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КРАЇНА СКОЧУЄТЬСЯ
У СОЦІАЛЬНУ ПРІРВУ
Оголошуючи на одному з останніх засідань
уряду про підвищення соціальних стандартів,
прем’єр-міністр Володимир Гройсман
заявив, що «ми маємо сьогодні всі підстави
пишатися Україною». Такі слова очільника
уряду демонструють, наскільки чинна
влада відірвана від народу. Адже в той час
як чиновники переймаються організацією
окозамилювальних видовищ, люди
потребують хліба, і, на жаль, у прямому сенсі.
З 1 грудня в Україні в середньому на 10% підвищили
соціальні стандарти. Так, мінімальна заробітна плата
зросла на 150 грн — з 1450 грн до 1600 грн, мінімальна
пенсія — на 117 грн (з 1130 грн до 1247 грн). Посадовий
оклад 1-го тарифного розряду єдиної тарифної сітки
збільшено на 150 грн — до 1335 грн.
Нагадаємо, попереднє підвищення соцвиплат — на 5%
— відбулося 1 травня. Тоді мінімальна зарплатня збіль16049
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шилася із 1378 грн до 1450 грн, пенсія — з
1074 грн до 1130 грн. Загалом ці показники
впродовж року зросли на 16%: мінзарплата
— на 222 грн, а мінпенсія — на 173 грн.
«Мінімальна зарплата в Україні наразі
становить 55 євро. Тепер українці можуть
ні в чому собі не відмовляти! З такою заробітною платою єдиною актуальною проблемою є безвізовий режим. Адже зовсім
не відсутність коштів, а візи утримують наших громадян від захопливих мандрівок і
шопінга в Римі та Парижі», — іронізує експерт Інституту аналізу та менеджменту політики Микола Спіридонов.
Проте це, на жаль, сміх крізь сльози. Так,
в уряді стверджують, що за рахунок зростання соцстандартів буде перекрита інфляція.
Згідно з даними НБУ, наприкінці грудня середній ріст цін має бути не більший, як 12%.
Однак, за словами експертів, реальний показник уже не відповідає цим прогнозам.

«Інфляція нині сягає 15%, а за підсумками року, швидше за все, перевищить 17%, —
каже «ВВ» економіст Олександр Охріменко. — Треба нагадати, що за 2014–2015 роки
інфляція була на рівні майже 70%. Лише
торік ціни зросли на 40%, а соцстандарти
тоді підняли лише на 15%. Урядовці просто
вдають, що не помічають цих цифр. Та це
— пряме порушення норм Конституції, де
сказано, що мінімальні зарплати і пенсії мають корелюватися згідно з рівнем інфляції.
Тобто соцстандарти мусять перераховувати, як тільки ціни зростають на 2%».

(Закінчення
на стор. 2)

ЗА ОСТАННІЙ РІК РІВЕНЬ БІДНОСТІ В УКРАЇНІ ЗРІС
УДВІЧІ. ЯКЩО ТОРІК ЗА МЕЖЕЮ ФАКТИЧНОГО
ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ ЖИЛИ
28,6% НАСЕЛЕННЯ, ТО ЦЬОГО РОКУ — 58,3%

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ:

Експерт Економічного дискусійного
клубу Олег Пендзин додає, що на прискорення інфляційних процесів вплине підвищення тарифів на житлово-комунальні
послуги. Зокрема, з грудня на 21% зросли
тарифи на тепло для промисловості. За
його словами, матимуть вплив і сезонні
фактори: наприклад, автоматично призводить до стрибка цін погіршення логістики
— доставки товарів.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ЮЛІЯ ТИМОШЕНКО:
Уряд з підвищенням
«мінімалки» готує
обман для українців
Уряд готує великий обман
для України, розповідаючи
про ініціативу щодо
підвищення мінімальної
заробітної плати
до 3200 гривень. Про це
заявила лідер партії
«Батьківщина» Юлія
Тимошенко в ефірі
програми «Шустер LIVE».
«Сьогодні уряд розповідає нам
прекрасну історію про підвищення
мінімальної заробітної плати вдвічі — з 1600 до 3200 грн. Взагалі
це просто жах, бо в доларах — це
нуль. Але справа в тому, що це
обман. Тому що мінімальна заробітна плата була чітко визначена
законом: вона має дорівнювати мінімальному прожитковому рівню,
який розрахований за споживчим
кошиком», — сказала вона.
Тимошенко повідомила, що вже
на цьому сесійному тижні, у вівторок, Верховна Рада України має
розглянути законопроект №5130,
яким «готується дуже потужний
обман для України».
«Вони говорять, що 3200 грн
— це ідеальна ситуація. Але вони
хочуть прийняти закон №5130, де
першу мінімальну заробітну плату
за тарифною сіткою ставлять не
3200, а 1600 грн», — обурилася лідер «Батьківщини».
Вона також пояснила: «І виходить
так, що прибиральниця буде отримувати 3200 грн, але й інженер теж
буде отримувати 3500 чи 3600 грн.
Або ж санітарка буде отримувати
3200 грн, а лікар — 3800 грн».
Окрім того, Юлія Тимошенко
зазначила, що згідно з законопроектом №5130 до задекларованої
мінімальної зарплати 3200 грн
включать всі доплати і премії працівників. Вона вважає, що такий
підхід є фактичним руйнуванням
системи призначення зарплат для
всіх категорій працюючих.
«Не можна на обмані будувати
життя країни! Це не реформи, це
не розвиток і не стратегія!» — переконана політик.
Юлія Тимошенко також нагадала, що станом на 1 січня 2014 року середня зарплата становила
близько 400 доларів, середня пенсія — майже 185 доларів на місяць.
На сьогодні, за її словами, середня заробітна плата вдвічі нижча —
200 дол., а середня пенсія майже
втричі нижча — 67 дол.
Голова партії також звернула
увагу, що станом на 1 січня 2014 року ВВП України складав 184 млрд
дол., а зараз, на кінець 2016 року, —
88 млрд дол., тобто йде зменшення
ВВП за три роки в два рази.
«Це наслідок політики величезної корупції, яку проводить чинний
уряд», — вважає лідер «Батьківщини».
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Як ніколи багато соціальноекономічних проблем наразі
турбують українців.
На тлі тотальної бідності
лунають заяви про
підвищення пенсійного віку —
і урядовці можуть на це
піти заради чергової порції
кредитів МВФ. Роботодавці
шоковані рішенням щодо
різкого підвищення
мінімальної зарплатні з 1 січня,
що може призвести до ще
більшої тінізації економіки і
навіть закриття підприємств.

Держава не зробила «реверансу» в бік
роботодавців, тому вони уникатимуть
виплати нової «мінімалки»

Про те, як реагують українці на
виклики, які перед ними ставить
держава, розповіла провідний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень ім.
В.М. Птухи Національної академії
наук України Лідія ТКАЧЕНКО.

пропонують навчання у них. Ця наша ласть — 150 млн, Київська — 123 млн,
країна-сусідка теж зазнає суттєвих Сумська — 100 млн грн.
втрат населення через сильний міІз 2 млрд грн боргу три чверті стаграційний відтік. Ми звикли вважати новить заборгованість працівникам
їх більш розвиненими, дійсно відчу- промисловості. В охороні здоров’я та
ваємо, що відстали від них. Але не освіті немає значних боргів, бо це пезабуваймо, що в них також багато реважно бюджетний сектор.
своїх проблем. Вони так само вваЗверніть увагу, що середня зар» З огляду на умови життя українців жаються відсталою країною порів- плата у наших регіонах різна. У Терта високу смертність, чи готові укра- няно з Німеччиною чи Великобри- нопільській області, наприклад, вона
їнці виходити на пенсію пізніше?
танією.
не сягає навіть 4 тис. грн, бо в регіоні
— Пенсійний вік в Україні уже під- » Чи поглиблюється тенденція ста- немає майже ніякого виробництва. У
вищується. Жінки, наприклад, цього ріння нації?
Луганській — 4420 грн, у Донецькій —
— На жаль, так. Сьогодні ми входи- 5700 грн, у Львівській — 4427 грн.
року йдуть на пенсію у 57 з половиною років, а в 2021-му підуть у 60 і мо в кульмінаційну стадію старіння
Швидше за все, цьогоріч середзрівняються з чоловіками. Також по- нації, і населення України скорочува- ня зарплата в Україні буде вищою за
ступово на п’ять років підвищується
пенсійний вік для жінок, які працюють на шкідливих виробництвах.
Загалом на визначення пенсійного
віку впливає не тільки демографія, а
й структура зайнятості населення. У
нас не так уже й багато залишилося
шкідливих виробництв, оскільки промислові підприємства закриваються. Чисельність людей, які виходять
на пенсію, значно перевищує ту кількість українців, що невдовзі стануть тиметься й надалі. Остання відчутна 5 тис. грн. За показниками середньої
робочою силою. Нині на ринок праці хвиля народжуваності зафіксована зарплати дуже вирізняється Київ: тут
виходить покоління народжених у у 2004–2005 роках. Це, до речі, було вона вже становить 8200 грн. Такий
1990-ті роки. Їх дуже мало, але в них загальноєвропейським явищем. Най- відрив від інших регіонів можна поясвеликі можливості за відсутності до- чисельніше покоління тих, кому сьо- нити статусом столиці.
статньої конкуренції. Проте навіть це годні 5 років. Потім народжуваність » У 2017 році Кабінет міністрів має
не стає на заваді намірам виїхати з знову пішла донизу.
наміри підвищити мінімальну зар» Наскільки масовою є заборгова- плату до 3200 грн. З вашим інституУкраїни.
» Тобто все більше українців емігру- ність по зарплатах в Україні і де си- том радилися, коли ухвалювали це
туація найкритичніша?
ватимуть?
рішення?
— Так. Оскільки ми вступаємо у єв— Станом на 1 жовтня цього року
— Ні, не радилися. Наші політиропейський освітній простір, і дедалі заборгованість по виплаті заробітних ки вважають, що коли вони хочуть
більше університетів долучаються плат наблизилася до 2 млрд грн. Про- зробити щось подібне, радитися не
до програм обміну студентами, такі тягом 2016 року вона неухильно зрос- обов’язково. Та й розрахунки почаможливості навіть розширюються. тала. Найбільше заборгували праців- ли робити вже після оголошення про
Ми бачимо дуже агресивну освітню никам у Донецькій області — 366 млн підвищення. Вважають, якщо вони
політику польських університетів, які грн. Далі йдуть Дніпропетровська об- так вирішили, то цього достатньо.

СТАНОМ НА 1 ЖОВТНЯ
ЗАБОРГОВАНІСТЬ
ПО ВИПЛАТІ ЗАРОБІТНИХ ПЛАТ
НАБЛИЗИЛАСЯ ДО 2 МЛРД
ГРИВЕНЬ. ПРОТЯГОМ РОКУ
ВОНА НЕУХИЛЬНО ЗРОСТАЛА

(Закінчення.
Початок на стор. 1)

Насправді, 3200 грн сьогодні — не
така велика зарплата. В Тернопільській області середня зарплата становить 3500 грн, але і її формують
бюджетні установи. Зарплати в Україні надзвичайно низькі. Тим паче, що
вони є джерелами всіх соціальних
виплат.
Але в питанні «мінімалки» у 3200
грн має значення манера прийняття
рішення. Роботодавці образилися, що
з ними не проконсультувалися. Якщо
не радяться з науковцями, то хоча б
із роботодавцями приватного сектору треба обговорювати такі питання.
Ця мінімальна гарантія називається
державною, але в приватному секторі її забезпечують роботодавці власним коштом. Держава ж не дотує
зарплати в приватному секторі.
Нагадаю, у вересні була підписана Генеральна угода про тристороннє партнерство між профспілками,
роботодавцями і державою, яка містить великий блок про оплату праці.
У ньому жодного слова не сказано
про це підвищення. Перш ніж оголосити про підвищення «мінімалки»,
представники влади мали б сказати роботодавцям: ми в бюджетному
секторі знайшли можливість підвищити зарплату, давайте і ви підвищуйте. Мусить бути хоча б імітація
такого соціального діалогу. А тепер
роботодавці можуть чинити опір:
звільняти людей, навіть закривати
підприємства.
Через те, що держава не зробила
жодного «реверансу» в бік роботодавців, це їм відчиняє двері до різних
способів уникання виплати нової мінімальної зарплати.

Підготувала Кіра ВИНОГРАДОВА

Країна скочується у соціальну прірву

«Наразі є вагомі причини для девальвації гривні. Очевидно, що Україна не отримає до кінця року
гроші від МВФ, за рахунок яких нині поповнюють золотовалютні резерви Національного банку України,
— зазначає Олег Пендзин. — Так, за десять місяців
негативне сальдо торгового балансу сягнуло 1 млрд
800 млн грн, що також впливає на курс. У нас уповільнився розвиток промисловості. Зауважу, замість
3% зростання ВВП, передбачених проектом бюджету
на наступний рік, МВФ прогнозує 2,5%. Окрім того, на
експортних сировинних ринках немає зрушень у бік
підвищення цін. Тому значних надходжень від експортної діяльності України я не очікую».
Експерт із соціальних питань Андрій Павловський стверджує: грудневе підвищення соцвиплат
жодним чином не компенсує втрати купівельної
спроможності українських родин, яка за останні
роки впала вдвічі.
«Середня зарплата в Україні сьогодні становить
200 доларів, що можна порівняти з найбіднішими
країнами Африки! І наступного року ситуація навряд чи покращиться. Зокрема, закладений у проект бюджету показник інфляції на рівні 8,1% може

бути значно вищим. Адже з переговорів щодо перегляду меморандуму МВФ випливає: у 2017-му
планується подальше підвищення тарифів. Уряд
готовий запровадити тимчасовий механізм щоквартального коригування роздрібних тарифів на
газ і опалення у разі, якщо тарифи відхиляються на
10% чи більше від рівня повного покриття собівартості. До того ж, уряд планує щоквартально коригувати ціни на газ внутрішнього видобування, починаючи з 1 квітня 2017 року, аби вони відповідали
вартості імпортованого газу. Йдеться навіть про те,
щоб скасувати розстрочку оплати за опалення для
домогосподарств, які не отримують субсидій», —
зазначає Павловський.
Не дивно, що лише протягом останнього року
рівень бідності в Україні зріс удвічі. За даними Інституту демографії і соціальних досліджень, якщо
торік за межею фактичного прожиткового мінімуму жили 28,6% населення, то цього року — 58,3%.
Найвищий показник бідності зафіксований серед
сімей із дітьми (38%), а також серед пенсіонерів
(23%). В країні зростає рівень злиденності, який визначається за критеріями ООН.

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

На цьому тлі особливо цинічно виглядає рішення Вищого адміністративного суду, яке дозволяє
Кабміну не підвищувати прожитковий мінімум для
українців. ВАСУ 29 листопада задовольнив скаргу Кабміну на рішення судів за позовом керівника
проекту «Відкритий суд» Станіслава Батрина, якими уряд було зобов’язано переглянути споживчий
кошик та прожитковий мінімум в Україні.
Так, у 2015 році Кабінет міністрів програв дві судові справи про необхідність перегляду прожиткового мінімуму і вмісту споживчого кошику. Уряд подав касаційну скаргу до Вищого адміністративного
суду і просив зупинити перегляд прожиткового мінімуму в Україні та скасувати рішення суду першої
та апеляційної інстанції. Відомо, що представник
уряду звернув увагу суду на те, що «Кабмін не має
достатньо повноважень для встановлення прожиткового мінімуму».
«За наслідком такого рішення уряд прагне забути про перегляд соціальних стандартів в Україні на
найближчі п’ять років», — зазначає Батрин.

Тамара ПЕТРОВА
Подписной индекс:
23115

gazetavv.com
(044) 359-04-54
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Гройсман наче павук заплутав Україну в тарифні
тенета. Проте він не розраховував, що потрапить
у власне «павутиння». Після шокових жовтневих
платіжок на опалення він змушений був повідомити
про зміну алгоритму нарахування вартості опалення
для мешканців багатоповерхівок, де немає
будинкових лічильників тепла. Отож, у разі відсутності
приладів застосовуватимуться середні розрахунки
з тих будинків, де лічильники є. Відповідно, ціни
на тепло для споживачів неоснащених будинків
будуть знижені. Проте далеко не для всіх.
ТВОРИТИ ДОБРО?
Анонсуючи рішення уряду щодо
впровадження нового алгоритму при
нарахуванні плати за тепло, прем’єр
злукавив. Він пообіцяв, що ця новація торкнеться усіх без винятку міст і
будинків, де не встановлені прилади
обліку теплової енергії.
«В усіх містах нараховувати оплату за тепло по лічильниках. В усіх!
Якщо в будинках немає лічильників,
то в місті ж загалом є? Будь ласка,
беріть середнє по цих лічильниках
на квадратний метр і нараховуйте тим будинкам, де немає приладів. Це означатиме, що середні
нарахування будуть абсолютно
об’єктивними», — заявив він, відкриваючи засідання уряду.
Аналітик громадської організації
«Публічний аудит» Тарас Галайда
вважає, що Кабміну довелося піти
на такі поступки, бо жовтневі платіжки для багатьох людей стали реальним шоком.
«Саме тому уряд вирішив перейти
на середні показники для будинків
без лічильників. Сьогодні методика
розрахунку плати за опалення для
будинків без приладів обліку дозволяє постачальникам послуг не зовсім чесно отримувати зі споживача
гроші. Платіжка для такої споруди
відрізняється від аналогічної, але з
приладом, у 3–4 рази. Це неадекватно! Тож середня ціна буде реальнішою, ніж та, що розрахована за
нормами Кабміну для багатоповерхівок без лічильників. Є сподівання,
що тепер різниця між будинками
оснащеними і неоснащеними становитиме 20–40%, як це було раніше»,
— додав він у коментарі «ВВ».
Президент міжгалузевої асоціації
«Укртеплокомуненерго»
Арсентій
Блащук наголошує, що поки не зрозуміло, як саме формуватиметься
ця середня ціна: або за показниками по місту, або по серії будинків.
Адже текст постанови ще не опублікований, і, як повідомляють джере-

Проте, за його словами, можливі втрати від впровадження нового
алгоритму постачальник все одно
перекине на споживача: 13–15%
втрат закладається у тариф — цю
норму для підприємств встановлює
НКРЕКП. Те, що перевищує норму,
списується як збитки.
Своєю чергою екс-міністр ЖКГ
Олексій Кучеренко констатує, що таке
рішення Кабміну є реакцією на попередні хибні дії уряду. Це стосується і
встановлення єдиного тарифу на газ
для населення й ТКЕ, і зниження соціальних норм, за якими розраховуються комунальні послуги, і, звісно,
формули нарахування плати за тепло
мешканцям будинків без лічильників,
яку затверджено постановою №1037
Кабміну від 30 жовтня 2015 року.
«Своїм рішенням уряд не усуває
За словами експертів, цього року
першопричин, а намагається боро- офіційні цифри не завжди відобра- половина будинків не має лічильтися із наслідками тих нісенітниць, жають реальну картину. В Мінрегі- ників теплової енергії, доведеться виконання інвестпрограм опиниякі він сам же й наробив», — пояснив онбуді є лише дані по областях, але сплачувати за кабмінівськими нор- лося на межі зриву через тривале
експерт.
і їх важко назвати втішними.
мативами по метражу у прив’язці до узгодження цих документів та через
На Тернопільщині оснащено лі- температурного режиму.
арешти рахунків теплокомуненерго.
УКРАЇНЦІВ ПОДІЛИЛИ НА СОРТИ?
чильниками 26,64% багатоповерхі«Кабмін своєю постановою хо- Проте насправді інвестпрограми не
вок, на Полтавщині — 26,53%, на Чер- тів покарати мерів міст за повільне виконувалися і торік, і раніше.
У день засідання уряду на офі- кащині — 31,45%, на Волині — 37,75%. встановлення будинкових лічиль«Інвестпрограми
реалізуютьційному сайті Кабміну з’явилася ін- У Чернівецькій області ці показники ників. Але насправді покарають ся на 30–40%. Через те, що закупівля та встановлення лічильників закладаються у тариф
кінцевим споживачам, НКРЕКП повинна контролювати і жорстко карати підприємства, які не провадять відповідних робіт», — підкреслив Тарас
Галайда.
Проте Нацкомісія не надто квапиться карати винних чи навіть
контролювати, куди спрямовуються
кошти, передбачені на встановлення будинкових лічильників. Це, на
його думку, красномовний показник
того, яким «впливовим» органом є
НКРЕКП.
формація з роз’ясненням, що новий становлять 31,53%. А в Луганській людей, які змушені будуть платити
«Як свідчить практика, Комісія
алгоритм формування платежів за і Донецькій областях будинковими за опалення інакше, ніж мешканці штрафує підприємство на 30–50 тис.
опалення будуть використовувати приладами обліку можуть похвали- таких самих будинків в інших містах, грн при невиконанні програми на
тільки ті міста, де рівень оснаще- тися лише 12,69% та 37,56% багато- тільки тому, що в їхньому населе- 50–100 млн грн! Певна річ, що поності житлового фонду приладами поверхівок відповідно.
ному пункті 50% багатоповерхівок стачальникам послуг вигідно сплаВарто зазначити, що ці останні не оснащені лічильниками. Це су- тити мінімальний для них штраф і
обліку теплової енергії становить не
дані міністерства датовані 30 черв- перечить Конституції!» — наголосив надалі не морочитися з лічильникаменше як 50%.
ми. Санкції мусять бути такими, щоб
Кучеренко.
На його думку, якби лічильники ТКЕ було вигідно встановлювати
були встановлені повсюдно, про- прилади обліку тепла і щоб Нацкоміблеми з різним нарахуванням плати сія з підприємств, які не виконують
не існувало б. А без приладів будь- цієї умови, вимагала перерахунку
який алгоритм буде неточним і не- тарифів для споживачів у бік зменшення. Адже люди вже заплатили
достовірним.
«І за це повинні нести відпо- своєю копійкою за лічильники, які
відальність мери міст, профільне так і не з’явилися у будинках», — доміністерство і НКРЕКП. Також це дав експерт.
Поки ж голова НКРЕКП Дмитро
є одним із найголовніших провалів
урядів Гройсмана і Яценюка», — до- Вовк жваво розповідає про те, що
наступного року в інвестпрограмах
дав екс-міністр.
підприємств буде закладене стоЗА ВСЕ ЗАПЛАТИТЬ СПОЖИВАЧ
відсоткове оснащення багатоповер«Цей 50% поріг і дасть можливість ня 2016 року. На тоді в Україні
хівок лічильниками. Однак у це вже
Встановлення приладів обліку не віриться. Як, наприклад, той же
визначати середнє споживання тепла були встановлені лічильники тепла
в населеному пункті з прийнятною точ- в 59,17% будинків. І якщо нині цей покладено на компанії — постачаль- Тернопіль, де лише 1% житлових
показник на рівні 61%, то зрозу- ники послуг. Витрати на їхню заку- споруд мають такі прилади обліку,
ністю», — йдеться у повідомленні.
Нині, за даними уряду, рівень міло, що ситуація кардинально не півлю і монтування закладаються за рік зможе виконати план Нацкооснащення багатоквартирного жит- змінилася. Проте урядова постано- в інвестиційну програму підприєм- місії? Питання риторичне…
лового фонду тепловими лічиль- ва залишається в силі: українцям, ства, яку узгоджують із місцевою
Антоніна МІРОШНИЧЕНКО
никами в Україні сягає 61%. Проте яким «пощастило» жити в місті, де владою та НКРЕКП.

Віртуальні лічильники
ВІД ПРЕМ’ЄРА

НОВИЙ АЛГОРИТМ ФОРМУВАННЯ ПЛАТЕЖІВ
ЗА ОПАЛЕННЯ БУДУТЬ ВИКОРИСТОВУВАТИ
ТІЛЬКИ ТІ МІСТА, ДЕ РІВЕНЬ ОСНАЩЕНОСТІ
ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ПРИЛАДАМИ ОБЛІКУ
ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ СТАНОВИТЬ НЕ МЕНШЕ ЯК 50%

ЗАКУПІВЛЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ЛІЧИЛЬНИКІВ
ЗАКЛАДАЮТЬСЯ У ТАРИФ КІНЦЕВИМ СПОЖИВАЧАМ,
ТОМУ НКРЕКП ПОВИННА КОНТРОЛЮВАТИ
І ЖОРСТКО КАРАТИ ПІДПРИЄМСТВА,
ЯКІ НЕ ПРОВАДЯТЬ ВІДПОВІДНИХ РОБІТ.
ПРОТЕ, ЯК СВІДЧИТЬ ПРАКТИКА, КОМІСІЯ
ШТРАФУЄ ПІДПРИЄМСТВО НА 30–50 ТИС. ГРН ПРИ
НЕВИКОНАННІ ПРОГРАМИ НА 50–100 МЛН ГРН!

НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ ОСНАЩЕНО ЛІЧИЛЬНИКАМИ
26,64% БАГАТОПОВЕРХІВОК, НА ПОЛТАВЩИНІ —
26,53%, НА ЧЕРКАЩИНІ — 31,45%, НА ВОЛИНІ —
37,75%. У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ЦІ ПОКАЗНИКИ
СТАНОВЛЯТЬ 31,53%. А В ЛУГАНСЬКІЙ І ДОНЕЦЬКІЙ
ОБЛАСТЯХ БУДИНКОВИМИ ПРИЛАДАМИ ОБЛІКУ
МОЖУТЬ ПОХВАЛИТИСЯ ЛИШЕ 12,69%
ТА 37,56% БАГАТОПОВЕРХІВОК ВІДПОВІДНО
ла, в документ ще необхідно вносити правки.
«Неутеплений будинок, який має
великі тепловтрати, мав би платити
більше. А так він платитиме середнє, тому наразі ця зміна алгоритму
нагадує «середню температуру по
лікарні», — зазначив він «ВВ».
Подписной индекс:
23115
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ПОЛИТИКА
Допрос в суде беглеца Виктора
Януковича в качестве свидетеля
взбудоражил информационное
пространство. По большому-то
счету, главный подозреваемый
в организации насилия
на Майдане выступил в роли
приглашенной звезды! А это
в голове не укладывается.
«Ценность» его показаний
заключается в одной простой
фразе: «Я этого не помню».
Так Виктор Федорович отвечал
на любой неудобный для него
вопрос. Похоже, что амнезия —
самое распространенное
заболевание в среде
украинских политиков.
Однако после шестичасового
творческого вечера беглого экспрезидента в суде Генеральная прокуратура все же вызвала его на допрос уже в качестве подозреваемого
по делу о государственной измене.
Его ждут 5 и 9 декабря. Но понятно,
что Янукович не явится в Украину.
В то же время у украинцев есть
множество вопросов к власти и правоохранительным органам.
Эксперты рассказали «ВВ», какова была реальная цель допроса экспрезидента, а также о том, почему
расследование дел Майдана происходит столь медленно.

НУЖНАЯ КАРТИНКА
Кандидат философских наук, политический эксперт ОО «Слово и
дело» Валентин Гладких называет
допрос Януковича медийным пропагандистским перформансом, юридическая сторона которого не стоит
выеденного яйца.
«Есть огромное количество реальных проблем, касающихся жизни
каждого украинца. Многие не удовлетворены результатами Революции

Большой
медийный
перформанс
СЕГОДНЯ МАКСИМАЛЬНАЯ МЕРА «НАКАЗАНИЯ»
У НАС — ЭТО ИЗГНАНИЕ. РЕАЛЬНЫЙ ЖЕ ПРОЦЕСС
ПО ДЕЛАМ МАЙДАНА НАЧНЕТСЯ ТОЛЬКО
В СЛЕДУЮЩЕМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ЦИКЛЕ,
ПОСЛЕ СМЕНЫ ПАРЛАМЕНТА И ПРЕЗИДЕНТА
Луценко (коэффициент его полез- власти, то в некоем будущем сможет традировать беглого экс-президента
ной деятельности во главе ГПУ при- получить доступ к каким-то своим будет крайне сложно», — подытожиближается к нулю). Он считает, что активам в Украине. Именно поэтому вает политолог.
до сих пор можно заниматься дема- он не объявил нынешнему руководСВЯЗИ НЕ РАЗОРВАТЬ
гогией. А перформансы отвлекают ству страны войну. Он рассчитывает
внимание от некомпетентности. Про- на некий негласный компромисс с
Директор Украинского института
водить Skype-конференции гораздо нынешней властью», — анализирует
анализа и менеджмента политики
проще, чем собирать доказательную политолог.
По мнению Якубина, это также Руслан Бортник также считает, что
базу», — констатирует Гладких.
была «минута славы» генпрокурора допрос Виктора Януковича был полиНАДЕЖДА НА ПРЕЗИДЕНТСКУЮ
Юрия Луценко, огласившего Януко- тической технологией, направленной
СОЛИДАРНОСТЬ
вичу подозрение. Вот только до сих на определенные цели. Причем у кажпор не понятны юридические послед- дой стороны были свои мотивы.
Кандидат политических наук, по- ствия такого заявления.
«Президент и его команда решали
литолог Алексей Якубин говорит о
«На самом деле для беглого экс- задачу «20 февраля». Нужно будет
том, что Януковичу было очень вы- президента был крайне важен этот реально отчитываться о ходе расслегодно давать показания в суде.
допрос: в будущем его защита смо- дования, выходить к людям. Народ
«Во время выступления Виктор жет использовать выступление в ка- же настроен негативно. Так что это
Янукович в очередной раз попытал- честве свидетеля (!) в европейских такая себе информационная технося снять с себя всю ответственность. судах. Мол, он добровольно свиде- логия.
Он рассказал, мол, никаких рас- тельствовал, а радикалы пытались
Нынче Янукович, как и часть его
команды, недавно вышедшая из тени,
пытается оправдаться. Цель — снятие
международных санкций. Кроме того,
эта команда нацелена на возвращение в украинскую политику. Именно
поэтому Янукович не шибко обвинял
кого-либо из сегодняшней власти и
все валил на условных радикалов.
Также нужно понимать, что РФ сегодня включила «машину времени»,
пытаясь вернуть политически-информационный диалог 2014 года», —
поясняет Бортник.
Эксперт говорит о том, что нынешняя власть представляет собой кровь
поряжений преступного характера сорвать судебный процесс. Да и, по от крови и плоть от плоти предыдуне отдавал, ничего крамольного не большому счету, наложенные на щей. Поэтому расследование и длитподписывал. По его словам, «Беркут» него санкции носят политически мо- ся так долго.
действительно мог превысить свои тивированный характер. Кстати, не
«Старая и новая власти тесно свяполномочия. Почти все это мы уже уверен, что Янукович согласится на заны между собой экономически,
слышали неоднократно. Но это была допрос по Skype в качестве подозре- политически и родственно. Поэтоего «минута славы».
му и нет никакого результата. Ведь
ваемого», — предполагает эксперт.
У многих действительно были ожиПо словам Алексея Якубина, рас- наказать прошлый режим означает
дания, что Янукович расскажет что-то следование дел Майдана длится так наказать самих себя. Сегодня макэдакое: явки, пароли… И наверняка долго потому, что для части полити- симальная мера «наказания» у нас —
ему есть что поведать. Но он лишь по- ков эта тема очень скользкая. Также это изгнание. Реальный же процесс
вторял все ранее сказанное. Не выдал затягивание — способ политической по делам Майдана начнется только в
никакого компромата на представи- борьбы и давления. Но даже конеч- следующем политическом цикле, потелей нынешней власти. Да, во время ный результат может удовлетворить сле смены парламента и президента.
допроса всплывали фамилии Турчи- далеко не всех, говорит эксперт, про- Но нужно понимать, что путинская
нова и Яценюка, но о Порошенко он водя аналогию с делом Гонгадзе.
Россия никогда не выдаст Януковича,
не говорил ничего. Почему?
«Кроме того, много вопросов вы- потому что он слишком много знает.
Мне кажется, что все-таки Януко- зывает процедура заочного правосу- В том числе и о роли РФ в украинвич еще надеется на солидарность дия. В результате будет очень много ских событиях», — подытоживает
внутри правящего класса. И, по его вопросов, и это дело может на дли- Бортник.
расчетам, если он не будет нападать тельное время зависнуть в европейЯна ДЖУНГАРОВА
на представителей действующей ских судах. Да и в случае чего экс-

ЯНУКОВИЧ ЕЩЕ НАДЕЕТСЯ НА СОЛИДАРНОСТЬ
ВНУТРИ ПРАВЯЩЕГО КЛАССА. И, ПО ЕГО
РАСЧЕТАМ, ЕСЛИ ОН НЕ БУДЕТ НАПАДАТЬ
НА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВЛАСТИ,
ТО В НЕКОЕМ БУДУЩЕМ СМОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ
ДОСТУП К КАКИМ-ТО СВОИМ АКТИВАМ
В УКРАИНЕ. ИМЕННО ПОЭТОМУ ОН НЕ ОБЪЯВИЛ
НЫНЕШНЕМУ РУКОВОДСТВУ СТРАНЫ ВОЙНУ

Достоинства. У людей возникают
вопросы, особенно в очередную годовщину Майдана. Власти же похвастаться нечем. Поэтому нужно было
создать более-менее благоприятный
или нейтральный информационный
фон», — говорит Валентин Гладких.
По словам эксперта, на самом
деле нужно говорить не о ценности
свидетельских показаний Януковича,
а о деяниях нынешнего режима.
«О том, изменены ли социальные
практики, которые давали возможность называть предыдущий режим
преступным. Не пользуется ли сегодняшняя власть теми же методами, что и предыдущая? Что по сути
поменялось в жизни украинцев? Ответы на эти вопросы негативные для
власти. Посему требовалось создать
нужную картинку. А основной пропагандист у нас — генпрокурор Юрий
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Допрос Виктора
Януковича
в качестве свидетеля
— начало его
политической
реабилитации
Такое мнение лидер
«Батьківщини» Юлия
Тимошенко высказала
в эфире программы
«Большое интервью
с Евгением Киселевым».
Лидер «Батькивщини» пояснила,
что, согласно последним социологическим исследованиям, абсолютный уровень доверия общества
к парламенту, правительству, Нацбанку составляет 1%, а уровень доверия к президенту — 3%.
«Порошенко — опытный политик,
и он понимает, что это конец его
политической карьеры. И сегодня
все разговоры о его втором сроке, о том, что он досидит хотя бы
этот срок, — лишь зомбирование
людей, чтобы удержаться на этой
должности как можно дольше. Что
в этот момент думает Порошенко?
Он думает, во-первых, о том, как
больше заработать за оставшееся у него время. А во-вторых, как
получить для себя определенные
гарантии на будущее, когда его
отстранят от власти.
Я убеждена, что существуют
договоренности между Порошенко и Януковичем. И я не исключаю, что посредниками в этих
договоренностях выступают и
Кремль, и люди, которые здесь
делегированы для ведения таких
переговоров. И я убеждена, что
этим допросом Януковича — в
качестве не обвиняемого, а свидетеля — ему, по сути, предоставили трибуну для реабилитации.
То есть Порошенко стал на путь
реабилитации, отбеливания и возвращения в украинскую политику
Виктора Януковича...
Надо было не договариваться, не продавать индульгенцию,
а реально вести расследование
против Януковича и привлекать
его к ответственности», — говорит
Юлия Тимошенко.
В то же время, по ее словам,
президент Петр Порошенко сегодня не может чувствовать себя
спокойно, ведь он не контролирует все силовые структуры. А
карманные силовики ему очень
нужны.
«Поэтому я уверена, что существует также теневая договоренность между Порошенко и
Януковичем по дискредитации и
устранению части людей, которые
были на Майдане, а сейчас занимают руководящие должности в
силовых структурах. Порошенко
чувствует, что под ним шатается
кресло, и ему нужны все силовики,
которые были бы ему так же лично преданы, как Юрий Луценко», —
констатирует Тимошенко.
Притом лидер «Батьківщини»
отметила, что сопутствующий бонус, который получил Порошенко, — перенаправление внимания
со всех ключевых проблем, с которыми ныне живут украинцы, на
шоу допроса Януковича.
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В 2017 году Россия
намерена нарастить свой
военный потенциал в
непосредственной близости
от Украины. В Белгородской
и Воронежской областях
завершено формирование
двух дивизий. А по железной
дороге в Беларусь и
Приднестровье отправится
рекордное количество
вагонов, зафрахтованных
вооруженными силами
РФ. Это свидетельствует о
намерении Кремля увеличить
военный контингент на этих
направлениях. Главная цель
данных маневров — показать
зубы восточноевропейским
странам — -членам НАТО.
Впрочем, Украине тоже
расслабляться не следует.
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ГЕОПОЛИТИКА

ПУТИН НАЦЕЛИЛСЯ НА ЕВРОПУ

ПРИДНЕСТРОВЬЕ НЕ ПРОЙДЕТ
Документация конкурсных торгов
по выполнению воинских грузоперевозок в прямом международном железнодорожном сообщении для нужд
Минобороны РФ в 2017 году демонстрирует амбициозные планы Кремля.
Если в 2015 году было заказано всего
30 вагонов в Приднестровье, то в 2017
году в непризнанную республику должен направиться уже 131 вагон.
Учитывая то, что в ходе избирательной кампании у кандидата в
президенты Молдовы Игоря Додона
присутствовала пророссийская риторика, можно было предположить, что
планы Путина в этом аспекте вполне
осуществимы. Ан нет. Как только Додон победил на выборах, он, отвечая
на вопрос, должны ли оставаться российские войска в Приднестровье, четко заявил, что на территории страны
не должно быть «каких бы то ни было
вооруженных сил других государств».

Румыния. Следовательно, эта идея
одобрена НАТО, и будут предприняты все меры для ее реализации. Да
и Украине от этого только выгода:
можно будет забыть о потенциальной угрозе для Одесской области.
Однако даже если вывод российских войск из Приднестровья — вопрос не столь близкой перспективы,
доставить в Тирасполь 131 вагон
нереально. Арестович подчеркнул,
что военные грузы не могут пройти
в Приднестровье ни по суше, ни по
морю. Даже ротации личного состава РФ проходят с большим трудом.
«Их переправляют в гражданской
одежде через аэропорты», — добавил он.
В свою очередь военный эксперт
Олег Жданов констатировал, что
западные спецслужбы давно подсчитали каждого бойца и каждый автомат, находящийся в непризнанной
республике. На данный момент там

вает с Западом, но остается верным
сателлитом Москвы. Если же «бацька» предпринимает попытки вести
свою партию, Путин тут же прижимает его к «ногтю» торговыми войнами
и выбивает из него все, что нужно.
В 2017 году Минобороны РФ намерено отправить в Беларусь 4126
вагонов на военные нужды. Для
сравнения, в 2015-м в республику
с этой целью было направлено 125
вагонов, а в нынешнем — всего 50.
По словам Алексея Арестовича, заявленное количество вагонов
очень велико. Посредством их можно перебросить 15 бригад. Поезда
также могут доставлять в Беларусь
военную технику и боеприпасы.
Олег Жданов считает, что Россия
в 2017 году будет наращивать группировку российских войск, которая
включает сухопутную и авиационно-ударную группы, на полигоне под
Могилевом. По состоянию на конец

РОССИЯ ФАКТИЧЕСКИ ОБОРУДУЕТ ЗАПАДНУЮ
ГРАНИЦУ ПОД ФОРПОСТЫ ОТ БЛОКА НАТО.
И БЕЛАРУСЬ — ЧАСТЬ ЭТОГО ПЛАНА. ВОЕННЫЕ
БАЗЫ ТАМ ПОЗВОЛЯТ НАНОСИТЬ УДАРЫ
НА СЕВЕР И ЮГ. В СЕВЕРНОМ НАПРАВЛЕНИИ —
ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ ВЗЯТЬ В КОЛЬЦО ГОСУДАРСТВА
БАЛТИИ. В ЮЖНОМ — НАНЕСТИ УДАР ПО УКРАИНЕ
Кишинев и Киев на уровне министров
обороны даже предварительно договорились о предоставлении Украиной «зеленого коридора» для вывода
российских «миротворцев» из зоны
конфликта, что, естественно, было
воспринято в штыки Тирасполем.
Военный эксперт Алексей Арестович считает, что пророссийскость
Додона была слишком преувеличена
и напоминала предвыборные лозунги
Трампа.
«Молдова очень прочно вписана
в европейский контур безопасности
и другие евроинституты. Поэтому
менять курс, несмотря на обещания
Москвы предоставить Кишиневу экономические преференции, Молдова
все равно не станет», — отметил он в
комментарии «ВВ».
Он также добавил, что риторику
Додона о выводе российских войск
из Приднестровья поддерживает и
Подписной индекс:
23115

расположена неполная российская 2014 – начало 2015 года она насчибригада — 3 тысячи служащих и во- тывала 6–8 тыс. человек.
еннослужащих РФ.
«Что бы Лукашенко ни говорил,
По его словам, воинские эшелоны Россия будет строить военные базы
для увеличения контингента могут в Беларуси. Потому что Минск абсопройти только через Украину.
лютно подконтролен Кремлю. Под
«Но даже если бы наше руковод- Могилевом РФ дооборудует военство пошло на это, европейское со- ную базу и нарастит контингент до
общество и особенно Вашингтон дивизии с запасами техники и воорувосприняли бы такие действия как жения на полевую армию, чтобы разразжигание очередного очага на- вернуть войска в случае войны», —
пряженности, который чреват ло- подчеркнул он.
кальной войной в Приднестровье.
Алексей Арестович в свою очеОбострять из-за этого отношения с редь говорит о том, что увеличение
Западом Украина точно не будет», — российского контингента в Беларуси
уточнил он в комментарии «ВВ».
кроме военно-стратегических задач
решает еще и политическую — конБЕЛАРУССКИЙ «ФРОНТ»
троль над Лукашенко и возврат республики в исключительно проросНо если молдовский «фронт» опа- сийское русло.
К слову, в Беларуси в следующем
сений не вызывает, этого нельзя сказать о беларусском. Ни для кого не году будут проведены совместные учесекрет, что Лукашенко хоть и заигры- ния «Запад–2017» (Россия–Беларусь)

и «Славянское братство» (РФ–Беларусь–Сербия). Олег Жданов отметил,
что эти учения носят ярко выраженный
военно-политический характер.
«Не столь важно количество войск
и их обученность, сколь демонстрация силы. Особенно это касается
«Славянского братства». РФ хочет
показать, что у нее есть союзники,
в том числе и в Европе. Это исключительно демонстрационная акция,
которая касается как Украины, так и
НАТО», — уточнил эксперт.
Алексей Арестович усматривает
в российско-беларусских учениях
определенную опасность для нашей
страны.
«Это означает стягивание большого количества военного контингента
к нашим границам и, соответственно,
повышение уровня военной опасности. Война с Грузией — это «Кавказ–2008», захват Россией Украины
— «Кавказ–2012». В 2017 году может
произойти аналогичная ситуация», —
не исключил он.
Однако агрессию, по мнению обоих экспертов, Россия направляет не
в сторону Украины, а на Европу.
«Россия фактически оборудует
западную границу под форпосты
от блока НАТО. И Беларусь — часть
этого плана. Военные базы там позволят наносить удары на север и юг.
В северном направлении — это возможность взять в кольцо государства
Балтии, в южном — нанести удар по
Украине», — уточнил Жданов.

ВОЗМОЖНОСТЬ
ПРЯМОГО ВТОРЖЕНИЯ?
Впрочем, оба эксперта склоняются к мысли, что на прямое вторжение
Путин не осмелится.
«Все останется на уровне военного шантажа со стороны России. Если
и будет осуществляться попытка
вторжения в страны Балтии, то уже
проверенным в Украине гибридным
методом: зеленые человечки, самооборона. Прямой войной на страны
НАТО Кремль точно не пойдет. Силы
РФ несопоставимы с силами Альянса», — считает Алексей Арестович.
Олег Жданов исключает и возможность прямого вторжения российских войск в Украину, хоть мы и
оказываемся в своеобразном российском полукольце: Приднестровье
— Беларусь — РФ.

«Ни страны ЕС, ни НАТО не допустят развязывания открытой войны
на европейском континенте. В этом
случае России отключат и свет, и
SWIFT, и так далее. У нас же быстро
появятся и «Стинги», и «Джавелины».
Нам дадут все, чтобы нашими руками
нанести Путину максимальное поражение», — подчеркнул он.
Поэтому Путин в отношении
Украины будет продолжать огневой
шантаж. Однако, по словам эксперта, только от нас самих зависит, насколько далеко он продвинется.
«Вся стрельба на Донбассе фактически происходит с согласия нашего руководства. Если бы мы заняли
принципиальную позицию, уже давно
могли перейти к мирным переговорам. Тому примеры: Израиль, Северный Кипр в 1974 году, Югославия», —
сообщил эксперт.
По его словам, если бы украинская власть была заинтересована в
прекращении обстрелов, на Донбассе следовало бы возвести временную
границу и перекрыть возможность
перемещения контрабанды. Также
нужно заблокировать железнодорожные ветки.
«Таким образом, эшелоны не ходили бы туда-сюда непроверенные
и неподсчитанные. Также нужно
четко поставить условия поставок
света, тепла и воды на Донбасс.
И последнее: на каждый выстрел
должна прилететь ответка. Создать
систему огневого поражения для
нас — не проблема. В регионе бы быстро наступила тишина», — добавил
Жданов.
Алексей Арестович в свою очередь констатировал, что хоть перспектива для нашей страны не критически плохая и пугающая, однако
Киев должен активизировать свою
работу в Европе.
«Мы должны объяснять Западу,
что Россия воюет против них. Это
стратегическое
контрнаступление
РФ на Европу. Для достижения цели
Кремль использует информационную,
военную и политическую составляющие. Раскол Евросоюза — часть путинского плана, который выполняют
купленные РФ радикальные партии.
А Европа этого не осознает, как и в
1938 году, когда Гитлер захватывал
Польшу», — подытожил он.
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ДАЙДЖЕСТ
Захер Сахлул — врачреаниматолог из Чикаго,
член гуманитарной
организации «Сирийскоамериканское медицинское
общество» (SAMS). Он
неоднократно приезжал в
Сирию волонтером, чтобы
оказывать помощь раненым
в Алеппо и других регионах
страны, охваченной с
2011 года гражданской
войной. В интервью DW
он описал страдания
жителей восточного
Алеппо и рассказал,
чего ждет от России.
» DW: Вы несколько раз приезжали в восточный Алеппо, чтобы
помогать раненым. По вашим словам, в осажденной части города
осталось не более 30 врачей на
300 тысяч населения. Как можно
работать в таких условиях?
Захер САХЛУЛ: Я посетил все
семь госпиталей, которые подверглись атакам с воздуха. Большинство из моих пациентов были
мирные жители, женщины и дети,
жертвы бочковых бомб. Я помню
пятилетнего мальчика по имени
Ахмад, которого вытащили из-под
завалов дома. У него была тяжелая
травма позвоночника и сильный
ушиб легких. Мы пытались его реанимировать, но эвакуировать за
пределы Алеппо не могли, потому
что дорога была слишком опасной.
Он умер на следующий день.
Я видел женщину 25 лет, Фатиму, она была на третьем месяце
беременности. Фатима потеряла
двоих детей во время двойных бомбардировок. Сначала сбрасывается первая партия бочковых бомб,
а когда на место приезжают врачи
скорой помощи и другие спасатели, — вторая. Так погибли ее старшая дочь 9 лет и младшая, которой
было всего 3 года. От травм она потеряла и неродившегося ребенка.
В живых остался только семилетний сын.
Людям некуда уходить, они в ловушке, граница с Турцией закрыта.
Это 300 тысяч человек, из них, со-

СОКУРСНИК АСАДА —
о военных преступлениях
в восточном Алеппо

пункты, контролируемые курдами.
Если обстрелы будут продолжаться, то примерно половина населения восточного Алеппо его покинет.
Остальные останутся дома. Думаю,
что дело кончится сотнями погибших. Только за последнюю неделю
их число составило порядка 500, еще
около 1000 получили ранения. Нет
никаких возможностей для оказания
медицинской помощи раненым.
Некоторые погибают из-за переохлаждения, одна из медсестер сообщила мне, что уже были такие слу- литету. Врачи и медсестры должчаи, поскольку одеял не хватает.
ны быть под защитой, когда они
Ситуация ужасающая. И все бу- оказывают медицинскую помощь,
дет только хуже, к несчастью. Я даже если пострадавшие — ваши
очень надеюсь, что Асад и его союз- враги. Это записано в Женевской
ники смогут защитить гражданское конвенции. То, что происходит в
население и медиков, обеспечить Сирии, — это нарушение Женевской
гуманитарной помощью людей вну- конвенции и этики медицинской
три осажденных кварталов. И да- профессии. Третье: доставить еду и
вайте не будем забывать, что изгна- лекарства.
ние жителей восточного Алеппо из » Замминистра иностранных дел
их домов является этнической чист- РФ заявил, что повстанцы исполькой (в этой части города живут зовали гражданских лиц и так напреимущественно арабы-сунниты. зываемые госпитали как живой
— Прим. ред.). Это уже происходило щит, а медицинские учреждения
в других населенных пунктах: в Да- не маркировали…
райе, в старом центре Хомса. Это,
— Все госпитали, работающие
конечно, военное преступление.
в восточном Алеппо, — те же, что

ЗАХЕР САХЛУЛ: «НИКТО НЕ ОЖИДАЛ,
ЧТО АСАД СТАНЕТ ТАКИМ БРУТАЛЬНО ЖЕСТОКИМ,
БЕЗЖАЛОСТНЫМ. МНОГИЕ ИЗ НАС СЧИТАЮТ ЕГО
ВОЕННЫМ ПРЕСТУПНИКОМ, ПОТОМУ ЧТО ОН
ДОПУСТИЛ УБИЙСТВА СОТЕН ТЫСЯЧ И ПЫТКИ ТЫСЯЧ
ЧЕЛОВЕК, ИЗГНАНИЕ 12 МИЛЛИОНОВ СИРИЙЦЕВ,
РАЗРУШЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ»

ТОТ ФАКТ, ЧТО БОЛЬНИЦЫ ПОДВЕРГЛИСЬ
БОМБАРДИРОВКАМ СИЛ СИРИЙСКОГО
РЕЖИМА И РОССИИ, ЧТО В XXI ВЕКЕ МЕДИКОВ
УБИВАЮТ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ИМИ СВОЕГО
ДОЛГА, ПОРАЗИТЕЛЕН.
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 144 ДНЯ, ПО ПОДСЧЕТАМ,
В СИРИИ БЫЛИ СОВЕРШЕНЫ 143 АТАКИ
НА МЕДИКОВ И МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
гласно данным ООН, порядка 100 тысяч — дети, 150 тысяч — женщины.
» Похоже, что в скором времени
восточный Алеппо сдастся под
давлением сил президента Сирии
Башара Асада и его союзников.
Если это произойдет, что это будет означать с гуманитарной точки
зрения?
— Были сообщения о том, что
из восточного Алеппо ушли около
5 тысяч человек: кто-то отправился
в кварталы, контролируемые войсками Асада, кто-то — в населенные
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» Что сейчас можно сделать, что- были там до начала кризиса. Их
бы максимально спасти жизни все знают, у всех есть их коордигражданских лиц?
наты, это не какие-то секретные
— Блокада восточного Алеппо больницы. Я думаю, что подобное
продолжается последние три ме- заявление — неправда. Тот факт,
сяца, туда не поступают еда, лекар- что больницы подверглись бомбарства и топливо. Прежде всего нуж- дировкам сил сирийского режима
на защита. Мы как гуманитарная и России, что в XXI веке медиков
организация просим: прекратите убивают за выполнение ими своебомбить школы, госпитали, граж- го долга, поразителен. За последданские кварталы. Это военное ние 144 дня, по подсчетам, в Сирии
преступление, которое совершает- были совершены 143 атаки на меся ежедневно. Второе требование диков и медицинские учреждения.
— уважение к медицинскому нейтра- Правозащитники подсчитали, что в

Сирии за время войны были убиты
730 врачей, 330 больниц были разрушены, в основном сирийскими
самолетами, а с недавних пор — и
российскими.
» Москва утверждает, что доставляет в Алеппо гуманитарную помощь…
— Но не в восточный Алеппо. Люди,
с которыми я говорил, уверены, что
их бомбят российские самолеты, они
смотрят на Россию как на врага. Я
видел сообщения о гуманитарных
поставках в другие регионы, которые
находятся под правительственным
контролем. Всего, по данным ООН, в
Сирии около миллиона человек оказались в осаде, прежде всего со стороны правительственных войск.
» Вы сами обращались к российским властям с призывом прекратить
бомбардировки медицинских учреждений? Какой была их реакция?
— Да, конечно. Мы многократно
встречались с российской делегацией в ООН. Мы просили предоставить лекарства ряду осажденных
регионов. И нам помогли в прошлом
году: нашли лекарства для гемодиализа пациентов с почечными
болезнями в одном из населенных
пунктов, который уже четыре года
находится в состоянии осады. Я надеюсь, что россияне окажут какоето давление на свое правительство,
потому что в восточном Алеппо
300 тысяч человек голодают, живут
под бомбами. Это не террористы, а
гражданские лица.
» Вы лично знали Башара Асада —
вы с ним учились. Он же не всегда
был таким, как сейчас?
— Да, в этом и есть ирония. Мы
шесть лет вместе учились в одном
медицинском институте в Дамаске.
Я даже встречался с ним три раза
после того, как он стал президен-
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том. «Сирийско-американское медицинское общество», в котором я
работаю сейчас волонтером, проводило конференции в Сирии. Он приглашал нас в президентский дворец,
чтобы поговорить о будущем страны, и так далее. Никто не ожидал,
что он станет таким брутально жестоким, безжалостным.
Честно говоря, многие из нас
считают его военным преступником,
потому что он допустил убийства
сотен тысяч и пытки тысяч человек,
изгнание 12 миллионов сирийцев,
разрушение исторических ценностей. Никто не ожидал от него
такого: он был вполне приятным, а
во время учебы — скромным человеком. Это несчастье, что все так
обернулось.
» В 2012 году в одном из интервью вы сказали, что Асад неизбежно уйдет, и «это лишь вопрос времени». Но он все еще на посту. Что
вы думаете об этом сейчас?
— Я думаю, что если международное сообщество, и прежде всего
Россия, хотят создать стабильную,
единую Сирию, в которую вернутся
беженцы и которая начнет восстанавливаться с помощью сирийцев,
живущих в стране и за ее пределами,
то нам нужно искать компромисс без
Асада во главе государства. Миллионы беженцев не могут себе представить, что они вернутся под его
руководство. Политический переходный этап — это предпосылка для
восстановления страны. Асад может
оставаться президентом сейчас или
еще пару ближайших лет, но в конечном итоге ему надо будет уйти.
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(Материал публикуется
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З 1 січня 2017 року
стипендії для студентів
українських вишів та ПТУ
планують виплачувати «поновому». Нині державну
допомогу отримують ті,
хто за підсумками сесії має
середній бал успішності
вищий за четвірку.
Відтепер цю систему
скасують. Натомість
стипендії поділять на
два види: академічні,
які призначатимуться
студентам із найвищою
успішністю, і соціальні —
для соціально
незахищених дітей.
Якщо чинна система стипендійного забезпечення загалом охоплює близько 70% всіх студентів,
то за новою схемою, як повідомляють у Міносвіти, ця частка впаде
до 50%.
«Це суперечить нормам Закону
«Про вищу освіту», де сказано, що
стипендію мають отримувати не
менше як дві третини і не більше
ніж 75% студентів денної форми
навчання», — зазначає «ВВ» ексміністр освіти, ректор Національного університету біоресурсів і
природокористування Станіслав
Ніколаєнко.
Передбачено, що в 2017 році
академічні стипендії отримуватимуть 43% студентів. Однак у Мінфіні наполягають, щоб упродовж
наступних років кількість таких
спудеїв зменшувалася — аж до 15%
у 2020 році. А розмір стипендії натомість має зростати. Чиновники
аргументують тим, що це посилюватиме конкуренцію, що відображатиметься на успішності.
Також обговорюється ініціатива,
щоб надати право на матеріальне
заохочення тим, хто навчається на
контрактній формі.
«Наприклад, у Польщі лише
10% студентів отримують академічну стипендію — вона називається стипендія ректора. Та треба
враховувати, що в Польщі ВВП на
душу населення втричі вищий, ніж
в Україні», — зауважує у коментарі
«ВВ» голова Аналітичного центру
CEDOS Єгор Стадний.
Отож, з наступного року академічна стипендія має зрости на
33,4%. Мінімальні державні випла-

СТИПЕНДІЙНА ПСЕВДОРЕФОРМА
нашого вишу живе за рахунок цих майбутніх фахівців низька зарплагрошей. Якщо людину позбавлять та вчителів має більшу вагу, ніж
нинішньої мінімальної стипендії, стипендія упродовж навчання. Та
яка становить 830 грн, вона, при- дивитися правді у вічі урядовці не
міром, втратить 26 обідів у нашій хочуть», — каже Стадний.
їдальні. А для сільської дитини,
Згідно з проектом бюджету
батьки якої не можуть нормально на наступний рік, загальний стизаробити, це дуже важливо».
пендіальний фонд має становити
Більше ніж на 100% планують 5,8 млрд гривень. Причому на аказбільшити стипендію для студен- демічні стипендії спочатку планутів, які навчаються на «складних» валося виділити 2,8 млрд гривень,

ПІДВИЩЕННЯ СТИПЕНДІЙ ДЛЯ ПЕДАГОГІЧНИХ
ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ НАПРЯМІВ
НЕ ДАЛО ОЧІКУВАНОГО РЕЗУЛЬТАТУ:
НЕ ЗБІЛЬШИЛАСЯ КІЛЬКІСТЬ ОХОЧИХ ВСТУПАТИ
НА ЦІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ, НЕ БУЛО Й ПРИТОКУ
АБІТУРІЄНТІВ ІЗ ЯКІСНИМИ БАЛАМИ ЗНО
спеціальностях, де важко отрима- а на соціальні — 2,9 млрд гривень. вання, а загалом для малозабезпети високу оцінку. Зокрема, йдеть- Однак у Міносвіти пропонують за- ченої молоді.
ся про природничо-математичні брати 1,4 млрд гривень, запланова«Наприклад, у селах і маленьких
педагогічні напрями та інші мате- них на соціальні виплати, та спря- містах є чимало здібних дітей, які
матичні, природничі та інженерні мувати їх на академічні.
показують гарні результати під час
спеціальності. Для них стипендія
Голова Аналітичного центру навчання, але батьки не можуть
у ВНЗ III–IV рівня акредитації ста- CEDOS Єгор Стадний вважає, що забезпечити їхнє проживання у
новитиме 2036 грн, у ВНЗ I–II рівня урядовці загалом неправильно під- великому місті. Для цього потрібакредитації — 1536 грн.
ходять до таких новацій.
но оцінити фінансові можливості
«Нині в українських школах бра«Україна є бідною країною, з ве- людей, які утримують студента, у
кує учителів математики, фізики, личезними соціально-економічни- випадку з дітьми-сиротами — їхніх
хімії, біології. Тож у такий спосіб ми ми проблемами. Про це свідчить опікунів. Тобто треба проводити
мультифакторний аналіз і вираховувати категорії отримувачів
соціальної стипендії. Мають діяти
критерії достатку, однак опиратися
слід не на прожитковий мінімум, як
пропонують урядовці, а на вартість
споживчого кошика в різних містах.
Бо вартість життя, наприклад, у
Дрогобичі та Харкові відрізняється.
мотивуватимемо дітей обирати де- хоча б той факт, що в 2017 році Причому головним принципом розфіцитний фах», — пояснює міністр близько 8 млн домогосподарств поділу соціальних стипендій має
освіти Лілія Гриневич.
отримуватимуть субсидії на оплату стати адресність. Очевидно, що
«Однак у своєму дослідженні комунальних послуг. І акцент у нас потрібно змінити співвідношення
ми показали, що підвищення сти- має бути на соціальних, а не акаде- студентів, які отримують соціальні
пендій для педагогічних природ- мічних стипендіях. Так діють навіть та академічні стипендії, порівняно
ничо-математичних напрямів не у заможних, розвинутих країнах. з тією конфігурацією, що проподало очікуваного результату: не Тож коли чиновники роблять став- нується нині», — наголошує голова
збільшилася кількість охочих всту- ку на академічні стипендії, виникає Аналітичного центру CEDOS.
На його думку, варто запровадипати на ці спеціальності, не було й питання: кого ми з себе вдаємо? —
притоку абітурієнтів із якісними ба- зауважує Єгор Стадний. — Окрім ти механізм верифікації соціальних
лами ЗНО. Очевидно, що цей фак- того, рішення урядовців щодо роз- стипендій: «Тобто треба перевіряти
тор привабливості поступається поділу державної допомоги не має матеріальний стан тих, хто утримує
перед значно сильнішими чинни- аналітичного підґрунтя. За два студентів, враховуючи такі аспекти,
ками неприйняття. Наприклад, для роки лише центр CEDOS провів як придбання ними нерухомості,

АКЦЕНТ У НАС МАЄ БУТИ НА СОЦІАЛЬНИХ,
А НЕ АКАДЕМІЧНИХ СТИПЕНДІЯХ. ТАК ДІЮТЬ
НАВІТЬ У ЗАМОЖНИХ КРАЇНАХ. ТОЖ ВИНИКАЄ
ПИТАННЯ: КОГО МИ З СЕБЕ ВДАЄМО?

ти для студентів ВНЗ III–IV рівня
акредитації становитимуть 1100
грн, а підвищені — 1600 грн. Мінімум, на який можуть претендувати
студенти ВНЗ I–II рівня акредитації,
— 830 грн, а учні професійно-технічних училищ — 415 грн.
«У студентській раді Національного університету біоресурсів і
природокористування вважають,
що не можна скорочувати кількість
отримувачів стипендій: краще піднімати виплати не на 33%, а, скажімо, на 20%, — каже Станіслав
Ніколаєнко. — Половина студентів
Подписной индекс:
23115

дослідження соціально-економічного стану студентів. Держава на
це не спромоглася, попри те, що
на Національну академію педагогічних наук виділяються величезні
кошти».
Стадний наголошує: соціальну стипендію варто призначати
не лише для окремих категорій,
наприклад, дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклу-

перетин кордону тощо. Виплачувати соціальну допомогу на основі
лише довідок неприпустимо».
«Існує ризик, що пробивні батьки з високими доходами візьмуть
необхідні довідки, і їхні діти матимуть соціальну стипендію. А, наприклад, дитина, матір якої мусить
працювати сторожем на дві ставки,
не матиме цих грошей», — додає
Ніколаєнко.
Планується, що соціальні стипендії з вересня наступного року
виплачуватиме не МОН, а Мінсоцполітики. І її розмір, за словами
міністра освіти Лілії Гриневич, становитиме 1000 гривень. Причому
якщо отримувачі показуватимуть
гарні результати в навчанні, вони
можуть претендувати на те, щоб
отримувати академічну стипендію
замість призначеної соціальної.
Однак експерти кажуть, що мотивації у них буде замало, адже мінімальна академічна стипендія лише
на 100 гривень вища.
Зауважимо, з наступного року
планують започаткувати рейтинговий підхід до призначення академічної стипендії. Передбачено, що
на 90% місце студента в рейтингу
визначатиме його навчальна успішність, а на 10% — інші чинники.
«Загальних державних критеріїв формування рейтингу не буде:
кожен ВНЗ встановлюватиме свої
правила, — пояснює «ВВ» експерт
із освітніх питань Андрій Черних. —
Їх має затвердити вчена рада закладу за погодженням з органами
студентського
самоврядування.
В одному виші враховуватимуть
лише іспити, в іншому — ще й заліки, в третьому залишать прохідний
бал 4,0. При цьому можуть брати
до уваги наукові публікації та спортивні досягнення студента, його
участь у громадському житті».
У Міносвіти пояснюють: через те,
що у вишах нині діють єдині правила нарахування стипендії, на філософському факультеті виплати можуть отримувати до 90% студентів,
а на математичному, де навчатися
складніше, — до 30%. Тож розраховують, що індивідуальний підхід
має згладити цю розбіжність.
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Смит», где они играли супруговкиллеров. Вот и провели параллели.
Кстати, если Питт отмалчивался,
то Котийяр достаточно болезненно
отреагировала на эти слухи.
«Обычно я не комментирую такие вещи и даже не воспринимаю
их всерьез, но раз ситуация задевает людей, которые мне дороги, я
обязана высказаться. Во-первых,
несколько лет назад я встретила
мужчину своей жизни, отца нашего сына и малыша, появления
которого мы очень ждем. Он —
моя любовь, мой лучший друг и
единственный, кто мне нужен. Вовторых, сообщение для тех, кто на-

«МОЯ МАМА ВСЕГДА ГОВОРИЛА: «ЖИЗНЬ
КАК КОРОБКА ШОКОЛАДНЫХ КОНФЕТ: НИКОГДА
НЕ ЗНАЕШЬ, КАКАЯ НАЧИНКА ТЕБЕ ПОПАДЕТСЯ»,
— РАССУЖДАЛ ЛЕГЕНДАРНЫЙ ФОРЕСТ ГАМП.
ТАК ВОТ, ФИЛЬМЫ У РОБЕРТА ЗЕМЕКИСА ВСЕГДА
БЫЛИ «ВКУСНЫМИ». СЕЙЧАС ЖЕ НАМ ПОПАЛАСЬ
КОНФЕТА СОВЕРШЕННО ОТВРАТИТЕЛЬНАЯ
бражая супругов, они действительно влюбляются друг в друга. Удача
была на их стороне: совершенно
невероятным образом разведчикам удалось выполнить задание и
выбраться из Марокко. Они больше
не могут расстаться… После тщательной проверки Марианн разрешают въехать в Великобританию,
и влюбленные женятся. Далее у
них рождается очаровательная
малышка Анна. В семье царит любовь.
Все бы хорошо, но однажды Макса неожиданно вызывают на беседу в один секретный департамент.
Там главному герою сообщают: по
недавно появившимся сведениям,
настоящая Марианн Босежур была
убита несколько лет назад. А ее
место заняла немецкая шпионка!
Для того чтобы проверить эту
информацию, Макса вынуждают
разыграть
передачу
каких-то
сверхважных данных, которые его
супруга должна была перехватить
и, соответственно, слить противнику. Если окажется, что Марианн — таки двойной агент, то Максу
нужно будет собственноручно ее
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ческими процедурами, что его лицо
буквально мертвое. Только ближе к
концу начинаешь верить его персонажу.
Впрочем, может, на Брэда сильно повлияли семейные проблемы
и грядущий развод с Анджелиной
Джоли, который наверняка уже назревал во время съемок. Но такой
паршивой игры от звезды Голливуда никто не ожидал. Его кинематографическая жена Марион Котийяр
на своих плечах вытянула весь
фильм и затмила Питта полностью.
Мало того что с каждым годом эта
актриса все хорошеет и хорошеет,
так и ее талант раскрывается все
больше.
Информация о том, что якобы
Питт завел роман с Котийяр на
съемочной площадке «Шпионов-союзников», появилась еще летом. В
американских СМИ поговаривали,
мол, именно из-за этой интрижки
и распался брак голливудского
красавчика с Джоли. Конечно же,
пресса припомнила, что история
«Бранджелины» (как называли неразлучную пару) началась во время
съемок ленты «Мистер и миссис

звал меня «опустошенной»: я прекрасно себя чувствую!» — заявила
она прессе.
На самом же деле на экране
между Питтом и Котийяр не возникло никакой химии. Их любовь была
столь же искусственной, как и весь
фильм. То и дело хотелось сказать:
«Не верю». Разве что в самом конце
картины герой Питта хоть немного
оттаял.

ХУДШЕЕ ЛУЧШЕЕ МУВИ
Такому кинобагажу, как у Роберта Земекиса, может позавидовать
любой мэтр «фабрики грез». Вспомните лишь часть списка: «Форест
Гамп», «Смерть ей к лицу», «Изгой»,
«Что скрывает ложь», «Полярный
экспресс», «Рождественская история», «Прогулка в небесах»… Каждую из этих картин можно пересматривать множество раз. Но до конца
фильма «Шпионы-союзники» досидеть трудно.
Кстати, эта лента с бюджетом в
85 млн долларов практически провалилась в американском прокате.
За первый уик-энд кино заработало

всего 13 млн долларов! Сам Земекис очень расстроен.
«Ужасно. Я считаю, это мой лучший фильм. Печально, что люди не
хотят его смотреть. Я не знаю, что
в будущем ожидает кино. Начинает казаться, что с ним покончено.
Теперь кино — это только бизнес.
Режиссеры и сценаристы могут
сколько угодно стараться, но если
аудитория равнодушна, купить билет никого не заставишь», — говорит режиссер.
Если это «лучший фильм» Земекиса, то становится безмерно
грустно. Постановщику, конечно же,
обидно, что публика не оценила его
творение, однако связь с реальностью он таки потерял.
Ровно год назад на большие
экраны вышел «Шпионский мост»
Стивена Спилберга. Это было действительно большое кино! С красивой историей, потрясающей стилизацией, невероятной игрой актеров
и превосходной постановкой. Наверняка Земекис тоже хотел снять
знаковое шпионское муви, но у него
не получилось. Даже марокканская
экзотика не смогла его украсить.
Посмотрев трейлер картины
«Шпионы-союзники», мысленно уже
спешишь вручать ей «Оскар». Посмотрев ленту полностью на большом экране, разочаровываешься
сполна. Фильм затянут, банален и
местами вызывает смех, хотя должен пробивать на слезу. Все же
любовная история! Это уже камень в огород сценариста Стивена
Найта.
«Моя мама всегда говорила:
«Жизнь как коробка шоколадных
конфет: никогда не знаешь, какая
начинка тебе попадется», — рассуждал легендарный Форест Гамп.
Так вот, фильмы у Роберта Земекиса всегда были «вкусными».
Сейчас же нам попалась конфета
совершенно отвратительная, но в
великолепной обертке. Остается
надеяться на то, что режиссер все
же сделает работу над ошибками и
в будущем представит нам еще немало отличных фильмов.
Кстати, студия Disney и режиссер Роберт Земекис готовят продолжение культовой комедии «Кто
подставил кролика Роджера?»…

Анна СПИВАК
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Итак, 1942 год. Макс Ватан
(Брэд Питт), оперативник легендарного британского Управления убить. В ином случае его обвинят в
специальных операций, спускается государственной измене. Так что у
на парашюте в бескрайних песках главного героя есть ровно 72 часа
марокканской пустыни. Его под- для того, чтобы разобраться во
бирает автомобиль и привозит всем. Эти три дня будут самыми
в Касабланку. Тут Макс должен сложными в его жизни.
встретиться со своей французской
БЕЗ ЧУВСТВ
коллегой, участницей движения
Сопротивления Марианн Босежур
Это четвертый фильм Брэда
(Марион Котийяр). Этой парочке
поставили непростое задание: про- Питта на тему Второй мировой
никнуть на бал в немецкое посоль- войны после картин «Бесславные
ство, дабы убить посла. Вот такая у ублюдки» (2009), «Вне границ»
(2009) и «Ярость» (2014). Четвертый
них тайная миссия.
Несколько дней Макс и Мари- и самый худший. За это кино Питту
анн готовились к этому заданию, можно с легкостью дать «Оскара»
понимая, что вряд ли останутся в за «лучший ботокс» года. Актер наживых. На волосок от смерти, изо- столько перестарался с космети-

Периодичность
выхода

72 часа, чтобы узнать правду

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА

Индекс

«ШПИОНЫ-СОЮЗНИКИ»::
«ШПИОНЫ-СОЮЗНИКИ»

СТОИМОСТЬ РЕДАКЦИОННОЙ
ПОДПИСКИ:
Язык

Ветеран кинематографа
Роберт Земекис готов
удивлять зрителей
всегда. Этот режиссер
никогда не боялся
браться за постановку
самых неординарных
историй. При этом не
зацикливался на каком-то
определенном жанре, а
смело экспериментировал.
Триллеры, сказки, фантастика,
драмы, комедии — ему
все по плечу. И вот решил
Земекис снять шпионскую
love story «Шпионысоюзники». И на этот раз
снова удивил своей новой
картиной. Но неприятно…
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