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БЮДЖЕТ
«ПОКРАЩЕНЬ»
Прем’єр Гройсман із вправністю
цигана, який продавав стару коняку,
розрекламував проект держбюджету–2018.
Нібито він і збалансований, і виважений,
і спрямований на зростання економіки
та соціальних стандартів. Але закладені
в кошторис суми свідчать про те, що
життя покращиться лише для обраних.

прожитковим мінімумом, від якого
«танцюють» усі соціальні виплати
на кшталт пенсій та допомоги з інвалідності, не все так райдужно. Від
1 січня він становитиме 1700 грн на
одну особу, з 1 липня — 1777 грн, з
1 грудня — 1853 грн.
За словами експерта з питань
соціальної політики Андрія Павловського, у проекті бюджету–2018
уряд свідомо заклав показник про-

житкового мінімуму вдвічі менший
за реальний. Він нагадав, що, згідно
із законом, Мінсоцполітики повинно
щомісяця, відповідно до поточних
споживчих цін, обраховувати так
званий фактичний прожитковий мінімум.
«Але в цінах за вересень 2017
року прожитковий мінімум на одну
особу складав вже 3500 грн. Тобто
уряд Гройсмана свідомо в проекті

УРІЗАННЯ СОЦСТАНДАРТІВ
Голова уряду радо розповідає, що наступного року життя українців зазнає покращень.
На перший погляд цифри виглядають справді
привабливо. Так, від 1 січня мінімальна зарплата буде не 3200 грн, а всі 3723 грн. А ось із
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бюджету на наступний рік закладає
показник прожиткового мінімуму на
одну особу вдвічі менше — на рівні
1700 грн», — зауважив він.
Назвати цей проект бюджету соціально спрямованим язик не повертається. І як би не розписував прем’єр
турботу про людей, закладені показники є красномовнішими. Згідно
з проектом держбюджету–2018, сумарні виплати на соціальний захист
українців порівняно з минулим роком зростуть лише на 4,3% (до 122,7
млрд грн). А обіцяна допомога малозабезпеченим на рівні 57,9 млрд грн
наступного року буде лише на 7,4%
вища, ніж цьогоріч.
(Закінчення на стор. 5)
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ПОЛИТИКА
Партія «Батьківщина»
здобула перше місце
та взяла 29% (921
депутат) на місцевих
виборах до об’єднаних
територіальних громад
за підрахунком 100%
голосів. Про це заявила
на прес-конференції лідер
партії Юлія Тимошенко.
«Загалом політичні партії
висунули 2837 кандидатів.
Так ось, за результатами підрахунку 100% голосів по 201
об’єднаній територіальній громаді маємо такі результати:
від «Батьківщини» обрано 921
депутата (29%), від БПП — 657
(20,7%), Аграрної партії — 392
(12,4%), УКРОПу — 274 (8,5%),
«Нашого краю» — 162 (5,1%),
РПЛ — 150 (4,7%), «Самопомочі» — 109 (3,3%), «Свободи» —
95 (2,9%), «Опозиційного блоку» — 82 (3%), «Громадянської
позиції» — 14 (0,4%). Насправді ви бачите реальний рейтинг
підтримки політичних сил та
їх лідерів.
Це наймасштабніше соціологічне дослідження, проведене за останній час. І ось
чому: під час звичайного дослідження, як правило, опитують близько двох тисяч
респондентів. А нині проголосували майже півтора мільйона виборців! І навіть попри численні фальсифікації, підкуп по
всій країні та адміністративний тиск, «Батьківщина» посіла перше місце на виборах до
ОТГ. Українці проголосували
чесно та свідомо, незважаючи
ні на які обставини», — сказала Тимошенко.
Лідер «Батьківщини» зазначила, що її політична сила пе-

«БАТЬКІВЩИНА»
ПЕРЕМОГЛА
на місцевих
виборах до ОТГ
області, де перемогли кандидати від «Батьківщини»
області, де перемогли кандидати від БПП
(у Миколаївській обл. БПП ділить перше місце з «Нашим краєм»)

ремогла в 13 областях. Натомість Блок Петра Порошенка
лідирує у 6 регіонах.
«Але є один маленький нюанс. Річ у тім, що серед шести областей, у яких переміг
БПП, а читай — президент

угруповання. «Батьківщину»
тут просто «зачистили». Тож і
намалювали БПП 82%. Щось
схоже відбулося у Вінницькій
області. А ще високого результату БПП удалося досягнути
в підконтрольній частині До-

якщо реально порахувати
результати, то БПП матиме
5–6%, та аж ніяк не 21%.
Нині маємо зробити головний висновок: з мафією реально впоратися. Так, вони
можуть займатися фальсифі-

«ВОНИ МОЖУТЬ ЗАЙМАТИСЯ ФАЛЬСИФІКАЦІЯМИ,
АЛЕ ЇМ ЦЕ НЕ ДОПОМОЖЕ. ЯКЩО НАВІТЬ
ЗА ТАКИХ УМОВ, КОЛИ НАШУ ПАРТІЮ ПРОСТО
НАМАГАЛИСЯ ЛІКВІДУВАТИ, МИ ОТРИМАЛИ 29%,
ТО ЦЕ ОЗНАЧАЄ, ЩО Є УПРАВА НА КЛАНОВУ
СИСТЕМУ. МОЖНА ЇХ ПЕРЕМАГАТИ!»
України, є кілька регіонів, де
фальшування досягло апогею. По-перше, це Харківська
область, де до виборчої кампанії був долучений не тільки
адмінресурс, а й усі мафіозні

нецької та Луганської областей. Там вкидали у скриньки
стільки бюлетенів, скільки хотіли. Плюс на боці Порошенка грала майже вся колишня
Партія регіонів. Насправді

каціями, але їм це не допоможе. Якщо навіть за таких умов,
коли нашу партію просто
намагалися ліквідувати, ми
отримали 29%, то це означає,
що є управа на кланову сис-

ДУМКА ЕКСПЕРТА

«Муніципальний виборчий марафон не завершується»
Костянтин МАТВІЄНКО,
політичний експерт, голова
Корпорації стратегічного
консалтингу «Гардарика»:
«Напередодні виборів до ОТГ, які
відбулися 29 жовтня, ми говорили
про шалений і безпрецедентний тиск
на опозиційні партії та незалежних
кандидатів. Зрозуміло, що для керівництва країни це був момент істини,
адже саме за рівнем підтримки в територіальних громадах можна судити
про рівень легітимності центральної
влади. Тим паче, що правляча партія
носить ім’я президента Петра Порошенка.
Отже, явка на цих виборах склала
48%. Для волевиявлення на місцях — це
досить нормальний європейський показник. До того ж ця цифра свідчить про
те, що наші громадяни не втратили віри
в можливість формувати владу на виборах і, відповідно, впливати на якість
свого життя.

Також треба враховувати обставини, за яких відбувалося голосування.
Так, згадайте, як на одну з виборчих
дільниць села Майське Синельниківського району Дніпропетровської області був скоєний збройний напад, у
результаті якого постраждали двоє
поліцейських. До речі, на тій дільниці
перемагав кандидат від «Батьківщини»,
тож це була банальна спроба зірвати
вибори.
Тепер щодо методики підрахунку голосів... ЦВК працює у нас вкрай повільно. І відповідальні суб’єкти політичного
процесу — політичні партії — самі взяли
на себе місію інформування суспільства
про результати цих виборів.
Чому результати були різними? Все
просто: Блок Петра Порошенка рахував
кандидатів у депутати, які були висунуті
партією, а також тих, хто, за інформацією місцевих осередків БПП, йшов за
їхньої підтримки. «Батьківщина» натомість рахувала винятково кандидатів,
виставлених ВО «Батьківщина», та тих
висуванців, які є членами партії.
В результаті бачимо, що «Батьківщина» стабільно зберігає перше місце на
муніципальних виборах. І це вже четвер-

та хвиля волевиявлення територіальних громад. Очевидно, що це свідчить
про довіру не тільки до самої партії, а й
до її лідера Юлії Тимошенко. Тим паче,
що перемога стала можливою навіть за
умов жорсткого адміністративного тиску й потужної інформаційної кампанії
проти цієї політичної сили. До речі, як
мені відомо, 247 кандидатів від «Батьківщини» були вимушені знятися з виборів,
оскільки на них тиснули.
Насамкінець хочу зазначити, що це
були наймасштабніші досі вибори напередодні парламентської та президентської кампаній. Однак, за моєю
інформацією, на весну готується народне волевиявлення в ще 300 об’єднаних
територіальних громадах. Опозиція неодноразово нарікала на те, що вибори
відбувалися лише в тих ОТГ, де влада
сподівалася виграти. Та цього не сталося. І тепер, під тиском наших міжнародних партнерів і з огляду на загальну
логіку адміністративної організації країни, вони зрозуміли, що треба дообрати
ради і голів ОТГ, яких наразі немає. Тож,
як ми бачимо, цією виборчою кампанією
муніципальний виборчий марафон не
завершується».

тему. Можна їх перемагати!
А ще це дає надію на те, що
в країні відбудеться справжнє
перезавантаження влади, що
буде докорінно змінений курс
розвитку країни!..
Сьогодні громадяни України живуть дуже тяжко. За
останніми даними соціологічних досліджень, майже 80%
українців вважають, що країна рухається у неправильному напрямку. Ще одне: за
інформацією
рейтингового
агентства Moody’s, від 2008
року донині ВВП на душу населення зменшився із 8 тисяч
доларів до 2 тисяч доларів на
одну людину. Тобто українці
збідніли в чотири рази! Тож не
дивно, що люди хочуть змін,
хочуть повністю перезавантажити владу», — зауважила
політик.
Водночас Юлія Тимошенко
звернула увагу на те, що деякі
інформаційні ресурси спотворюють результати виборів до
ОТГ.
«Якщо ви подивитеся ключові канали телебачення, інтернет-сайти, то побачите, що
Адміністрація президента оголосила переможцем виборів
БПП, показавши абсолютно
фантастичні результати. І це
вже не просто інформаційне
спотворення — це, по суті, велика гібридна війна проти народу України. В цій війні нас
хочуть переконати, що, попри нищівні для президента
та його політсили результати
виборів, саме Порошенко та
БПП є лідерами. І що чинний
президент — реальний претендент на другий термін. Так
вони просто перевіряють, як
можна обдурювати людей. Та
коли дивлюся на такі спроби
спотворити результати виборів, згадую, як у 2010 році
команда Північної Кореї грала
на чемпіонаті світу з футболу
й вилетіла… А по поверненню
тамтешні телевізійні канали
оголосили, що саме команда
Північної Кореї перемогла!
Щось схоже робить і президент», — констатувала Юлія
Тимошенко.

Анна ШЕПТУНОВА
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Луганська область:
Сватівщина обирає
«Батьківщину»
Вибори на Луганщині засвідчили, що тут живуть справжні
патріоти, адже вагому підтримку в регіоні здобула найпатріотичніша партія України — ВО
«Батьківщина». Так, на виборах до Нижньодуванської ОТГ
Сватівського району політсила
Юлії Тимошенко посіла перше
місце (42,6%) серед партій і
матиме в селищній раді 6 депутатів із 14. Один із них — Володимир Сучок. За нього проголосували 59% виборців.

Володимир СУЧОК —
мешканець села Новочервоне, яке
увійшло до Нижньодуванської ОТГ.
Має середню освіту, працював
водієм. Нині перебуває на пенсії.
Відкритий, цілеспрямований,
працьовитий. Любить Україну
та своє рідне село. Саме ці
якості дали змогу Володимирові
Івановичу здобути народну довіру.
«Я докладно вивчив Земельний кодекс, тож часто
консультую односельців. Як
депутат передовсім наполягатиму на ретельному аналізі
земельної політики сільради.
Доходи від оренди землі — це
основне джерело наповнення
нашого бюджету. Якщо грамотно підійдемо до розподілу
коштів, відремонтуємо і дороги, і об’єкти інфраструктури.
Свого часу обрав «Батьківщину», бо це дуже сильна партія, вона піклується про людей,
завжди на боці народу. Переконаний, що наша команда
подолає усі труднощі, й незабаром життя у селах Нижньодуванської ОТГ покращиться.
Усі ми походимо звідси, добре
розуміємо проблеми місцевої
громади, а тому знаємо, як їх
вирішити».
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СИЛЬНІШІ
ЗА АДМІНРЕСУРС
Дніпропетровщина:
Герой України вистояв в запеклій боротьбі
Вибори в Зайцівській ОТГ
Синельниківського району на
Дніпропетровщині стали вкрай
драматичними. Тут влада вдалася до силового варіанту, аби
здобути перемогу. Але громада не злякалася і стала на захист результатів голосування.
Зрештою головою Зайцівської
ОТГ визнали все ж представника «Батьківщини» Володимира Хорішка, за якого віддали свої голоси більшість членів
громади.
Володимир ХОРІШКО —
Герой України, кавалер Ордена
князя Ярослава Мудрого. Родом
із Дніпропетровщини. 1991 року
заснував фірму «Агро-Союз»,
яка згодом переросла у велику
корпорацію, що провадить
діяльність в Україні та за
кордоном. Урожайність на
полях «Агро-Союзу» значно

Ірина СОБОЛЬ —
родом зі Слобожанщини,
закінчила Харківську державну

На виборах до Драбинівської
ОТГ, що на Полтавщині, команда «Батьківщини» здобула унікальний результат: 22 депутати
з 22 можливих та голова громади Зоя Короленко — представники «Батьківщини».

Зоя КОРОЛЕНКО —
народилася та постійно
мешкає у Драбинівці. За фахом

зооветеринарну академію.
Працює у Красноградській
районній ветлікарні фельдшером,
завідувачем ветаптеки.
Заміжня, виховує трьох дітей.
«Я довела землякам готовність служити громаді не на

Підготував
у
Іван МАЙСТРЕНКО
Й
Подписной индекс:
23115

«Вибори в Синельниківському районі були запеклими, адже тут влада максимально задіяла адмінресурс,
шантаж і залякування. Мобільні групи об’їжджали виборців і вказували, за кого
голосувати.

Полтавщина:
22 депутати та голова громади

Харківська область: і один у полі воїн
У Наталинській ОТГ Красноградського району Харківської області депутатом стала
член «Батьківщини» Ірина Соболь, здобувши 36,47% голосів.
Унікальність ситуації полягає у
тому, що Соболь як представник
опозиційної політсили протистоятиме в раді 22 депутатам від
президентської партії «БПП «Солідарність», котрі якимось дивом
посіли в самоврядному органі всі
місця, окрім одного.

перевищує середні показники в
країні. Корпорація опікується
школою пілотів, парашутним
клубом і кінологічним центром.

— землевпорядник, упродовж
семи років була головою місцевої
сільради, зажила високого
авторитету серед односельців.
Заміжня, має донькустудентку.
«Ми перемогли, бо не обіцяли золотих гір чи якихось нездійсненних речей.
Нам вдалося зібрати сильну й дієву команду однопартійців, яка націлена не
на популізм, а на конкретні
справи.
Маємо програму, у якій усе
чітко й просто: організація
роботи сільради має бути такою, щоб кожен відчував себе
не гостем чи прохачем, а гос-

словах, а на ділі. Те, що обіцяю,
обов’язково мушу виконати. Це
моє життєве кредо, якого не зраджу і ставши депутатом.
Перемога на виборах ніколи
не була для мене самоціллю, не
мала бажання за будь-яку ціну
здобути мандат. Гадаю, що всі
мають шанс, але нехай перемагає сильніший. Поважаю кожного депутата, адже представляти
громаду — це велика відповідальність.
«Батьківщина» має сильну
команду, яка допоможе мені поліпшити життя у Наталинській
громаді. Для мене честь бути
депутатом від політичної сили
Юлії Тимошенко».

У селі Майському, що увійшло до Зайцівської ОТГ,
незадовго до завершення
голосування виборчу дільницю атакували 30 молодиків, озброєних мисливськими рушницями, арматурою,
битами й навіть сокирами.
Двоє поліцейських і члени
дільничної комісії чинили опір
нападникам. У результаті правоохоронці та ще близько 20
осіб зазнали травм, але не дозволили пошкодити урни для
голосування.
Тим вагомішою є наша перемога, адже далася у непростій боротьбі. «Батьківщина»
вкотре
продемонструвала
на Дніпропетровщині, що є
тією консолідуючою силою,
якій люди довіряють найбільше.
Зроблю все, щоб мешканці
Зайцівської ОТГ знову почувалися господарями на своїй
землі, щоб вони казали: моє
село, моє поле, мій клуб».

подарем на своїй землі. От і
все. З такими намірами нам
жодні «технології» не страшні. Насправді люди здатні відрізнити зерно від полови. Нам
вірили і вірять, адже в маленькому селі все і всі як на долоні: не можеш ані душею покривити, ані сумнівний шлях
обрати.
Плануємо збалансувати бюджет Драбинівської ОТГ, зробити його самоокупним. Хочемо провести низку заходів із
благоустрою сіл Драбинівської
ОТГ, адже європеїзація України має розпочатися з осучаснення села.
Згодні з Юлією Тимошенко, яка каже, що Україна може
жити краще: для цього в нас є і
природний потенціал, і працьовиті люди».

Львівщина:
із гірського села —
в депутати
У Львівській області під
час виборчої кампанії особлива увага була прикута до
селищної громади Славського
— відомого в Україні курорту.
Спостерігачі ще до виборів
фіксували тут неабиякий адміністративний тиск, адже політичні хамелеони й різномасті ділки не хотіли випускати з
рук цей ласий шматок.
Попри шалену протидію
влади, «Батьківщина» матиме
в Славській ОТГ шістьох депутатів із 26. Найбільша кількість
виборців проголосувала за
представника «Батьківщини»,
освітянина з понад 20-річним
стажем Миколу Вепріва: його
підтримали 66,7% членів громади.

Микола ВЕПРІВ —
уродженець невеликого гірського
села Сколівського району,
працював директором сільської
початкової школи, нині —
заступник директора школи
з навчально-виховної роботи.
Одружений, виховує двох дітей.
«У новому депутатському статусі особливу увагу приділятиму
розвитку освіти саме у віддалених гірських районах нашої громади, адже складне транспортне сполучення і незадовільний
стан доріг не мають заважати
дітям здобувати знання.
У своїй роботі керуюся двома основними принципами: «не
нашкодь» та «допоможи дитині
раніше, ніж проблема завадить
її щастю». У нинішніх складних
обставинах важливо підставляти плече молодому поколінню, підтримувати його ідейно,
організаційно та матеріально,
адже саме вони — майбутнє
нашої держави, і їм потрібно
будувати Україну своєї мрії».

ЮЛІЯ ТИМОШЕНКО:
«Я ЗНАЮ, ЩО ВАС РУБАЛИ
СОКИРАМИ, ЯК ЦЕ БУЛО
НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ,
НАСТАВЛЯЛИ ДУЛО АВТОМАТА
КАЛАШНИКОВА. Я ЗНАЮ, ЩО ВИ
РАХУВАЛИ БЮЛЕТЕНІ В ПОВНІЙ
ТЕМРЯВІ, ЩО ВАС ЗАПРОШУВАЛИ
ДО АДМІНІСТРАЦІЇ ПРЕЗИДЕНТА І
ПРОПОНУВАЛИ ЗОЛОТІ ГОРИ, АБИ ТІЛЬКИ НЕ
ВИСУВАЛИСЯ ВІД «БАТЬКІВЩИНИ». АЛЕ НАША
КОМАНДА ВИСТОЯЛА. ЦЕ ПЕРЕВІРЕНА ЧАСОМ
КОМАНДА, І ВОНА НЕ ПІДВЕДЕ ЛЮДЕЙ!»

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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Чорні виборчі технології
та фальсифікація результатів
На останніх місцевих
виборах була задіяна
вся адміністративна та
репресивна машина
влади, яка намагалася
фальсифікувати результати,
влаштовувала на дільницях
стрілянину і підкуповувала
громадян. Для когось це
стало відвертим шоком,
бо нібито повернулися
часи Кучми та Януковича.
Проте факти — річ
уперта, а вони свідчать,
що Порошенко нічим не
кращий за цих двох. І коли
настануть президентські й
парламентські вибори, він
може задіяти весь арсенал
брудних технологій, аби
залишитись на своїй
посаді на другий термін і
остаточно підпорядкувати
собі Верховну Раду.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ (у відсотках)
В ОТГ 29 ЖОВТНЯ ІЗ СОЦІОЛОГІЧНИМИ ДОСЛІДЖЕННЯМИ
ЦЕНТРУ РАЗУМКОВА ТА ЦЕНТРУ SOCIS
ПІДРАХУНКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ
В ОТГ 29 ЖОВТНЯ 2017 РОКУ
РЕЗУЛЬТАТИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
ЦЕНТРУ РАЗУМКОВА 6-11 ЖОВТНЯ 2017 РОКУ
РЕЗУЛЬТАТИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
ЦЕНТРУ SOCIS 5-11 ЖОВТНЯ 2017 РОКУ

Тому важливо зрозуміти
схеми, які влада засвітила на
виборах до ОТГ 29 жовтня. Бо
хто попереджений, той озброєний.

Технологія перша:
АДМІНІСТРАТИВНИЙ ТИСК
Тиск на кандидатів та довірених осіб чинився через
посадовців, силовиків і фіскалів. На етапі передвиборчої
агітації вдавалися до погроз
— від звільнення з роботи до
фізичного знищення. Саме
так примусили знятися з
перегонів 247 кандидатів в
депутати рад ОТГ від «Батьківщини». З-поміж них — 14
висуванців на Харківщині, а
також кандидати в депутати
на Вінниччині, Тернопільщині,
Донбасі, Полтавщині та інших
регіонах.

Технологія друга:
РЕПРЕСІЇ ТА БАНДИТИЗМ
Залучалися силовики й
криміналітет.
Правоохоронці погрожували відкриттям
кримінальних
проваджень
стосовно кандидатів від опозиційних сил та членів їхніх
сімей. Так, на Київщині була
вимушена знятися кандидат
до Дівичківської сільської
ради.
А до нескорених приїздили
бандити. У Староприлуцькій
ОТГ (Липовецький район Вінницької області) претендентові на посаду голови громади від «Батьківщини» спалили
автомобіль. А через кілька
днів на будівлі сільської ради
з’явилися погрози на його
адресу, написані кров’ю.
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Аграрна
партія

У день виборів розгул криміналітету
був
жахливий.
Лише один приклад: до дільничної комісії в селі Майське
на Дніпропетровщині о 19.30
забігла банда молодиків у
балаклавах із сокирами та
автоматами
Калашникова
й дощенту рознесла дільницю.
Уже після виборів представників «Батьківщини» в Київській області, де кандидати
від президентської «Солідарності» не здобули жодного (!)
мандата, накрила хвиля обшуків з боку СБУ.
Це справжня політична
розправа з переможцями виборів!

Технологія четверта:
ПІДКУП

Прикро, але «гречкосії» давно
стали звичним явищем на виборах. Проте раніше ця технологія застосовувалася переважно
під час обрання парламенту чи
президента. На останніх виборах до ОТГ, враховуючи їх
важливість, заливання грошима було просто космічним. Так,
були випадки купівлі голосів на
користь кандидата від БПП за
2000 гривень.
А у вотчині Порошенка, на
Вінниччині, в день виборів у
Краснопільській ОТГ незалежні спостерігачі зафіксували, що громадянам спершу перекидали на банківські
Технологія третя:
картки 10 гривень і обіцяли
переказати ще 100 гривень
ЧОРНА АГІТАЦІЯ
після «правильного голосуЛише кілька прикладів: го- вання». І таких прикладів —
лова Херсонської ОДА Андрій безліч.
Гордєєв під час передвиборТехнологія п’ята:
чих перегонів агітував за кандидатів від БПП, а у ХарківМАНІПУЛЯЦІЇ З БЮЛЕТЕНЯМИ
ській області було поставлено
Але й цим фантазії влади не
завдання взяти для президентської політсили не менше обмежилися. Вони стерли порохняву з усіх старих маніпуяк 70%.
Вночі 29 жовтня у селі Руд- ляцій, відомих із часів Кучми
ня Броварського району Київ- та Януковича. У виборчі бющини було виявлено агітацій- летені «забували» внести прізні листівки з чорним піаром вище кандидата — так зрізали
проти кандидата від «Бать- Валентину Бевз на виборах
ківщини» на голову місце- голови Лука-Мелешківської
ОТГ на Вінниччині. Або невої ОТГ.
А на Волині в день виборів правильно друкували прізвиспостерігалася агітація з боку ще. Або реєстрували клонів —
влади за провладного канди- однофамільців кандидата від
«Батьківщини».
дата.

На дільниці не підвозили
бюлетені, внаслідок чого зривалося голосування — причому саме в тих ОТГ, де перемагав опозиційний кандидат.
Згадали й забуті «каруселі»
і масово підвозили до дільниць мешканців інших населених пунктів. Кількість людей,
які проголосували без паспорта, сягнула шалених показників. Було зафіксовано непоодинокі випадки, коли люди
вкидали бюлетені двічі, а то й
тричі.

глася забезпечити потрібний
владі результат голосування.
Попри всі маніпуляції, попри
аномально високі відсотки
за БПП у Харківській області (мала батьківщина глави
президентської Адміністрації) та на Вінниччині (вотчині
Петра Порошенка), впевнену
перемогу на виборах здобула опозиційна «Батьківщина».
Однак на багатьох телеканалах і в регіональних газетах
переконували, нібито перше
місце посів БПП «СолідарТехнологія шоста:
ність».
До речі, так само брехали
МАНІПУЛЯЦІЇ СВІДОМІСТЮ
і торік у грудні, і в квітні цьоУКРАЇНЦІВ
го року, коли в Україні теж
За тиждень до виборів відбувалися вибори в грома29 жовтня були представлені дах. Але дані Центральної вирезультати соціологічних до- борчої комісії чітко доводять:
сліджень, які нібито свідчили, упевнену першість виборола
що Порошенко і його політич- саме «Батьківщина»!
на сила є лідерами симпаЛЮДИ РОЗУМНІШІ
тій українців, а Тимошенко з
«Батьківщиною» пасуть задніх.
ЗА ВЛАДУ
Ці опитування, проведені «киНезважаючи на всі ці кришеньковими» соціологічними
службами, мали на меті одне мінальні історії, народ України
— спантеличити українців, спо- виявив свою мудрість і не піддався масово на маніпуляції,
творити реальну картину.
Та факти — річ уперта. Най- брехню, підкуп та залякуванкраще соціологічне дослі- ня. Люди зробили правильдження — це вибори. І вибори ний вибір! Але волевиявлення
довели, що замовним рейтин- 29 жовтня для усіх нас має
стати важливим уроком: цю
гам вірити не варто!
владу треба змінювати, бо
БРЕХНЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ
вона нічим не краща за режим
Януковича.
Зробивши все можливе і
Підготував
неможливе, президентська
вертикаль так і не спромоОлександр ІВАНЕНКО
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Початок на стор. 1)
На жаль, такі незначні покращення не перекриватимуть інфляційних втрат. Адже
в проекті фінансового кошторису країни закладений
рівень інфляції не перевищує
7%. З огляду на передбачуваний прогнозний курс долара
на рівні 31 грн, інфляція сягатиме принаймні 12%. Тобто навіть збільшені виплати
прирікають українців на виживання. І фактично ніякого
підвищення соцстандартів не
відбудеться.
Українські родини не врятують від зубожіння й субсидії
на комунальні послуги, якими
наразі користується 41,6% домогосподарств. У кошторисі
на наступний рік на ці потреби закладено 55 млрд грн, що
на 6,2 млрд грн менше, ніж
поточного року. Оскільки вже
зараз Мінфін скаржиться, що
державі станом на 1 жовтня
бракує 10 млрд грн на виплату
субсидій, бо на них передбачено лише 61 млрд грн, можна припустити, що наступного
року на цей вид допомоги розраховувати не варто.

КОМУ В УКРАЇНІ
ЖИТИ НЕПОГАНО
Натомість уряд у проекті
держбюджету щедро збільшив видатки на вищі органи влади. За словами незалежного економіста Даниїла
Моніна, більше ніж удвічі закладено на апарат президента — наступного року він обійдеться українцям у 1 млрд
669 млн грн. Видатки на обслуговування діяльності гаранта зросли до 965,4 млн
грн (цьогоріч вони становлять
747,3 млн грн), на функціонування Державного управління
справами (ДУС) закладено
2 млрд 395,4 млн грн (зараз
— 2 млрд 140 тис. грн). Удвічі
дорожче тепер обійдеться бюджету й Верховна Рада.
Підготовлені покращення
і для уряду. Експерт констатує, що за два роки витрати на
Секретаріат Кабміну зросли
в 10 разів. Якщо 2016 року ця
структура мала скромний бюджет у 303 млн грн, то в проекті держбюджету–2018 на
неї закладено 3 млрд грн.
«Тепер, крім секретарських
функцій, бюджет яких виріс
більше ніж удвічі, секретаріат
займається комплексною програмою реформи державного
управління, яка оцінена в 1,48
млрд грн. Також у його підпорядкуванні Державна аудиторська служба, що контр-
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

БЮДЖЕТ «ПОКРАЩЕНЬ»

олює витрачання бюджетних
коштів за «скромні» 612 млн
грн на рік. І це за наявності
Рахункової палати, яка, власне, має займатися тим самим.
Крім того, під кураторство
Секретаріату Кабміну підпадає електронний уряд, на що
в головному кошторисі країни
передбачено понад 150 млн
грн», — написав Монін у «Фейсбуці».
Але рекордсменами зростання бюджетних витрат за
два роки, за його словами,
стають НКРЕКП (зростання витрат у 7,5 раза), Фонд
держмайна (в 4,2 раза), Антимонопольний комітет (в 2,75
раза).
«Міністерство інформаційної політики додало витрат
у 4,64 раза, судова система
в цілому і Генпрокуратура —
зростання в 2,15 раза», — підкреслив він.
Андрій Павловський додає,
що в проекті держкошторису
на наступний рік закладено

кручував цього року. Насамперед йдеться про збільшені
зарплати освітян. Відколи в
країні запрацював маховик
децентралізації, на місцевий
рівень було перекладено виплату заробітних плат педагогів, держава забезпечує лише
так звану освітню субвенцію.

тверджених законом «Про
державні фінансові гарантії
надання медичних послуг та
лікарських засобів», і замість
7%, яких вимагають профспілки.
«В бюджеті на 2018 рік на
всю медицину передбачено
114 млрд грн. Якщо підви-

ЗА ДВА РОКИ ВИТРАТИ НА СЕКРЕТАРІАТ КАБМІНУ
ЗРОСЛИ В 10 РАЗІВ. ЯКЩО 2016 РОКУ ЦЯ
СТРУКТУРА МАЛА СКРОМНИЙ БЮДЖЕТ У
303 МЛН ГРН, ТО В ПРОЕКТІ ДЕРЖБЮДЖЕТУ–2018
НА НЕЇ ЗАКЛАДЕНО 3 МЛРД ГРН
У кошторисі–2018 обсяг освітньої субвенції зріс на 16,5% і
становить 61,2 млрд грн. При
цьому Кабмін заклав збільшення заробітних плат педагогічних працівників на 25%.
Минулого тижня столичні
педагоги вийшли на багатотисячний мітинг під Кабмін.

шується обсяг коштів для виплат академічних стипендій у
ВНЗ, на 15% — фінансування
забезпечення діяльності Національного центру «Мала
академія наук України» та
позашкільної освіти. А програму з підготовки кадрів
для навчальних закладів І і ІІ

У БЮДЖЕТІ НА 2018 РІК НА ВСЮ МЕДИЦИНУ
ПЕРЕДБАЧЕНО 114 МЛРД ГРН. АЛЕ ЯКЩО
ПІДВИЩИТИ ЗАРПЛАТУ ЛІКАРЯМ ХОЧА Б
ДО РІВНЯ ВЧИТЕЛІВ, ТО ТІЛЬКИ НА ОПЛАТУ
ПРАЦІ МЕДИКІВ ЗНАДОБИТЬСЯ 185 МЛРД ГРН
Бо для Києва освітньої субвенції передбачено лише 2,7
млрд грн за потреби в 3,9
млрд грн. За словами очільника Київської міської організації Профспілки працівників
освіти і науки України Олександра Яцуня, через недоПАЛИЦІ В КОЛЕСА РЕФОРМАМ
фінансування галузі є ризик
Дуже знаковим є те, що скорочення близько 7 тисяч
уряд під час підготовки про- педагогів або зменшення заекту держбюджету забув про робітної плати й невиплату
ті гарні починання, які роз- надбавок за престижність
збільшення видатків на поліцейсько-каральні
органи
(МВС, ГПУ, СБУ) на 19 млрд
грн. При цьому освітянам і медикам зберегли ті ж самі жалюгідні зарплати.

СУМАРНІ ВИПЛАТИ НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ УКРАЇНЦІВ
ПОРІВНЯНО З МИНУЛИМ РОКОМ ЗРОСТУТЬ ЛИШЕ НА 4,3%
(ДО 122,7 МЛРД ГРН). ОБІЦЯНА ДОПОМОГА МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ
НА РІВНІ 57,9 МЛРД ГРН НАСТУПНОГО РОКУ БУДЕ ЛИШЕ
НА 7,4% ВИЩА, НІЖ ЦЬОГОРІЧ. НА ЖАЛЬ, ТАКІ НЕЗНАЧНІ
ПОКРАЩЕННЯ НЕ ПЕРЕКРИВАТИМУТЬ ІНФЛЯЦІЙНИХ ВТРАТ
Подписной индекс:
23115

праці. Тобто в новому році кожен вчитель не дорахується
у своєму гаманці мінімум 1,5
тис. грн щомісяця.
Попри зростання фінансування сфери освіти в гривневому еквіваленті, реальні
витрати на цю галузь скорочуються. Так, на 26,5% змен-

рівнів акредитації взагалі ліквідовано. Навіть більше, 426
коледжів, технікумів та училищ передають на утримання
місцевим бюджетам, що піддає сумніву їхнє подальше існування. Адже держава, яка
звалила на місцеві бюджети
все, що тільки можливо, не
переймається браком коштів
на функціонування освітніх
закладів.
У сфері охорони здоров’я
все також не райдужно. За
словами голови профільного парламентського комітету
Ольги Богомолець, видатків
бюджету не вистачить ані на
впровадження реформи, ані
на гідну оплату праці лікарів,
ані на забезпечення людей
життєво важливими ліками.
Так, у проекті бюджету на
медицину передбачено лише
3,5% ВВП замість 5%, за-

щити зарплату лікарям хоча
б до рівня вчителів, то тільки
на оплату праці медиків знадобиться 185 млрд грн. Але
МОЗ, навіть не скривившись,
обіцяє підвищити зарплату
ще набагато більше», — написала Богомолець у соцмережі.
До речі, місцевим бюджетам медична субвенція урізана на 3 млрд грн, що ставить
під сумнів надання послуг,
особливо на селі.
Також доволі сумнівним
виглядає забезпечення медикаментами карет швидкої
допомоги, бо субвенції на це
для місцевих бюджетів третій
рік поспіль не збільшуються і
становлять 138 млн грн. Але,
на жаль, ціни на медпрепарати, які за цей період подорожчали принаймні вдвічі,
чомусь заморожуватися не
будуть.
Прем’єр Гройсман сподівається, що проект держбюджету–2018 парламент розгляне
в першому читанні вже найближчим часом. А остаточно
Рада проголосує за кошторис на наступний рік ще до
грудня. Але, скоріше за все,
і цього разу його протягнуть
«під ялинку». Не задля покращення соціальної складової, а задля урахування своїх
інтересів. Документ обросте
тисячами поправок, щоб потім
цей подарунок презентувати
українському народу.

Катерина МІЦКЕВИЧ

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Украинское общество
частично привыкло к
тому, что где-то там, на
Донбассе, идет война.
Ежедневные сводки о
количестве раненых и
убитых многими уже
воспринимаются как нечто
обыденное. Но все чаще в
городах, которые находятся
за сотни километров от
линии соприкосновения,
происходят диверсии и
теракты. И, к сожалению,
их не станет меньше.
МНОГОРУКИЙ КРЕМЛЬ
Убийство Амины Окуевой
— седьмое по счету громкое
преступление, произошедшее
с начала года. В первых числах марта в Киеве на перекрестке бул. Т. Шевченко и ул.
Пушкинской был расстрелян
экс-депутат Госдумы Денис
Вороненков. В конце марта в
Мариуполе в результате взрыва погиб один из самых результативных
контрразведчиков
подполковник СБУ Александр
Хараберюш. 27 июня в столице
взлетел в воздух автомобиль руководителя спецназа Главного
управления разведки Максима
Шаповала. Полковник, которого
называют одним из первых «киборгов» Донецкого аэропорта,
не выжил.
День Независимости Украины, Киев. В правительственном
квартале из автомобиля была
брошена граната. В результате
взрыва пострадали три человека, которые оказались родственниками Героя Украины,
десантника-снайпера Валерия
Чибинеева.
В начале сентября в центре Киева взорвали в машине
грузинского добровольца Тимура Махаури. Ехавшая с ним
женщина получила серьезные
травмы.
А 25 октября возле здания
телеканала «Эспрессо» от приведенного в действие взрывного
устройства пострадали политолог Виталий Бала, народный
депутат от РПЛ Игорь Мосийчук
и 55-летняя Надежда Тарасенко. Инцидент унес жизни охранника парламентария, старшего сержанта полиции Руслана
Кушнира и экс-сотрудника МВД
Михаила Мормиля.
Все эти происшествия были
квалифицированы как теракты.
И это самые резонансные примеры. Случаев же проявления
насилия гораздо больше.
Заместитель
директора
Украинского института иссле-

gazetavv.com
(044) 359-04-54

прекрасным подспорьем силовикам.
«У нас в стране с 1991 года
де-факто существует индустрия
негосударственной безопасности, ведь государство потеряло
монопольное право на предоставление данных услуг. Однако законодатели до сих пор не
приняли необходимых законопроектов, которые бы создали
правовое поле функционирования этой системы», — подчеркнул эксперт.
Он напомнил, что 13 февраля Совбез ООН по инициативе
украинских дипломатов принял
резолюцию под названием «О
защите объектов критической
инфраструктуры от террористических атак».
«Это очень важный документ,
который поддержали в Совбезе
30 государств. Он определяет
порядок действий, алгоритм поЗАЩИТЯТ ЛИ НАС
строения защиты, взаимодейтеракта, увеличивается. Так, сам ее использовать. То есть
ствия между государствами. Он
СИЛОВИКИ?
согласно данным Генпрокурату- незначительные политические
также определяет и учитывает
ры, в 2016 году зафиксировано группировки могут прибегнуть
К сожалению, версия о бес- необходимость взаимодействия
1865 уголовных дел по статье к насилию для реализации своих целей, в том числе для са- препятственно шатающихся по государственных и негосудар«террористический акт».
«Это на 43% больше, чем мопозиционирования. Это оз- стране кремлевских приспеш- ственных структур. Положения
в 2015-м, тоже критическом начает, что далеко не всегда никах и вражеских ДРГ наводит этой резолюции необходимо имдля Украины году. Тогда было
1305 дел», — констатировал он,
добавив, что за это время за
терроризм были привлечены
к ответственности всего 7 человек.
Любое резонансное событие
порождает шквал заявлений
политиков и экспертов о «руке
Кремля», легко совершающей
задуманные преступления на
территории Украины. Однако в терактах присутствует рука на мысль, что наши спецслуж- плементировать в украинское
так ли это на самом деле?
Москвы. Однако спусковым бы зря едят свой хлеб. Ведь в законодательство. Однако у нас
По словам президента обще- крючком, который запустил этот мирных городах Украины ста- этим не занимаются», — добавил
ственной организации «Междуновится все более опасно. По- Дичек.
народное антитеррористическое
сле осуществления теракта на
ПРИВЫКНУТЬ К МЫСЛИ
единство» Александра Дичека,
время усиливаются меры безосновным фактором терророгенопасности, но буквально через
Несмотря на участившиеся
ности является война.
неделю-другую все становится
теракты, настроения украинцев,
«Она порождает терроризм
как прежде.
внутри страны. Также война
Богдан Петренко подчеркнул, по словам Богдана Петренко,
способствует бесконтрольному
что мнение общества о право- еще далеки от панических. Свяраспространению оружия. На
охранителях формируется, в зано это, в том числе, с тем, что
руках у людей, по экспертным
том числе, за счет того, как эти акты насилия были персонифиАлександр ДИЧЕК:
оценкам, около 6 млн единиц
органы позиционируют себя. цированными — то есть против
«Терроризм — крайне
оружия.
Ведь заявления СБУ о задержа- конкретных личностей.
«Однако заказчики терактов
Следующий фактор — массонии заместителя мэра Вышгоопасное социальное явление,
вое обнищание и маргинализарода, который сбывал наркоти- достигли другой цели — разов основе которого лежит
ция людей.
ки, — это, по сути, профанация чарования украинцев в органах
насилие или угроза насилия
безопасности. Сегодня лишь арБезусловно, на уровень тердеятельности Службы.
с целью создания в обществе
ророгенности влияет и фактор
«СБУ должна быть заточена мия пользуется доверием общеатмосферы страха и
международного
терроризма.
под предотвращение антигосу- ства на уровне более чем 50%.
безысходности. Террористам
У Украины довольно выгодное
дарственной деятельности. И в Но, к сожалению, сейчас основгеополитическое
положение,
таком аспекте реформа этого ные инциденты будут происховажно, чтобы событие имело
однако оно предопределяет
органа является актуальной», — дить уже на мирной территории,
широкий резонанс в СМИ. То
а не на линии соприкосновения»,
уязвимость нашей страны в усуточнил эксперт.
есть если взрыв произошел
ловиях войны и невыстроенной
При этом он напомнил, что — подчеркнул эксперт.
в Нью-Йорке, Риме или
Александр Дичек уверен, что
системы безопасности», — расмногие данные о деятельности
Париже, чтобы не по себе
сказал он «ВВ».
спецслужб закрыты. Поэтому об украинцам следует перенять
Богдан Петренко считает, что
очень многих успешных опера- опыт Израиля, находящегося в
было и нам в Украине»
довольно сложно говорить о
циях, направленных на противо- состоянии перманентных угроз.
том, причастна ли ко всем тер- механизм насилия, безусловно, действие терроризму, обыва- Там каждый знает, как спокойно
рористическим атакам рука Мо- является Кремль. Ведь Россия тели действительно никогда не и грамотно действовать в случае теракта. Благо в Украине
сквы.
заинтересована провоцировать узнают.
В свою очередь Александр достаточно специалистов, коДичек напомнил, что в ус- торые могли бы доступно и половиях войны в Киеве был нятно растолковывать мирному
успешно проведен песенный населению, как себя вести в той
конкурс «Евровидение-2017». или иной ситуации. Эта простая
Все структуры безопасности, информация позволит спасти
включая
негосударственные, человеку жизнь. Причем обучать
продемонстрировали слажен- основам безопасности следует
ную работу, выполнив все по- начинать с детских садов. Но
«Насилие всегда порождает нестабильность в Украине по- ставленные задачи. Таким будут ли сделаны надлежащие
насилие. И если человек ви- средством
террористических образом, в нынешнее время выводы, покажет время.
система
дит, что данная модель пове- атак немасштабного характера», негосударственная
Алена ПОТАЕВА
безопасности могла бы стать
дения эффективна, он может — подчеркнул эксперт.

Украина
в прицеле террористов

В 2016 ГОДУ БЫЛО ЗАФИКСИРОВАНО
1865 УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ПО СТАТЬЕ
«ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ», ЧТО НА 43%
БОЛЬШЕ, ЧЕМ В 2015-М. К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
БЫЛО ПРИВЛЕЧЕНО ВСЕГО 7 ЧЕЛОВЕК

РОССИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАНА ПРОВОЦИРОВАТЬ
НЕСТАБИЛЬНОСТЬ В УКРАИНЕ
ПОСРЕДСТВОМ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ
АТАК НЕМАСШТАБНОГО ХАРАКТЕРА

дования экстремизма Богдан
Петренко сообщил «ВВ», что
количество преступлений, подпадающих под определение
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ДАЙДЖЕСТ

Самое «вкусное блюдо»
дела Манафорта

Почему
Россия
вмешалась
в выборы

Экс-главе предвыборного штаба нынешнего президента
США Дональда Трампа Полу Манафорту и его деловому
партнеру Рику Гейтсу предъявлены обвинения по 12 пунктам.
Самое удивительное в обвинительном заключении — это
то, что оно вряд ли содержит информацию, которая не была
известна тем, кто следил за происходящим в Украине.

Первые обвинения в расследовании бывшего директора
ФБР, специального прокурора Роберта Мюллера, которое
он проводит по фактам российского вмешательства в
американские президентские выборы 2016 года, ясно
показывают, что «рашагейт» в предстоящие месяцы
будет важнейшим фактором в американской внутренней
политике. Но как бы глубоко он ни копал, и что бы
он ни нашел, ему вряд ли удастся добраться до сути
более важных вопросов, повлиявших на решение
Кремля вмешаться в американскую политику.
Что это было — отчаянная попытка привести в Белый дом
дружественного по отношению
к России президента? Или главная цель заключалась в дискредитации американской политической системы в момент, когда
Кремль потерял все надежды на
нормализацию отношений с Вашингтоном? Был ли это крупный
стратегический ход или просто

ствительно знают, что сделала
Россия и почему, весьма немногочисленны и очень неразговорчивы.
Так что если мы хотим понять,
почему русские сделали то, что
сделали, нам нужно выйти с территории шпионских игр и перейти в сферу внешней политики.
Здесь мы можем начать с
простого наблюдения: если на

мунистической России было
чрезмерное доверие к Западу
в девяностые годы. Сегодня же
Москва делает с Западом то,
что он, по мнению россиян, делает с ними.
Российское стремление обрести статус мировой державы объясняется не только ностальгией или психологической
травмой. Это геополитический
императив. Россия может стать
равноправным партнером таких
стран, как Китай, только доказав свою способность быть
великой державой XXI века. И
она относится к этому весьма
серьезно. Хотите верьте, хотите
нет, но с точки зрения Москвы
вмешательство в американские
президентские выборы было
представлением, организованным в основном для неамериканской публики.

РУССКИЕ ВИДЯТ В СОПЕРНИЧЕСТВЕ ВЕЛИКИХ
ДЕРЖАВ СВОЕГО РОДА ИГРУ В КАМЕНЬ —
НОЖНИЦЫ — БУМАГУ. ДЛЯ НИХ ОЧЕНЬ ВАЖНО,
КАКОГО РОДА СИЛУ ТЫ ГОТОВ ПРИМЕНИТЬ:
КАМЕНЬ ПОБЕЖДАЕТ НОЖНИЦЫ, НО ЕГО
ПОБЕЖДАЕТ БУМАГА, А У БУМАГИ, КОНЕЧНО
ЖЕ, НЕТ НИКАКИХ ШАНСОВ ПРОТИВ НОЖНИЦ
«операция ради смеха», главной
целью которой было уязвить
чувства американцев, а не оказать на них влияние?
А еще есть важные вопросы
не просто о случившемся, но о
будущем. Как недавние действия Москвы в Америке и Европе повлияли на ее желание и
готовность вмешиваться в политику западных демократий?
Считает ли Кремль успешным
свое вмешательство в американские выборы, в результате
которого возник хаос? Если да,
то можно ли назвать провалом
неспособность Москвы повлиять на весенние президентские
выборы во Франции?
Предъявленные Мюллером
обвинения не дадут ответы на
эти вопросы. Официальная позиция Кремля заключается
в том, что Россия никогда не
вмешивалась в американскую
политику. Это значит, что вряд
ли кто-нибудь с российской стороны захочет обсуждать данный
вопрос. А те люди, которые дейПодписной индекс:
23115

Западе российское вмешательство вызвало шок, то в России
оно не стало неожиданностью
или скандальным событием. Во
время моих недавних разговоров с российскими экспертами
по внешней политике они ясно
дали понять, что если Москва
хочет быть мировой державой,
она должна иметь возможность
соответствовать Соединенным
Штатам.
Российские лидеры считают,
что Вашингтон вмешивается в
их внутреннюю политику и что
США намерены организовать
смену режима в Москве. А раз
они воспринимают это как аксиому, то уверены, что Кремль
должен аналогичным образом
вмешиваться и показывать миру,
что у него есть способности и
воля для таких поступков.
Выступая две недели назад
на заседании международного
дискуссионного клуба «Валдай», президент РФ Владимир Путин заявил, что самой
серьезной ошибкой постком-

Россия знает, что она намного слабее Соединенных
Штатов в военном, экономическом, техническом и практически во всех прочих отношениях.
Однако Кремль полагает, что
сильная сторона не всегда побеждает. Русские видят в соперничестве великих держав
своего рода игру в камень —
ножницы — бумагу. Для них
очень важно, какого рода силу
ты готов применить: камень побеждает ножницы, но его побеждает бумага, а у бумаги, конечно же, нет никаких шансов
против ножниц.
И в этом заключается опасность нынешней ситуации. Российские действия определяются уверенностью в том, что
страна может пойти на риск, и
что в этом случае решающим
фактором для победы будет не
экономический и не технический потенциал.

Иван КРАСТЕВ,
The New York Times, США

Пол Манафорт был политическим советником бывшего
украинского президента Виктора Януковича с весны 2005
года и вплоть до падения его
режима в феврале 2014 года.
После этого Манафорт продолжал работать на политическую
партию «Оппозиционный блок»
— последователя политики Януковича.
Пока Манафорт работал в
Украине, ходили слухи, что он
зарабатывал 9 млн долларов в
год. В обвинительном заключении говорится, что «через его
офшорные счета прошло более
75 млн долларов».
Поскольку эти деньги возникли из незаконных фондов
иностранной
политической
партии, к Полу Манафорту и
его соратникам может быть
применено
антикоррупционное законодательство США.
В обвинительном заключении
утверждается, что «Манафорт
отмыл более 18 млн долларов».
Деньги, о которых Манафорт
не сообщил американской
Службе внутренних доходов,
означают для него третье по
счету преступление. А именно
уклонение от уплаты налогов
в размере порядка 57 млн долларов. Четвертое предполагаемое преступление Манафорта состоит в том, что он и его
коллега лоббировали интересы
тогдашнего президента Януковича в правительственных
агентствах США без регистрации в качестве иностранных
агентов.
Всего в обвинительном заключении против Манафорта
содержится 12 пунктов. Первый — это «заговор против
Соединенных Штатов». Оба
подозреваемых
обвиняются
в том, что они сознательно и
намеренно обманывали США,
нарушали и наносили ущерб
законным функциям правительственных ведомств, а
именно министерствам юстиции и финансов.
Обо всех этих предполагаемых преступлениях было хорошо известно ранее. Новизна
обвинительного заключения
в следующем. Во-первых, это
первое официальное обвинение от имени правительства
США. Во-вторых, текст обвинения содержит немало не-

известной документации различных компаний Манафорта,
включая 12 его фирм на Кипре
и две — на островах Гренадины.
У Манафорта конфискуют
четыре объекта недвижимости в Нью-Йорке и Арлингтоне,
штат Вирджиния.
То, что Янукович был ведущим антиамериканским и антидемократическим политиком
в Украине, не является частью
обвинительного акта. Также в
тексте обвинения не упоминаются ни избирательная кампания Трампа, ни Россия.
Интересные вопросы, которые еще предстоит изучить,
— это то, как Манафорт в пользу Януковича контролировал
вещание российского телевидения в Украине, а также то,
работал ли он в тесном сотрудничестве с российской разведкой. Манафорт действовал не в
одиночку.
Его группа насчитывала около восьми человек, которые
также несут ответственность
за эти преступления, только они зарабатывали гораздо
меньше.
New York Times пишет, что
«спецпрокурор Роберт Мюллер
надеется оказать давление на
Пола Манафорта, чтобы получить больше информации о
главном предмете своего расследования». Так что самое
«вкусное блюдо» — еще впереди.
Что говорит нам Мюллер?
То, что он считает Манафорта преступником, по крайней
мере, с 2006 года, то есть за
десять лет до того, как он начал работать в качестве менеджера избирательной кампании
Дональда Трампа в 2016 году.
Странно, что ФБР не нашло весомых причин для преследования этого преступника гораздо
раньше.
Первое обвинительное заключение против Манафорта
держит нас в предвкушении:
сколько еще преступников
входят в окружение Трампа?
Вероятно, комиссия Роберта
Мюллера это задокументирует.
Это крайне важно, это большая
победа закона — как для США,
так и для Украины.

Андерс ОСЛУНД,
Atlantic Council, США

ПЕРВОЕ ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРОТИВ
МАНАФОРТА НЕ КОСНУЛОСЬ ПРЕЗИДЕНТА ТРАМПА,
ЕГО ПРЕЗИДЕНТСКОЙ КАМПАНИИ ИЛИ РОССИИ.
НО ОНО ДЕРЖИТ НАС В ПРЕДВКУШЕНИИ
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КИНО
Фильмы, основанные на реальных событиях, всегда
особенно ценны и интересны. Жизнь придумывает такие
сюжеты, какие не смог бы сочинить даже самый искусный
сценарист. Так, совсем недавно на большие экраны
вышли сразу две картины, повествующие о том, как люди,
потерявшись в дикой природе, боролись за свою жизнь. Это
фильмы «Джунгли» с Дэниэлом Рэдклиффом и «На глубине
шести футов» с Джошем Хартнеттом в главных ролях.
ЖАРКО
В основу фильма «Джунгли» легла реальная история израильского
путешественника
Йосси Гинсберга, который после своего чудесного спасения
написал книгу «Затерянные в
джунглях. Правдивый душераздирающий рассказ о приключениях и выживании».
Итак, в начале 1980-х годов
после трех лет службы в израильской армии искатель приключений Йосси Гинсберг (Дэниэл Рэдклифф) отправился в Боливию. В
Ла-Пасе он встретил швейцарского школьного учителя Маркуса Штамма (Джоэль Джексон)
и его друга — американского
фотографа Кевина Гейла (Алекс
Рассел). Эта троица познакомилась с австрийским проводником
Карлом Рухпректером (Томас
Кречман), который пообещал
привести путешественников к затерянному в джунглях индейскому племени.
Поначалу приятели были в
восторге от похода. Но в один
момент компания решает разделиться: Карл с Маркусом продолжили путь по джунглям, а Йосси
и Кевин решили сократить время
и сплавиться по реке. Вскоре их
плот разбило о камни. Кевин выплыл на берег, а Йосси унесло потоком далеко вперед. Так герой
Рэдклиффа остался в джунглях
совершенно один. Ему, правда,
удалось выловить рюкзак с кучей
полезных вещей, которые могут
помочь выжить в дикой природе.
Но это Йосси не сильно утешило.

Отныне на каждом шагу его подстерегают тысячи смертельных
опасностей!
Молодой
человек
понастоящему отчаялся. У него
начались галлюцинации, кстати,
не без помощи наркотических
средств, которые он употреблял.
Вот только словно в сказке Кевину в итоге удалось разыскать
Йосси и фактически спасти ему
жизнь.
О том, как играли партнеры
Дэниэла Рэдклиффа по съемочной площадке, вовсе говорить не
хочется. Все это больше напоминало какую-то самодеятельность.
Но и исполнитель главной роли
тоже не блистал. На самом деле
пора признать, что Рэдклифф —
далеко не самый лучший актер. В
детстве ему несказанно повезло
сыграть знаменитого на весь мир
юного волшебника. И из этого
образа он, как ни старался, до
сих пор не вырос. Дэниэл Рэдклифф так и останется на всю
жизнь Гарри Поттером. И на этом
стоило бы поставить точку и прекратить всяческие кинематографические эксперименты. Ничего
не поделаешь, если таланта не
хватает.
Режиссером этого дивного
фильма стал австралиец Грег
МакЛин, снимавший ранее кино
о крокодиле-убийце. Пожалуй,
этот факт и свидетельствует
об общем уровне постановки.
МакЛин снял абсолютно непримечательное и затянутое кино о
путешественниках. Первую половину фильма режиссер просто выпускает четырех актеров

Еще два
«выживших»?
ДЭНИЭЛ РЭДКЛИФФ ТАК И ОСТАНЕТСЯ НА ВСЮ ЖИЗНЬ
ГАРРИ ПОТТЕРОМ. И НА ЭТОМ СТОИЛО БЫ ПОСТАВИТЬ ТОЧКУ
И ПРЕКРАТИТЬ ВСЯЧЕСКИЕ КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ.
НИЧЕГО НЕ ПОДЕЛАЕШЬ, ЕСЛИ ТАЛАНТА НЕ ХВАТАЕТ
погулять в джунглях. Кстати, эти
сцены снимали в австралийском
штате Квинсленд. Так что никакой Боливией и не пахнет! Да и
в кадре ничего интересного не
происходит.
И лишь во второй части начинается хоть какая-то драма.
Картина длится почти два часа,
но уже на двадцатой минуте хочется выть от скуки и безнадеги.
Вот, пожалуй, и все.

ХОЛОДНО
Лента «На глубине шести футов» рассказывает о реальной
истории спасения известного
хоккеиста Эрика Лемарка, который, катаясь на сноуборде по заснеженным вершинам, застрял в
снегах и провел там неделю!
После окончания спортивной
карьеры в 2004 году чемпион
мира по хоккею Эрик Лемарк
(Джош Хартнетт) не смог жить

В ОТЛИЧИЕ ОТ РЭДКЛИФФА, ДЖОШ ХАРТНЕТТ СЫГРАЛ ПРОСТО
ВЕЛИКОЛЕПНО. ЕГО ПЕРСОНАЖУ НАЧИНАЕШЬ ИСКРЕННЕ
СОПЕРЕЖИВАТЬ, ХОТЯ ВО МНОГИХ СВОИХ БЕДАХ ОН ВИНОВАТ
САМ. НУ А ЕГО СИЛЕ ВОЛИ МОЖНО ТОЛЬКО ПОЗАВИДОВАТЬ
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без приключений. Отныне драйв
он находит в наркотиках и сноуборде. И вот однажды, приняв
очередную дозу, Эрик поднялся
на подъемнике на вершину. В этот
момент лыжный патруль в горах
Маммос (Калифорния) закрыл
все трассы из-за надвигающейся
бури. Но смельчака Лемарка это
не напугало. Он решил продолжить спуск и… потерялся в горах.
На протяжении семи дней ему
пришлось бороться за свою жизнь.
Было холодно, голодно и страшно,
но, тем не менее, Эрик не терял
надежды на спасение. И его чудесным образом находят.
После этого страшного приключения главному герою пришлось долго лечиться, ему ампутировали обе ноги. Получив
второй шанс на жизнь, бывший
спортсмен решил не тратить ее
на наркотики и поиски приключений. Впрочем, спустя год Эрик
Лемарк вернулся в горы и снова спустился на сноуборде! Но
теперь он уже не искал острых
ощущений, как раньше, а просто хотел показать всему миру,
что, даже лишившись ног, можно
жить полноценной жизнью!
Джош Хартнетт, исполнивший
роль Эрика, — прекрасный актер. «Факультет», «Перл Харбор»,
«Голливудские копы», «Одержимость», «Счастливое число Слевина», «Черная орхидея» — вот
неполный список фильмов, в
которых он снялся. Но в последнее время режиссеры не балуют
Хартнетта. Посему заметно, что
актер был очень рад новой возможности проявить себя. И, в отличие от Рэдклиффа, он сыграл
просто великолепно.
Его персонажу начинаешь искренне сопереживать (в «Джунглях» такого и в помине нет).
Хотя во многих своих бедах
Эрик виноват сам. Ну а его силе
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воли можно только позавидовать. Ему удалось продержаться семь дней без еды, почти без
сна, в условиях предельно низких температур! Не зря говорят,
что в экстремальных ситуациях
люди способны на чудеса.
А вот режиссерских чудес
нам увидеть не удалось. Постановщик Скотт Во особо не заморачивался, полагаясь лишь на
исполнителя главной роли. Но
актеру не удалось одному вытянуть все на своих плечах.
Фильмы, основанные на реальных событиях, действительно
интересны и поучительны. Вот
только зачастую слишком шаблонные, особенно те, которые
описывают выживание главного героя в лесу, горах, море или
пустыне. Истории спасения индивидуальны, но персонажей
почему-то загоняют в одни рамки. Сложно вообще понять, зачем
кинобоссы запускают в работу
такие похожие проекты. Отличаются они разве что локациями.
Правда, бывают и исключения, когда продюсер, режиссер
и сценарист весьма ответственно подходят к реальной истории. Вспомните действительно
сильную и шокирующую картину
«Выживший» с Леонардо ДиКаприо в главной роли. Вот это сюжет! Вот это игра! За роль Хью
Гласса, американского охотника, получившего в далеком 1823
году тяжелые ранения в схватке
с медведем и сумевшего преодолеть после этого свыше 300
километров, ДиКаприо как раз и
получил долгожданный «Оскар».
Но никакие «Джунгли» и в подметки не годятся «Выжившему».
Да и, честно говоря, «На глубине шести футов» тоже далеко не
шедевр.

Евгения ПРОРЫВАЙ

