Так,
для вишів Києва він буде 1, для
ВНЗ у Донецькій, Житомирській, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Сумській,
Херсонській,
Хмельницькій,
Чернігівській областях, переміщених закладів вищої освіти
— 1,04, в інших випадках — 1,02.
Тобто мешканці невеликих міст
та сіл України знову матимуть
перевагу перед городянами,
адже якщо помножити бал ЗНО
на високий регіональний коефіцієнт, у них з’являється більше
шансів стати бюджетниками.
Але позитивним чинником
є не тільки місце проживання. При визначенні середнього
балу зараховуються оцінки по
200 балів із двох предметів за
вибором вступника, якщо він є
членом збірних команд Украї-

В УМОВАХ ПРИЙОМУ ДО ВИШІВ ЗАЛИШИЛИСЯ
ТАК ЗВАНІ РЕГІОНАЛЬНІ КОЕФІЦІЄНТИ,
ХОЧА З НИМИ БОРОЛИСЯ АКТИВІСТИ-ОСВІТЯНИ.
ТАК, ДЛЯ ВИШІВ КИЄВА ВІН БУДЕ 1, ДЛЯ ВНЗ
У ДОНЕЦЬКІЙ, ЖИТОМИРСЬКІЙ, КІРОВОГРАДСЬКІЙ,
ЛУГАНСЬКІЙ, МИКОЛАЇВСЬКІЙ, СУМСЬКІЙ,
ХЕРСОНСЬКІЙ, ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ, ЧЕРНІГІВСЬКІЙ
ОБЛАСТЯХ, ПЕРЕМІЩЕНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ
ОСВІТИ — 1,04, В ІНШИХ ВИПАДКАХ — 1,02
вигляді. Також «папір» повинні
подати вступники, які можуть
потрапити до навчальних закладів за співбесідою, іспитами та/або квотою-1, квотою-2.
Таку можливість мають і ті, в
чиїх документах є розбіжності у написанні прізвища, ім’я,
по-батькові, даті народження
тощо.

стали інвалідами 1 та 2 групи
через виробничі травми.
Є пільги й для ліквідаторів
аварії на ЧАЕС і тих, хто внаслідок катастрофи отримав інвалідність. Для таких вступників,
як і торік, діятимуть квоти на
зарахування до ВНЗ.

КВОТНИЙ ПРИНЦИП ЗБЕРЕЖЕНО

Найрезонанснішим
нововведенням стало закріплення
в Умовах прийому мінімального значення кількості балів
із вступних випробувань для
тих, хто обрав спеціальність
«Стоматологія», «Медицина» та
«Педіатрія». Такі вступники для
участі в конкурсі мають отримати щонайменше 150 балів з біології, хімії або математики. Цю
норму дуже бурхливо обговорювали на всіх рівнях. Але вона
є справедливою. Бо в світі до
медичних вишів потрапляють
найрозумніші, ті, хто отримував
найвищі бали з навчальних дисциплін. Адже лікар відповідає
за життя інших.

Позаконкурсний вступ був
скасований ще 2016 року. Проте деякі категорії абітурієнтів
мають право зарахування до
вишу за результатами співбесіди. Це інваліди, сироти,
учасники бойових дій та їх діти,
вояки АТО і ті, хто проходить
військову службу. До категорії
пільговиків належать і особи,
звільнені від військової служби
(зокрема, демобілізовані) після
30 листопада 2017 року, громадяни України, які мешкають на
території проведення антитерористичної операції, ті, хто проживає на тимчасово окупованій

ПО 150 — ДЛЯ МЕДИКІВ

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ни, брав участь у міжнародних
олімпіадах або є чемпіоном чи
призером Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських
ігор. Також на додаткових
10 балів можуть розраховувати
призери IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2018
року та призери III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт
учнів — членів Малої академії
наук України 2018 року.
МОН у грі під назвою «вступна кампанія-2018» свій хід уже
зробив. До 31 грудня виші мають розробити та опублікувати
власні умови прийому, після
чого можна буде краще зрозуміти, скільки бюджетних місць
з’явиться на тій чи іншій спеціальності, чи є у вступника
шанси на безоплатне навчання. Поки ж абітурієнтам залишається одне — готуватися до
ЗНО. А після здачі тестів розраховувати на власні сили та
фортуну.

Олена САФОНОВА
Подписной индекс:
23115

gazetavv.com
(044) 359-04-54
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КИНО

Еще один «Уотергейт»
Все тайное всегда становится явным! Один из примеров
тому — самый громкий политический скандал ХХ века
«Уотергейт», в результате которого 37-й президент США
Ричард Никсон подал в отставку. Кинематографистов этот
исторический эпизод всегда интересовал. Вспомните фильмы
«Вся президентская рать» или же «Фрост против Никсона»…

Ложь по мотивам
реальных событий
Большой популярностью на «фабрике грез» пользуются
фильмы о всякого рода мошенниках и авантюристах.
Часто эти муви основаны на реальных событиях, что
придает им особую пикантность. Не так давно на
большие экраны вышла лента «Барри Сил: Король
контрабанды», повествующая о молодом пилоте,
который одновременно работал на американское
правительство и латиноамериканский наркокартель.

в его жизни». Адвокаты Круза и
Лаймана говорят о том, что это
был обычный небольшой перелет над джунглями, а причиной
катастрофы стала неблагоприятная погода. Расследование
длилось полтора года (проводились экспертизы и допросы
свидетелей), и не так давно дело
поступило в суд… Так что вскоре
истина может раскрыться.

ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ-2

больше по душе играть эдаких
суперменов типа Итана Ханта из
Согласно сюжету, в один пре- «Миссии невыполнимой».
красный день к гражданскому
НЕОПРАВДАННЫЙ РИСК
пилоту Барри Силу (Том Круз)
приходит сотрудник ЦРУ Шафер
ИЛИ СЛУЧАЙНОСТЬ?
(Донал Глисон). ЦРУшник вербуНа самом деле настоящий
ет Барри. Отныне тот под видом
частного предпринимателя, кото- Барри Сил внешне был мало порый занимается развитием авиа- хож на Тома Круза. Да и факты
ции, будет летать над странами из биографии этого персонажа
Центральной и Южной Америки, тоже были несколько перекруче-

НЕ СПИЛБЕРГ И НЕ СКОРСЕЗЕ
Жанр байопик — один из самых
сложных. Режиссеру и сценаристу нужно очень грамотно разобрать биографию своего героя по
полочкам: выделить главные события, исключить все ненужности и не пропустить ничего важного! Это задачка не из легких.
По большому счету, с этим Даг

ПОСЛЕ ПОСЛЕДНЕЙ СВОЕЙ РАБОТЫ В КАРТИНЕ
«МУМИЯ» КРУЗ РЕАБИЛИТИРОВАЛСЯ —
БЫЛ ТРАДИЦИОННО ОБАЯТЕЛЕН И ИРОНИЧЕН.
ВПРОЧЕМ, ЕМУ ПЛОХО УДАЛОСЬ РАСКРЫТЬ
ОБРАЗ ИЗВЕСТНОГО АВАНТЮРИСТА.
ВСЕ ЖЕ АКТЕРУ БОЛЬШЕ ПО ДУШЕ ИГРАТЬ
ЭДАКИХ СУПЕРМЕНОВ ТИПА ИТАНА ХАНТА
ИЗ «МИССИИ НЕВЫПОЛНИМОЙ»
делая фотосъемку. Сил даже
идет на повышение и начинает
доставать секретные данные…
Но однажды его захватывают
в плен члены Медельинского
кокаинового картеля. Они предлагают Барри транспортировать
в США партию наркотиков, при
этом готовы заплатить пилоту
очень щедрый гонорар — 2 тысячи долларов за каждый килограмм. Главный герой очень
воодушевился
возможностью
неплохо нажиться и согласился
на сделку. Отныне он будет работать и на ЦРУ, и на наркокартель. Поймают ли хитрого дельца? Об этом вы узнаете, лишь
посмотрев кино.
Главную роль в картине исполнил знаменитый голливудский актер Том Круз. После последней своей работы в картине
«Мумия» он реабилитировался
— был традиционно обаятелен и
ироничен. Впрочем, ему плохо
удалось раскрыть образ известного авантюриста. Все же актеру

ны и изменены. Режиссер фильма
Даг Лайман как-то сказал, что его
картина — «веселая ложь, основанная на реальных событиях».
Вот только во время съемок
случилась трагедия, так что веселой эту картину назвать никак нельзя. 11 сентября 2015
года двухмоторный Piper Smith
Aerostar 600 разбился в горах
Колумбии. Погибли два летчика — Карл Берл и Алан Пурвин,
выполнявшие на съемках трюки. Родственники считают, что
в случившемся виновны исполнитель главной роли Том Круз и
режиссер Даг Лайман. Адвокаты
семей погибших предоставили
в суд документы, в которых утверждается, что пилотов заставляли совершать слишком рискованные полеты, причем гораздо
чаще, нежели это разрешено инструкцией. В частности, в одном
из писем Пурвина говорится, что
Круз вынуждал летчиков «идти
на высокий риск» и что «этот
фильм — самый опасный проект

Лайман и Гэри Спинелли справились. Но в то же время нельзя
сказать, что фильм смотрится на
одном дыхании. В некоторых моментах действие останавливается, хотя ритм нельзя было сбавлять ни на минуту.
Режиссер Даг Лайман более
всего известен по «Борниане».
Первую часть шпионской саги
«Идентификация Борна» он снял
в качестве постановщика, а
остальные лишь продюсировал.
В принципе, это очень хороший
опыт. Но режиссеру все же не
хватило мастерства снять авантюрное, легкое и ироничное биографическое кино. Это под силу
не многим в Голливуде. Ну разве что Стивену Спилбергу с его
«Поймай меня, если сможешь»
или Мартину Скорсезе, создавшему драму «Волк с Уолл-стрит».
Эти ленты — настоящие произведения кинематографического
искусства. А «Барри Сил: Король
контрабанды» — неплохая, но
проходная картина.

А недавно на большие экраны вышла еще одна картина на
эту тему — «Уотергейт: Крушение Белого дома». Фильм повествует о человеке, без которого мы никогда бы не узнали
правду!
Итак, заместитель директора ФБР Марк Фелт (Лиам
Нисон) служит в бюро верой и
правдой тридцать лет, и все эти
годы он был надежным помощником главы ведомства — легендарного Джона Эдгара Гувера. После смерти основателя
ФБР все думали, что именно
Марк Фелт займет его место.
Однако должность досталась
Луису Патрику Грею (Мортон
Чокаш). Именно он вместе с
тогдашним генпрокурором пытался замять Уотергейтский
скандал. Марк Фелт не мог этого допустить. Он тайно (и даже
после своей отставки в 1973
году) передавал репортерам
Washington Post компрометирующие материалы на Ричарда Никсона и его помощников.
К слову, в течение многих лет
Фелт, которому газетчики придумали псевдоним «Глубокая
глотка», отрицал свою причастность к утечке информации. Но
в 2005 году сам заявил о своей
роли в Уотергейте.
В фильме также рассказывается о личной жизни заместителя директора ФБР. Кстати, его супругу Одри сыграла
великолепная американская
актриса Дайан Лэйн. Хоть
экранного времени ей досталось не слишком много, но она
использовала с толком каждую минуту. Во многом благодаря
кинематографической
Одри Фелт зритель может понять, насколько принципиальным человеком был главный
герой картины.

Лиам Нисон, исполнивший в
«Уотергейте» роль Марка Фелта, — очень интересный актер,
всю свою карьеру балансирующий между глубокими ролями
(«Список Шиндлера») и бездумными («Заложница»). Но, невзирая на содержание фильма,
его игра всегда потрясающая.
Хотя на сей раз ничего особенного он не выдал. Впрочем,
казалось, что это просто не
его роль, не его драма и не его
тайна!
Режиссером и сценаристом
картины стал Питер Ландесман, известный по фильму
«Защитник». Эта лента также
основана на реальных событиях и раскрывает тайну многочисленных смертей игроков в
американский футбол. После
такой интригующей и трогательной драмы ожидания от
«Уотергейта» были самыми
высокими. Но постановщик не
дотянул до своей же планки.
Столь сложный сюжет оказался не по зубам Питеру Ландесману.
Однако самое слабое место
нового «Уотергейта» — сценарий. Фильм больше напоминает какой-то набросок, а не
целостную картину. Не хватает
тут динамики и интриги.
Впрочем, лента смотрится
на одном дыхании. Да и некоторые моменты в ней уж очень
перекликаются с нашей реальностью. Так что вполне можно
позволить себе потратить сто
минут на «Уотергейт: Крушение Белого дома». Вместе с
тем этот фильм обязателен к
просмотру всем без исключения украинским чиновникам,
депутатам, правоохранителям
и судьям! Ведь все тайное
рано или поздно становится
явным…

ЛИАМ НИСОН — ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЙ АКТЕР,
ВСЮ СВОЮ КАРЬЕРУ БАЛАНСИРУЮЩИЙ МЕЖДУ
ГЛУБОКИМИ РОЛЯМИ («СПИСОК ШИНДЛЕРА»)
И БЕЗДУМНЫМИ («ЗАЛОЖНИЦА»). НО ЕГО
ИГРА ВСЕГДА ПОТРЯСАЮЩАЯ. ХОТЯ
НА СЕЙ РАЗ НИЧЕГО ОСОБЕННОГО ОН НЕ ВЫДАЛ

Страницу
у подготовила Евгения ПРОРЫВАЙ
Й
Подписной индекс:
23115

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

7

gazetavv.com
(044) 359-04-54

Вечерние Вести №42(3137)
№ 42(3137),, 23–29 октября 2017 г.

ДАЙДЖЕСТ
Между Россией и
Беларусью вскоре может
разразиться очередная
война, на этот раз за
порты. Москва, уступившая
Минску в топливном
споре, требует, чтобы тот
в знак благодарности
перенаправил свой экспорт
в российские морские порты.
Беларусы отвечают, что
им удобнее пользоваться
латвийскими портами,
но Россия продолжает
настаивать на том, чтобы
беларуские нефтепродукты
шли через ее территорию.
У нее есть убедительный
аргумент, ведь Мозырский
и Новополоцкий НПЗ
занимаются переработкой
именно российской нефти.
Россия начала ограничивать
объем экспорта своих товаров
через порты стран Балтии еще
в 2012 году, а в 2018-м она планирует окончательно от них отказаться и пользоваться только собственными портами в
Усть-Луге, Приморске и СанктПетербурге. Туда перенаправлены железнодорожные ветки, газои нефтепроводы, которые раньше
заканчивались в Таллинне, Риге,
Клайпеде и Вентспилсе.
Москва не хочет зависеть от
транзита через страны Балтии и
одновременно стремится лишить
эти государства прибыли. Сейчас их услугами пользуются в
основном Беларусь и Украина.
Уход россиян из балтийских
портов оказался для стран региона тем более болезненным, что
в последнее время они активно

Ловушка
для Лукашенко
да, но государственные гиганты
должны ограничиться российскими государственными портами.
Прежде всего это касается двух
нефтеперерабатывающих предприятий в Новополоцке и Мозыре.
Беларусь, как полагают россияне,
получает от них нефть по очень
выгодной цене, поэтому должна
пользоваться для экспорта российской инфраструктурой.
Путин, прислушиваясь к мнению своих советников, четко
объявил Лукашенко, что Беларусь получит нефть без пошлины лишь в том случае, если нефтепродукты будут направлены
в российские порты. Так что
Лукашенко может рассчитывать
на дешевое сырье только «в наборе». Пожалуй, не следует добавлять, как он отреагировал на
ДЕШЕВОЕ СЫРЬЕ
предложение Кремля.
Одновременно
российская
ТОЛЬКО «В НАБОРЕ»
компания «Транснефть», которая
Советники Путина приготовили поставляет Беларуси сырье, пооднако для Лукашенко ловушку. требовала заключения междуПусть частный бизнес экспорти- народного договора. Если Лукарует свои товары через Клайпеду шенко решит его нарушить, ему
или другие прибалтийские горо- придется покупать нефть без

занимались модернизацией инфраструктуры и вложили в нее
много средств.
Особенно преуспела в этой
сфере Литва: порт в Клайпеде
занял первое место среди морских ворот бывшей советской
Прибалтики. Клайпеда, которая,
по словам посла Литвы в Беларуси Андрюса Пулокаса, превратилась в «мерседес балтийских
портов», начала зарабатывать
на приеме газовых танкеров,
там стали появляться шикарные
круизные лайнеры. Дипломат
говорит, что и беларуский бизнес проторил в Клайпеду дорогу.
Она стала настолько удобной,
что даже Путин не сможет развернуть эту тенденцию, ведь бизнес умеет считать деньги.

Вечерние
Вести

скидки. Минск находится в затруднительном положении. Ему
удалось создать с Латвией исправно работающую систему поставки нефтепродуктов на Запад
(модернизировав инфраструктуру, созданную в советские времена). Интересы были взаимовыгодны.

ЛАТВИЯ НЕ ХОЧЕТ ПОСТРАДАТЬ
Если беларусы уйдут в российские порты, Латвия понесет серьезные убытки, ведь сейчас доля
доходов от беларуского транзита
в ее ВВП составляет 5%. Это большие деньги, от которых сложно
отказаться. Лукашенко сам не хочет восстанавливать против себя
латышей, ведь в самые сложные
для него моменты Рига повела
себя корректно, воздержавшись
от критики «батьки».
Представители Беларуси старались отделаться от Путина
традиционным методом, заявив,
что с удовольствием будут пользоваться российскими портами,
если те (а одновременно Рос-

Стоимость (грн)

Индекс

Периодичность
выхода

1 мес.

23115 (рус.)

Понедельник

15

45
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49450 (укр.)

Понедельник

15

45

90

(Оригинальный заголовок: Pakiet Putina)
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сийские железные дороги) представят выгодное предложение.
Они заранее знали, что ничего
хорошего РФ предложить им не
сможет.
Путин не стал включаться в
дискуссию, но заверил, что РЖД
снизит свои ставки для Беларуси
на 50%.
Пока Лукашенко не спешит
перенаправлять экспорт в российские порты, но, как полагают эксперты, поля для маневра
у него практически не осталось,
тем более что он собирается
подписать с Россией договор на
поставки газа до 2025 года. При
этом Минск хочет платить за голубое топливо столько же, сколько Смоленская область. Россия
готова на это пойти, но при условии, что Беларусь будет пользоваться ее портами и подпишет
соответствующее соглашение.
У этой истории есть, конечно,
двойное дно. Россия стремится
не просто подчинить себе Беларусь, но и избавиться от серьезного конкурента в сфере
транзита. Москва и Минск договорились с Китаем о том, что они
предоставят свои транзитные
маршруты проекту «Новый шелковый путь». Кремль прекрасно
знает, что российские порты не
могут конкурировать с портами
стран Балтии, и китайцы будут
использовать на выходящем
к Балтийскому морю отрезке
«Пути» морские ворота Латвии
и Литвы со всей транспортной
системой, которую создали беларусы. Для России это будет
удар по престижу, и она хочет
его избежать, так что Лукашенко
оказался в сложной ситуации.
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