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ОПАЛЮВАЛЬНИЙ

ТАРИФОМОР
Звичайний ранок київського метро.
Перехід з «Палацу спорту» на «Льва
Толстого» нагадує чергу до мавзолею
Леніна за радянських часів. На
лавочці — літня жінка в скромному
старенькому, але охайному одязі. Вона
мовчить, тільки по щоках, зритих
зморшками, котяться сльози, які вона
час від часу витирає струдженими
руками. «Звідки в мене такі гроші? Пенсія
невелика, а просити милостиню не
можу — соромно», — розповідає вона
зрештою випадковим перехожим, які
підійшли до старенької. З’ясувалося,
що жінка, життя якої ніколи не було
легким, отримала платіжку на опалення,
сума в якій більша за її пенсію…
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ДРУГИЙ ЕТАП ШОКОВОЇ ТЕРАПІЇ

квадратні метри. Ще й борг у 1124,5 грн
«При цьому ми замерзаємо! Найвища
приписали, якого бути не могло.
температура в кімнатах останнім чаШокові рахунки за опалення у листоОльга Валявська розповідає, що якщо сом — +19! І в нас немає ані підвалу, ані
паді, якими занепокоїлися в мерії і навіть попередня платіжка містила суму 1500 балконів, які опалюються», — написала
у Кабміні, виявилися тільки «квіточками». грн за маленьку двокімнатну квартиру, вона в соцмережі.
Минуло кілька місяців, і після новорічних то остання — вже 2500 грн. І таких приА Юрій Забіяка побачив у своїй плата різдвяних свят на мешканців столиці кладів безліч: кияни нарікають, що ра- тіжці суму 9656,87 грн за 123 метри опаочікував другий раунд шокової терапії. У хунки за місяць виросли вдвічі.
лювальної площі!
квитанціях за грудень — безсоромно веТетяна Сохацька зізнається, що за
(Закінчення
ликі суми. Платіжки, які можуть довести опалення квартири площею у 79 кв. м їй
на стор. 4)
до передінфарктного стану, наразі жва- нарахували 6821 грн.
во обговорюються у соцмережах. Проте
ані мер столиці, ані прем’єр Гройсман
поки не спромоглися відреагувати…
Інтернет-користувачка Тетяна Демчук
скаржиться, що за квартиру загальною
площею у 49 квадратних метрів доведеться платити 2226 грн. А мешканці столичної Оболоні Алвіні Охотниковій за опалення нарахували 2330,47 грн за ті самі
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ПОЛИТИКА
Електронне декларування мало б стати одним
із ключових механізмів боротьби з корупцією.
Його впровадження, здавалося, допоможе
новоствореним антикорупційним органам ловити
«велику рибу». Та схоже на те, що відбулася лише
легалізація капіталів. Адже результатів наразі
не бачимо жодних. Судіть самі: після першої хвилі
е-декларування минуло понад два з половиною місяці.
Проте й досі Мінюст і Національне агентство з питань
запобігання корупції (НАЗК) не можуть погодити
порядок перевірки декларантів! Чому це
не було зроблено заздалегідь? Утім, нині постає надто
багато запитань. Найголовніше: чи можна вважати
реформу електронного декларування проваленою?
ІЛЮЗІЯ ВІДКРИТОСТІ
ТА ПРОЗОРОСТІ
Політолог, кандидат історичних
наук, керівник «Центру політичної
розвідки» Олег Постернак каже,
що якщо припустити наявність у
цій справі політичного підтексту, то
можна дійти висновку про незацікавленість владної верхівки в повноцінному запуску системи електронного декларування.
«Тому й потрібно було поставити
проект під потенційний удар. Періодично створюючи ілюзію відкритості та прозорості, але насправді
залишаючи все під контролем та
зовнішнім управлінням. Чому порядок перевірки е-декларацій не
підготували й не узгодили заздалегідь? Мета реформи є праведною,
але вочевидь відсутнє бажання довести справу до розуму. Тож така
недбалість і вказує, власне, на політичні мотиви, на спроби зірвати
процедуру електронного декларування і контролю над ним», — зазначає політолог.
На думку експерта, насправді
важливі не лише нинішня перевір-

РЕФОРМА ПРОВАЛЕНА
Директор Українського інституту аналізу та менеджменту політики Руслан Бортник говорить про
те, що нині проект впровадження
електронного декларування остаточно знищується.
«Ми бачили, що реформу кілька разів намагалися завалити: на
етапі розробки, під час ухвалення
і внесення змін у законодавство…
Сьогодні ті люди, які не зацікавлені, щоб е-декларування працювало,
вирішили боротися з інструментами, за допомогою яких реалізується програма. Те, що Мінюст не
реєструє порядок проведення перевірок, є доказом цього.
У провалі винні також ті, хто починав реформу. Як можна було
давати їй зелене світло, не маючи
при цьому узгоджених механізмів її
реалізації? Тому мені здається, що
розігрується взаємовигідний політико-економічний футбол, а фінансовий ексгібіціонізм українських
політиків, які в осінніх деклараціях
фактично легалізували свої статки,
можна розцінювати як своєрідну

Розчарування замість
Е-ДЕКЛАРУВАННЯ
ЗАВДАННЯ НАЗК — ВИСТЕЖУВАТИ НЕ ДІЛЬНИЧНИХ
ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ЧИ СІЛЬСЬКИХ ГОЛІВ, А ЛОВИТИ
«ВЕЛИКУ РИБУ». ВОНИ МАЮТЬ ПЕРЕВІРЯТИ
ПЕРЕДУСІМ МІНІСТРІВ, ДЕПУТАТІВ, КЕРІВНИКІВ
АДМІНІСТРАЦІЇ ПРЕЗИДЕНТА… ДЛЯ ЦЬОГО
В НИХ Є СИЛИ, РЕСУРСИ, ВЕЛИКА ЗАРПЛАТНЯ.
ТА, НА ЖАЛЬ, НАЗК ЦИМ НЕ ЗАЙМАЄТЬСЯ
ських чи сільських голів, а ловити
«велику рибу». Вони мають перевіряти передусім міністрів, депутатів, керівників Адміністрації президента… Для цього в них є сили,
ресурси, висока зарплатня. Та, на
жаль, НАЗК цим не займається.
Тож на цю мить можна сказати, що

НАБУ ПОТРІБНА ІМІТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ,
ЯКУ ВОНО ДЕМОНСТРУЄ ГОЛИМИ ЦИФРАМИ.
АЛЕ РЕАЛЬНО ЗА ҐРАТАМИ МИ НЕ БАЧИМО
НІКОГО, ЯК НЕ БАЧИМО І КОНФІСКАЦІЇ МАЙНА
ка декларантів, а й подальші етапи
надання ними інформації про доходи, коли НАЗК зможе порівнювати і
шукати невідповідності у деклараціях, а також спрямовувати справи
до Національного антикорупційного бюро.
«Насправді не пам’ятаю жодного
випадку, коли б корупційна справа
стосовно народного обранця була
доведена до логічного кінця. Тож
не вірю, що й надалі ми побачимо
якийсь результат. НАБУ потрібна
імітація результативності, яку вони
демонструють голими цифрами.
Але реально за ґратами ми не бачимо нікого, як не бачимо і конфіскації
майна. Можливо, це було б актуальніше нині», — говорить Постернак.
Також керівник «Центру політичної розвідки» звертає увагу на те,
що між НАБУ, НАЗК і САП (Спеціалізована антикорупційна прокуратура) дійсно простежується протистояння.
«Якщо ще з’являться антикорупційні суди, як на цьому наполягають
деякі правозахисники та експерти,
то, гадаю, ми отримаємо розрізнену,
неякісну і вкрай неефективну систему боротьби з корупцією на вищому рівні», — констатує політолог.
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форму самоствердження», — аналізує політолог.
Руслан Бортник звертає увагу на те, що з останнього порядку
перевірки е-декларацій зник пункт,
який передбачав моніторинг способу життя чиновників. Хоча це є нормою законодавства! А без такого
контролю реформа в принципі не
має сенсу.

е-декларування провалене», — констатує експерт.
Важливим питанням також є
тривалість перевірки декларацій
(це камінь спотикання між Мінюстом і НАЗК).
«Я виступаю за те, щоб термін
перевірки був таким, як строк позовної давності в цивільних справах — три роки. Чи навіть довше —

пожартувати і вказав трильйон гри- спосіб життя, який вони провавень у своїй декларації, чи тих осіб, дять. При цьому не пояснили, як
які випали з політичної системи», — отримали свої шалені статки. Але
ж це мало бути головною метою
розповідає політолог.
реформи!
ВІДБУЛАСЯ
«Декларанти на запитання, звідЛЕГАЛІЗАЦІЯ КАПІТАЛІВ
ки гроші, відповідатимуть, що то
родичі заробили, або киватимуть
Кандидат політичних наук, по- на своє бізнесове минуле. При цьолітолог Олексій Якубін припускає, му вони розуміють, що жодних нащо, вочевидь, так і було задумано слідків не буде. А якщо й будуть, то
— звести реформу нанівець.
лише стосовно окремих політиків.
«Побачивши
хвилю
сус- Як це було в деяких пострадянпільного негативу, пов’язану з ських країнах. Наприклад, ще зое-декларуванням, політики зрозу- всім недавно в Румунії під гаслами
міли, що треба робити все можли- боротьби з корупцією зводили пове, аби справа не перейшла в юри- літичні рахунки. Не виключаю, що
дичну площину. Адже в багатьох в нас буде щось схоже», — розпопредставників влади можна знайти відає експерт.
тіньові схеми, завдяки яким вони
Якубін також звертає увагу на
набули задеклароване майно. Мені те, що балачки про необхідність
здається, що логіка можновладців розширювати категорії декларантів
була такою: гаразд, ми дозволимо виникають недарма. Задум полягає
електронне декларування, але на- у тому, щоб у неймовірній кількості
далі процедуру перевірки усклад- декларацій взагалі поховати пронимо настільки, щоб усе зупини- цес моніторингу. Тому НАЗК дійсно
лося. Тому й триває своєрідний повинна була зосередитися на топкорупції!
«Сама по собі ідея е-декларування правильна. Але, на жаль,
наші політики не зацікавлені у її
втіленні в життя. Просто бракує політичної волі.
Щодо діяльності НАБУ, то, як
бачимо, її результати за минулий
рік є не надто вражаючими: лише
дев’ять справ доведені до суду,
пінг-понг, коли Мінюст не реєструє причому частина з них уже розвалюється. Якщо подивитися на суми,
цю процедуру.
Є ще одна цікава деталь: в бю- повернуті державі, то вони неподжет-2017 забули внести стат- рівнянні з їхнім бюджетом. Гадаю,
тю про модернізацію системи проблема НАБУ полягає у тому,
е-декларування. Але цього року що цей орган просто декорує бокількість декларацій значно збіль- ротьбу з корупцією. До того ж, він
шиться!» — розповідає політолог.
вкрай політизований. Саме тому не
За словами Олексія Якубіна, чекаю від Нацбюро вагомих успіперша хвиля декларування пе- хів», — підсумовує політолог.
ретворилася на нульовий відлік.
Яна ДЖУНГАРОВА
Політики фактично легалізували

ПОЛІТИКИ ФАКТИЧНО ЛЕГАЛІЗУВАЛИ
СПОСІБ ЖИТТЯ, ЯКИЙ ВОНИ ПРОВАДЯТЬ.
ПРИ ЦЬОМУ НЕ ПОЯСНИЛИ, ЯК ОТРИМАЛИ
СВОЇ ШАЛЕНІ СТАТКИ. АЛЕ Ж ЦЕ МАЛО
БУТИ ГОЛОВНОЮ МЕТОЮ РЕФОРМИ!
«Навесні завершиться друга хвиля е-декларування. І загалом буде
заповнено понад 300 тисяч декларацій. Звісно, з таким обсягом роботи працівники НАЗК не зможуть
упоратися. Адже вони повинні проводити перевірку в чотири етапи,
враховуючи логічну, арифметичну,
фактологічну складову та вивчаючи спосіб життя декларантів! Та
насправді завдання НАЗК — вистежувати не дільничних поліцей-

п’ять років. Так буде гарантуватися
об’єктивність розслідування», — констатує директор Українського інституту аналізу та менеджменту.
Руслан Бортник зазначає, що
провадження, відкриті НАБУ стосовно кількох нардепів за результатами перевірки е-декларацій, не
зачіпають «великої риби», ключових корупціонерів.
«Вони стосуються людей на
кшталт Мельничука, який вирішив
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Как закрыть ФЛП?
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРОТИВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ:

игра на выживание
Средний класс, который активно поддерживал Революцию
Достоинства, теперь спасает Украину, снабжая армию
одеждой, амуницией, продуктами. Все надеялись, что
новая власть сможет воплотить идеалы Майдана и
выстроит ориентированную на нужды людей систему.
Предприниматели рассчитывали на создание благоприятных
условий для развития малого и среднего бизнеса. Они
ожидали дерегуляции и серьезного сокращения налогового
бремени, уповали на то, что налоговая наконец превратится
из вымогательской конторы в сервисное агентство. Однако
вместо того чтобы поднимать экономику и увеличивать
количество рабочих мест, нынешнее правительство
начало игру на выживание с предпринимателями.
Сейчас число людей, которые могут называть себя представителями
среднего класса, стремительно сокращается. В Украине массово закрываются ФЛП, потому что «благодаря» последним законодательным
инициативам они вынуждены пла-

Не каждый бизнес, тем более малый, переживет такой финансовый
удар. Оформил сотрудников легально — обложат налогами выше крыши,
платишь зарплату в конвертах — задушат штрафами. Логично, что многие предпочитают просто свернуть

Алексей РЯБЧИН:
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
ДОЛЖНЫ БРАТЬ СИТУАЦИЮ
В СОБСТВЕННЫЕ РУКИ —
ОБЪЕДИНЯТЬСЯ, НАХОДИТЬ
ЛИДЕРОВ В СВОЕЙ СРЕДЕ,
ВЫДВИГАТЬ ИХ НА СЛЕДУЮЩИХ
ВЫБОРАХ В ПАРЛАМЕНТ»
тить по 704 грн ЕСВ в месяц, даже
когда не получают прибыли. Многие
предприниматели не имеют возможности заплатить эти 25 долларов.
Начиная с середины декабря в
стране закрылось 150 тысяч ФЛП,
большинство из них — так называемые «спящие»: владельцы используют их не регулярно, а по надобности.
И если в Европе прилагают усилия,
чтобы «спящие» ФЛП работали и
развивались, у нас, наоборот, их
вынуждают прекратить деятельность.
С большой долей вероятности
можно предположить, что отрицательная динамика в предпринимательской среде будет продолжаться.
Так, после повышения минимальной
заработной платы до 3200 грн была
ужесточена и ответственность за
нарушение трудового законодательства, в том числе в части теневой
занятости. За выплату зарплат в
конвертах работодателю придется
заплатить штраф в размере 100 минимальных зарплат, то есть 320 тыс.
грн. Для сравнения: за содержание
публичного дома, согласно Уголовному кодексу, полагается всего до
850 грн штрафа, а за незаконную
добычу янтаря — до 12 тыс. грн.
Подписной индекс:
23115

свой бизнес: одним налогоплательщиком меньше, несколькими безработными больше.
Я связываю антипредпринимательские действия Кабмина с требованием МВФ об отмене единой
системы налогообложения. Так как
ликвидировать ее по взмаху волшебной палочки не удалось, правительство с присущим ему «профессионализмом» решило сделать систему
настолько невыносимой для бизнеса,
чтобы единоналожники попросту не
могли работать по ней.
Власть надеется на мало-мальский рост экономики за счет кредитов МВФ и выжимания последних
соков из малого и среднего бизнеса,
не желая тревожить олигархические
кланы. Но «Батьківщина» отстаивает
совершенно другую логику развития
государства.
Конечно же, нужно сотрудничать с
МВФ, однако жертвовать ради заемных денег национальными интересами
и благополучием граждан недопустимо.
Пока что именно упрощенная система
налогообложения (внедренная, в частности, благодаря усилиям народного
депутата от «Батьківщини» Александры Кужель) позволяет малому бизнесу выживать и даже развиваться.

МВФ рассчитывает, что ВВП
Украины в этом году вырастет на
2,5%, в том числе за счет реформирования единой системы налогообложения. Однако ожидания, что
от замены единого налога на ставку
НДФЛ для второй и третьей групп
предпринимателей наполнится казна, могут не оправдаться. Чиновники не предусмотрели, что предприниматели не потянут возросшую в
семь раз налоговую нагрузку.
Если малый и средний бизнес
подвергается всестороннему давлению, то олигархический процветает.
Владельцы агрохолдингов активно
лоббируют свои интересы, вмешиваясь в законодательный процесс в
парламенте. Вспомнить хотя бы, как
президент по просьбе нескольких
аграрных ассоциаций наложил вето
на принятые парламентом экологические законы — «Об оценке воздействия на окружающую среду» и
«О стратегической экологической
оценке». Хоть президент не устает
твердить о приверженности европейскому курсу, статистика смертности от загрязненной экологии у
нас абсолютно не европейская.
В почете у власти и большие корпорации, которые пролоббировали
для себя цену на закупку угля по
формуле «Роттердам+». И неважно,
что из-за этого украинцы ежемесячно в разы переплачивают стоимость
коммунальных услуг.
Статус неприкосновенности имеет также бизнес политиков и высших чиновников, который и так «в
шоколаде».
Очевидно, что государство создает систему, в рамках которой
бизнесу не выгодно работать «побелому». Правительство забывает, что детенизация — это дорога с
двусторонним движением. Нужно
не только требовать от бизнеса, но
и давать ему. Однако ныне государство выбрало хищнические подходы
и не выполняет свои функции перед
малым и средним бизнесом. Следовательно, предприниматели должны
брать ситуацию в собственные руки
— объединяться, находить лидеров в
своей среде, выдвигать их на следующих выборах в парламент. Мощное
представительство малого и среднего бизнеса в Раде вынудит правительство учитывать их интересы.
К сожалению, сейчас Кабмин
больше прислушивается не к депутатам-профессионалам,
которые
разбираются в налогообложении и
ведении бизнеса, а к парламентариям, чьи фамилии вспомнят только в
контексте понятия «лоббизм».

После того как вместе с бюджетом на 2017 год депутаты
от «НФ», БПП, РПЛ и остатки «регионалов», осевших
в депутатских группах, приняли «пакет счастья», началось
массовое закрытие ФЛП. В этом цунами исчезли надежды
не только на любое развитие малого и среднего
бизнеса, но и на собственно возможность деятельности
большинства предпринимателей в Украине.
Получаю много сигналов о том,
что физические лица-предприниматели (ФЛП) не могут закрыться. В то
же время хочу отметить главное.
Еще в 2014 году депутаты VII созыва приняли очень важный Закон
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения процедуры государственной регистрации
прекращения
предпринимательской деятельности физических
лиц-предпринимателей по заяви-

Отказать в государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности физического
лица на законных основаниях могут
только в следующих случаях: если
документы поданы лицом, не имеющим на это полномочий, или если
в Едином государственном реестре
содержатся сведения о судебном
решении о запрете проведения регистрационного действия. Все!
С момента прекращения предпринимательской
деятельности

Александра КУЖЕЛЬ:
«РЕГИСТРАТОР ДОЛЖЕН
ЗАФИКСИРОВАТЬ
ФАКТ ПРЕКРАЩЕНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЖЕ ЧЕРЕЗ СУТКИ ПОСЛЕ
ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ»
тельному принципу». Документ содержит нормы, которые значительно упрощают обременительную
процедуру прекращения предпринимательской деятельности.
Согласно этим нормам, предприниматель должен подать государственному
регистратору
заявление о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности физического лица-предпринимателя по
его решению. Государственному
регистратору следует рассмотреть
документы, представленные для
проведения регистрационных действий, в течение 24 часов после их
поступления, кроме выходных и
праздничных дней, и осуществить
соответствующие
регистрационные действия. То есть регистратор
обязан зафиксировать факт прекращения предпринимательской
деятельности уже через сутки после подачи документов (заявления
о государственной регистрации
прекращения
предпринимательской деятельности).
Эти же нормы содержит Закон
«О государственной регистрации
юридических лиц, физических лицпредпринимателей и общественных формирований».

физическое
лицо-предприниматель абсолютно свободен от любых будущих обязательств перед
неблагодарным партнером — государством. Он начинает новую
жизнь, может устроиться на работу или искренне отблагодарить
власть за неуважение к себе, зарегистрировавшись в Фонде занятости и заставив государство платить
пособие по безработице.
Конечно, регистрационное действие не освобождает предпринимателя от прошлых налоговых
обязательств, в частности уплаты
ЕСВ, но будущих быть не может.
Само собой, старые долги нужно
выплатить.
Все предприниматели должны
обратить внимание на эти нормы и
настойчиво отстаивать свои законные права. Закон в данном случае
на стороне предпринимателей.
А действующим депутатам, которые бездумно голосуют за законы, уничтожающие основу демократического общества — малый и
средний бизнес, желаю нести персональную ответственность за свои
действия.

Александра КУЖЕЛЬ,
народный депутат

Алексей РЯБЧИН,
народный депутат
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ОБЩЕСТВО
(Закінчення.
Початок на стор. 1)
Ті, хто після отримання рахунків замислився над оформленням
субсидії заднім числом, можуть
не тішити себе ілюзіями, бо й субсидникам нині не солодко, і вони
також шоковані.
«Квитанції за опалення величезні, тільки за три дні листопада
(опалення увімкнули 27.11.2016)
нарахували 1036,22 грн за квартиру в 71 кв. м. За грудень з урахуванням субсидії до оплати —
2354,02 грн (без субсидії — 3255
грн)», — розповідає інтернет-користувачка Яна Нафтанова.
Найбільшого резонансу набула
історія мешканців будинку на вул.
Кирилівській, 15 у Києві, яким
за опалення потрібно заплатити
майже 8 тис. грн.
У «Київенерго» знайшлися відповіді на всі запитання. За інформацією компанії, платіжки містять
надвисокі суми через те, що до
них увійшла оплата не лише за
попередній місяць, а й за тиждень
листопада. Мовляв, так сталося,
бо змінився механізм нарахування субсидій. І дарма, що своїми
діями компанія порушила кабмінівську постанову №630, згідно
з якою розрахунковий період не
повинен перевищувати одного
місяця.
Щодо ситуації на вул. Кирилівській, то в «Київенерго» підтвердили,

Опалювальний
ТАРИФОМОР

щоб мати можливість принаймні
купити собі їжу або ліки», — констатував Сергієнко.
Тарас Галайда також вважає,
що навіть нинішні платежі непосильні для більшості громадян.
«Сьогодні середня зарплатня у
країні близько 5000 гривень, більше як половину цієї суми потрібно
заплатити тільки за опалення, не
кажучи вже про інші рахунки. А
що казати про пенсіонерів і тих,
хто отримує мінімальну зарплатню?» — підкреслив експерт.
А Дмитро Марунич додає, що
невідповідність тарифів і доходів
населення є катастрофічною.
«Тому потрібно змінювати людей при владі, бо вони не відмовляться від концепції щодо підвищення тарифів до європейського
рівня на тлі українських доходів»,
— додав він.

ТЯГНЕМО-ПОТЯГНЕМО
за аналогічний період було зафік- із будинкових приладів обліку теСправді, винуватцем таких
совано лише 1,24266 Гкал.
пла ігноруються місяцями.
Відтак можемо стверджувати,
І, якщо бути зовсім чесними, надвисоких сум за опалення фаПРИЛАД НА ПЕРЕОБЛІКУ
що показники за грудень 2016-го, разові рейди не дають змоги по- хівці вважають не енергетичні
навіть із врахуванням одного лис- казати ситуацію в динаміці, при- компанії, а уряд Гройсмана, «стаСпоживачі погоджуються, що топадового тижня, не сумісні з наймні порівняти показники. Тому раннями» якого торік було підвиз їхніми лічильниками відбува- логікою.
було б доцільно на муніципально- щено ціну на газ для населення
ються якісь дива. І дійсно: одна
Перше пояснення зростання му рівні розробити нормативний та ТКЕ. І хоч Олександр Сергієнсправа — підвищені тарифи, а обсягів спожитої енергії, яке спа- документ щодо щомісячного до- ко вважає, що тарифна політика
зовсім інша — спожита в гігака- дає на думку: на виробництво ступу споживачів до лічильників. прем’єра загрожує йому політичлоріях енергія, яку нараховують опалення йде недоброякісний Також було б доречним, щоб у ним самогубством, проте поки що
мешканцям багатоповерхівок, де газ. Проте аналітик громадської кожній квитанції, окрім спожитих очільник уряду потрібний презивстановлені будинкові лічильни- організації «Публічний аудит» Та- за місяць гігакалорій, фіксува- дентові.
Тарас Галайда додав, що наралися і показники на початок та
кінець періоду. Проте навряд чи зі ціну на газ, встановлену урядом
варто розраховувати на це, адже Гройсмана, ніхто не збирається
коли мешканці не володіють по- коригувати.
«Тому залишається чекати або
вною інформацією, суми їм можполітичного, або судового рішенна малювати бодай зі стелі.
ня щодо зниження вартості газу
КУРС НА ПІДВИЩЕННЯ
для потреб населення та підприємств ТКЕ», — констатує він.
Експерти прогнозують, що раТим часом розгляд «тарифної
хунки за опалення наступного мі- справи», ініційований ВО «Батьсяця будуть ще вищими. І річ не ківщина» проти Кабінету мінітільки в тому, що в січні лютували стрів щодо скасування постанови
морози.
№315 про встановлення єдиної
Співголова Фонду енергетич- ціни на газ на рівні 6879 гривень
ки тепла. Цей показник цілкови- рас Галайда пояснив, що якість
то залежить від погодних умов: блакитного палива не пов’язана них стратегій Дмитро Марунич за тисячу кубометрів, затягується
коли тепло, постачається менше з вартістю гігакалорії. Підпри- упевнений, що найбільший шок з особливим цинізмом.
ресурсу, і, відповідно, будинок ємство через поганеньке паливо ще попереду: ми побачимо взагаЗасідання постійно переноспоживає менше гігакалорій. І може витратити більше газу, про- лі непосильні платіжки після но- сяться через хвороби суддів. А
навпаки: коли на вулиці мороз- те це — проблема постачальника вого витка подорожчання газу.
останнього разу захворіли від«Наскільки мені відомо, МВФ разу два мантієносці! Звичайно,
но, лічильник фіксує їх у більшій послуг. Є зафіксована ціна газу,
кількості.
є так само затверджена вартість вимагає від Кабміну підвищення служити Феміді — важка справа,
Порівнюючи старі платіжки, гігакалорії. Споживачі отриму- ціни блакитного палива, якщо ре- проте таке слабке здоров’я суддоходимо висновку, що раніше ють кінцевий продукт і сплачують альна вартість газу за імпортним дів щонайменше викликає занепаритетом відрізнятиметься біль- покоєння: 23 січня завершується
нарахування були скромнішими його обсяги за лічильниками.
навіть у найхолодніші місяці. І це
доводять спожиті гігакалорії.
Наприклад, трикімнатна квартира з опалювальною площею у
61,5 кв. м у багатоповерхівці з будинковим приладом обліку, згідно
з нарахуваннями за минулорічний
грудень, спожила 1,9939 гігакакалорії. І це при тому, що температура повітря не опускалася нижче
за -5, а загалом 12 днів була навіть плюсовою. За грудень 2013-го
було спожито 1,28754 Гкал, за той
Експерт радить мешканцям, ше ніж на 10% між кварталами», — термін повноважень обох цих «босамий період у 2015-му — 0,84597 у яких виникають сумніви щодо розповів він «ВВ».
лящих». Це означає, що «тарифна
Гкал.
Проте чи потягне населення справа» розглядатиметься від
правильного фіксування показНайхолоднішим місяцем 2016 ників із будинкових лічильників, це нове підвищення? За словами самого початку новим складом
року був січень — тоді понад тиж- звертатися до ЖЕКів та ОСББ, Олександра Сергієнка, якщо в суду. Тобто до кінця опалювальдень температура повітря у се- щоб спільно з працівниками «Київ- листопаді 2016-го рівень непла- ного сезону ми точно не дочекаєредньому трималася на позначці енерго» перевірити їх.
тежів сягнув 56%, то в грудні він мося рішення.
-10, а інколи сягала й -17. І попри
Проте, як свідчить практика, становив уже 64%.
Доведеться плакати і платити.
це обсяг споживання тепла стано- доступу до лічильників домогти«Населення
неспроможне Проте постає питання: коли ж
вив 1,033399 Гкал.
ся складно. На офіційній сторінці оплачувати комунальні послуги. влада заплатить за сльози кожСічень 2014-го теж був студе- «Київенерго» у «Фейсбуці» постій- Якщо суми в платіжках ще зрос- ного незахищеного державою
ний — упродовж десяти днів ден- но з’являються скарги спожива- туть, вони майже зрівняються із українця?
на температура опускалася ниж- чів на те, що їхні заяви про при- доходами українців. І люди пеАнтоніна МІРОШНИЧЕНКО
че за -10 градусів. Але навіть тоді сутність під час зняття показників рестануть платити за комуналку,
чені маніпуляції з боку компанії за
допомогою приладів обліку.

ЯК СВІДЧИТЬ ПРАКТИКА, ДОСТУПУ ДО ЛІЧИЛЬНИКІВ
ДОМОГТИСЯ СКЛАДНО. НА ОФІЦІЙНІЙ СТОРІНЦІ
«КИЇВЕНЕРГО» У «ФЕЙСБУЦІ» ПОСТІЙНО
З’ЯВЛЯЮТЬСЯ СКАРГИ СПОЖИВАЧІВ НА ТЕ,
ЩО ЇХНІ ЗАЯВИ ПРО ПРИСУТНІСТЬ ПІД ЧАС
ЗНЯТТЯ ПОКАЗНИКІВ ІЗ БУДИНКОВИХ ПРИЛАДІВ
ОБЛІКУ ТЕПЛА ІГНОРУЮТЬСЯ МІСЯЦЯМИ
що нарахування правильні, а надмірне споживання теплової енергії
у будинку пояснили «ознаками опалення підвального приміщення та
балконів із мансардами».
Експерти, яких опитали «ВВ»,
загалом вважають, що «Київенерго» навряд чи маніпулює показниками лічильників, і в платіжках
із захмарними сумами насправді
винні морози.
«Усі свої махінації компанія і так
закладає у тарифи, затверджені
НКРЕКП. До валових затрат можна віднести все що завгодно. Наприклад, у видатки на повірку лічильників води вони вписали всіх
без винятку споживачів столиці,
хоча ще рік тому навіть 50% київських квартир не були обладнані
приладами обліку. І такого крутійства в них безліч», — розповів
«ВВ» директор «Інституту міста»
Олександр Сергієнко.
Своєю чергою екс-міністр ЖКГ
Олексій Кучеренко визнав, що
суми в деяких платіжках виходять за рамки розумного. За його
словами, потрібно порівняти нинішні авізовки з минулорічними, і
якщо сума за аналогічний період
зросла у 1,8 раза, то нарахування більш-менш об’єктивне. Адже
саме настільки мають піднятися
тарифи через підвищення ціни на
газ урядом Гройсмана. Якщо суми
збільшилися у 3–4 рази, не виклю-
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РОЗГЛЯД «ТАРИФНОЇ СПРАВИ», ІНІЦІЙОВАНИЙ
ВО «БАТЬКІВЩИНА» ПРОТИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ
ЩОДО СКАСУВАННЯ ПОСТАНОВИ № 315
ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ЄДИНОЇ ЦІНИ НА ГАЗ
НА РІВНІ 6879 ГРИВЕНЬ ЗА ТИСЯЧУ КУБОМЕТРІВ,
ЗАТЯГУЄТЬСЯ З ОСОБЛИВИМ ЦИНІЗМОМ

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Подписной индекс:
23115

gazetavv.com
(044) 359-04-54
В последнее время
появляется все больше
объявлений о продаже
квартир на первичном
рынке с большими
скидками. Однако стоит ли
покупать сейчас квартиры
на «первичке»? Эксперты
говорят, что застройщики
делают такие предложения
вовсе не от хорошей
жизни. Рынок жилой
недвижимости переживает
глубокий кризис, многим
компаниям просто не хватает
денег, чтобы закончить
строительство. Поэтому они
пытаются всеми правдами
и неправдами вытянуть их
из покупателя. Но спрос
на жилую недвижимость
продолжает падать, и
эксперты прогнозируют,
что в ближайшее время
строительный рынок может
настигнуть коллапс.
Руководитель комитета по информационным системам и аналитике Ассоциации специалистов
по недвижимости Украины Эдуард
Бразас говорит «ВВ», что начиная
с 2013 года предложение на украинском рынке жилой недвижимости растет. Однако последние три
года наблюдается устойчивое падение покупательского спроса на
жилье.
«За прошлый год на первичном
рынке недвижимости было введено в эксплуатацию около 1 млн
квадратных метров жилья — столько же, как в 2007–2008 годах, когда
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Рынок жилой недвижимости:
ЖДАТЬ ЛИ ОБВАЛА?
«У украинцев попросту нет денег
на покупку жилья. Во-первых, люди
перестали зарабатывать на депозитах — доверия к банковской системе нет. Предпринимателей давят
налогами, они также стали реже покупать квартиры. У людей в целом
доходы стали ниже, а государству
они должны платить все больше и
больше. Например, с нового года
возрос налог на недвижимость,
ведь он привязан к минимальной
зарплате. Добавьте к этому счета
за «коммуналку». Количество потенциальных клиентов застройщиков уменьшает само государство, и

ПЕРВИЧНЫЙ РЫНОК НАПОМИНАЕТ ПИРАМИДУ,
КОТОРАЯ ВОТ-ВОТ РУХНЕТ. УЖЕ СЕЙЧАС В КИЕВЕ
ВЫ НЕ НАЙДЕТЕ НИ ОДНОГО ОБЪЕКТА,
КОТОРЫЙ ВОВРЕМЯ ВВОДИТСЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
«Первичный рынок недвижимодарство также не станет спасать
рынок. Наоборот, оно наносит по сти сейчас напоминает пираминему удары один за другим. К при- ду, которая вот-вот рухнет. Уже
меру, недавно в стране приняли сейчас в Киеве вы не найдете ни
изменения в Строительный кодекс, одного объекта, который вовремя
которые увеличили количество вводится в эксплуатацию. Может
разрешений, необходимых для на- повториться ситуация, возникшая в банковском секторе, когда
с рынка «полетели» многие его
игроки. В конце концов мы придем к той точке, когда клиенты
не смогут покупать, а застройщики — не смогут строить. Тогда они
перестанут делать вид, что у них
все хорошо, и попросту объявят
чала возведения многоэтажки», — себя банкротами», — считает Косотмечает аналитик компании SV тецкий.
Эдуард Бразас отмечает: с точDevelopment.
Костецкий добавляет: застрой- ки зрения перспективы покупать
щики сейчас всеми правдами и квартиру на первичке выгоднее
неправдами пытаются завлечь по- — она будет более ликвидной в букупателей.
дущем.
«Для этого многие идут на бес«Но большие вложения в ремонт
прецедентные меры. Даже такие и невозможность пользоваться ею
крупные компании, как «Укрбуд» и сразу многих останавливают. Да
«Киевгорстрой», делают большие и рисков тут много: что бы в отдескидки. Например, в пригороде Ки- лах продаж вам ни рассказывали о

В КОНЦЕ КОНЦОВ МЫ ПРИДЕМ К ТОЙ ТОЧКЕ,
КОГДА КЛИЕНТЫ НЕ СМОГУТ ПОКУПАТЬ,
А ЗАСТРОЙЩИКИ — СТРОИТЬ.
ТОГДА ОНИ ПОПРОСТУ ОБЪЯВЯТ СЕБЯ БАНКРОТАМИ
был пик активности. Но по сравнению с тем периодом в 2016-м было
заключено в десятки раз меньше
сделок. И половина введенных в
эксплуатацию площадей не продана», — добавляет в комментарии «ВВ» аналитик компании SV
Development Сергей Костецкий.
В прошлом году также продолжалась тенденция к снижению цен
на жилье, если исчислять в долларах. По данным информационно-аналитического центра «Олимп
консалтинг», среди 22 областных
центров больше всего подешевела жилая недвижимость в Виннице — на 22,8% (средняя стоимость
однокомнатной квартиры — 15362
доллара). В Одессе и Днепре цены
просели на 17,5% (21399 и 15498
долларов соответственно), в Харькове — на 17,3% (16096 долларов), во Львове — на 15,8% (23329
долларов), в Киеве — на 11,6%
(30127 долларов). Наименее среди
областных центров упали цены в
Ужгороде — на 8% (15988 долларов).
Сергей Костецкий отмечает: в
гривневом эквиваленте стоимость
недвижимости за прошлый год фактически не изменились. А снижение
цен в долларах не приводит к повышению спроса на квартиры.
Подписной индекс:
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в этом году их станет еще меньше»,
— говорит Костецкий.
По его словам, наедине со своими проблемами остались и строительные компании.
«Если раньше застройщик, которому не хватало денег на возведение дома, мог взять кредит в банке,
то сейчас в украинских финучреждениях кредитование заморожено.
Из-за высоких рисков на это также
не пойдет ни один иностранный

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ РИСКОВ, ЛУЧШЕ ПОКУПАТЬ
КВАРТИРЫ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ,
КОТОРЫЙ ПО ЦЕНАМ НЫНЕ ВПОЛНЕ МОЖЕТ
КОНКУРИРОВАТЬ С ПЕРВИЧНЫМ. НАПРИМЕР,
«ХРУЩЕВКУ» В КИЕВЕ МОЖНО КУПИТЬ
ЗА 20 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ, А ТО И ДЕШЕВЛЕ
банк. Рынок покидают и частные
инвесторы, которые раньше могли
вложить в строительство того или
иного объекта по несколько миллионов гривен. Ведь что им сейчас
могут предложить — прибыль в несколько процентов от их инвестиций? Надежды на собственников
строительных компаний нет: они
практически никогда не вкладывают свои деньги в объекты. Госу-

ева сейчас предлагают квартиры
от 250 тысяч гривен. Но нужно учитывать, что расходы застройщиков
растут, в частности, из-за роста цен
на строительные материалы, бензин и так далее. И прибыль у них
сейчас низкая как никогда — если
они получат 20% навара, то уже хорошо», — говорит эксперт.
Долго такая ситуация, по его
словам, продолжаться не может.

юридической чистоте документов
и железобетонности обязательств
в договорах, вы, по сути, отдаете
свои деньги в обмен на честное
слово застройщика. Поэтому особо интересной считаю «первичную
вторичку», то есть дома возрастом
5–10 лет. Соотношение цена-качество тут оптимальное. Но если ваш
бюджет сильно ограничен, то ищите советскую «вторичку» в хороших

районах возле метро», — говорит
Бразас.
Костецкий также советует: чтобы
избежать рисков, лучше покупать
квартиры на вторичном рынке, который по ценам ныне вполне может
конкурировать с первичным. Например, «хрущевку» в Киеве можно
купить за 20 тысяч долларов, а то и
дешевле. В квартирах без ремонта
цена за квадратный метр стартует
от 600 долларов. Нужно ловить момент, предложений сейчас много, и
их количество будет расти. Можно
ожидать, что люди бросятся продавать квартиры, потому что не смогут их содержать. Тем же, кто имеет
несколько объектов недвижимости,
сейчас выгоднее будет один из них
продать и получить на руки сумму в
долларах. Да еще и заработать, потому что те же 20 тысяч долларов
через год, из-за девальвации гривни, вырастут в цене. А квартира
через какое-то время может стоить
дешевле в долларах».
«Нет никаких перспектив для
восстановления
строительного
рынка в ближайший год», — считает
Костецкий.
По словам Эдуарда Бразаса, при
сохранении нынешней экономической ситуации в 2017 году у нас
будет в лучшем случае стабилизация цен с относительно небольшим
падением (0,5–1% в месяц, 10% по
итогам года) и незначительным
увеличением количества сделок.
Но это в долларах (а «вторичка» номинируется именно в них). А цены в
гривне могут и подняться, учитывая
рост курса доллара.
«При обострении же ситуации мы
можем повторить рекорд 2015 года
— падение цен процентов на 20–25.
Но это маловероятный сценарий», —
считает эксперт.
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ЭКОНОМИКА
Співпраця України з
Міжнародним валютним
фондом нагадує гру в одні
ворота. Нам висувають нові
й нові вимоги, а ми без
заперечень обіцяємо все
виконати: лише позичте
гроші. Експерти кажуть, що
МВФ лише рекомендує, у
який спосіб стабілізувати
економіку: зменшити
бюджетний дефіцит,
вирівняти торговельний
баланс. А українська
влада для досягнення цих
цілей мусить генерувати
альтернативні рішення з
огляду на наші реалії. Але
чинним чиновникам бракує
чи то компетентності, чи
авторитету в міжнародних
партнерів, чи просто
бажання обстоювати
національні інтереси.
У Міністерстві фінансів заявили,
що очікують на черговий транш
МВФ у сумі 1 млрд доларів на
початку лютого. Йдеться про ті
гроші, які мали надійти до України наприкінці минулого року. Тоді
чиновники фонду за підсумками
роботи в Києві заявили, що Україні
«потрібен додатковий час для виконання поточного етапу програми розширеного фінансування».
А днями у ЗМІ з’явився оновлений проект Меморандуму про
співпрацю України з МВФ. Він
містить 12 структурних «маяків»,
частина з яких — нові або містять
оновлені норми. Перший «маяк» —
до кінця січня 2017 року уряд має
прийняти рішення про монетиза-

Україна
на короткому
повідку у МВФ?
Член Економічного дискусійного клубу Євген Олейніков відзначив у коментарі «ВВ», що МВФ
застосовує до будь-якої країни,
з якою співпрацює, стандартні
структурні «маяки».
«Їхнє призначення, зокрема, —
вирівнювання торговельного балансу. Тобто країна не повинна
мати від’ємне сальдо зовнішньої
торгівлі: кількість валюти, яка
надходить за експорт товарів та
послуг, має перевищувати обсяг
грошей, витрачений при споживанні імпорту. Сьогодні в нас цього немає.
Фонд також вважає, що в країні не повинно бути бюджетного
дефіциту або ж він мусить спря-

НАША ВЛАДА НЕ СПРОМОЖНА ДОНЕСТИ
ДО ФОНДУ СПЕЦИФІКУ УКРАЇНСЬКОЇ СИТУАЦІЇ.
ЧЕРЕЗ ЦЕ МИ ЗНАЧНОЮ МІРОЮ ПЕРЕХОДИМО
ПІД ПРЯМЕ ЗОВНІШНЄ КЕРУВАННЯ
По-друге, в країні має діяти воліють прикривати Міжнародреальна програма стимулювання ним валютним фондом свої непоекономічного розвитку. Адже чим пулярні дії», — каже Гладких.
більша економіка, тим простіше
Він згадує: є випадки, коли
фінансувати видатки. Тим паче, країни навіть у складній еконоефективне використання коштів мічній ситуації відмовлялися від
— головний стимул для громадян співпраці з Фондом.
сплачувати податки, бо вони ро«Це свого часу зробив у Грузуміють, що зможуть отримувати зії Каха Бендукідзе, коли переякісні державні послуги. А якщо мовини з МВФ зайшли в глухий
люди лише бачать війну статків у кут. Позиція була такою: мовляв,
через деякий час подивимося,
хто з нас був правий. Бо грузини чудово розуміли, що Фонд
насамперед захищає інтереси
міжнародного капіталу та транснаціональних корпорацій. І через
рік МВФ повернувся у Грузію,
взявши до уваги умови місцевих
реформаторів.
електронних деклараціях, це аж
Це — приклад того, що коли в
ніяк не надихає їх платити гро- уряді є люди, здатні планувати і
ші державі», — наголошує Олей- прогнозувати розвиток подій, то
ніков.
вони знаходять аргументи, щоб
Кандидат філософських наук, переконувати своїх партнерів.
експерт ГО «Слово і діло» Ва- Очевидно, наша влада не спролентин Гладких додає: якщо можна донести до Фонду спеМВФ вимагає привести видатки цифіку української ситуації. А

У НАС З’ЯВИЛАСЯ НОВА КАСТА —
ЇЇ МОЖНА НАЗВАТИ «ГРОЙСМАНМВФНОМІКА».
ЦЕ КОЛИ ПРАГНУТЬ ЗБІЛЬШИТИ ПОДАТКИ,
ЗМЕНШУЮЧИ ПЕРЕРОЗПОДІЛ СУСПІЛЬНИХ БЛАГ
цію субсидій. Наступний — проведення пенсійної реформи.
Передбачене поступове підвищення пенсійного віку: для чоловіків — на чотири місяці щороку,
починаючи з липня 2017-го, для
жінок — на шість місяців із 2021
року. Від 2027 року чоловіки й
жінки мають виходити на пенсію
у 63 роки. Робочий стаж мусить
підвищитися до 35 років, а мінімальний страховий стаж — до 16
років. Фонд також вимагає до
кінця червня 2017 року створити
Єдиний реєстр отримувачів соціальних виплат та продовжити
процес їх верифікації.
Чергова вимога — до червня
розробити законодавчу базу для
роботи антикорупційних судів.
Співробітників бюджетної сфери
та держслужбовців необхідно скоротити на 4% до кінця 2017-го, на
10% — до 2019 року.
До кінця січня цього року також потрібно обрати компанію з
хорошою репутацією для проведення аудиту Приватбанку, а до
кінця червня — забезпечити міжнародний аудит для оцінки виконання акціонерами Приватбанку
умов реструктуризації.
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мовуватися на розвиток — інфраструктурні проекти, проведення
реформ тощо. Це в подальшому
має сприяти або зменшенню бюджетних видатків і компенсації
тимчасового дефіциту, або збільшенню надходжень до казни за
рахунок створення кращих умов
для економічної діяльності. МВФ
не задовольняє, якщо бюджетний
дефіцит йде на поточні витрати»,
— каже Олейніков.
За його словами, щоб скоротити бюджетну недостачу в Україні,
треба звернути увагу на такі моменти.
«По-перше, підвищити ефективність використання бюджетних
коштів. Ще в 2014 році у Мінфіні у відповідність із доходами, то за причину варто шукати в некомказали, що за попередньої влади з українською владою залишається петентності та небажанні можнодержказни щорічно розкрадалося вирішити, як це зробити.
владців обстоювати національні
150 млрд грн. До слова, це — ни«Держава може грабувати ма- інтереси. Через це ми значною
нішній дефіцит Пенсійного фонду. лий бізнес і пенсіонерів або ж піти мірою переходимо під пряме
І оскільки про це офіційно заявили іншим шляхом — наприклад, ско- зовнішнє керування», — каже
в міністерстві, можна вважати, що ротити автопарк Верховної Ради Гладких.
ми самі собі поставили своєрідний України, видатки на Державне
До слова, архітектор проекту
«маяк» — ліквідувати схеми, через управління справами тощо. Тут Oblik-Saas Деніс Монін вважає,
які з бюджету вимиваються гроші. питання у тому, наскільки чинний що податкові новації, зокрема
Але що ми зробили в цьому напря- панівний клас сьогодні зацікав- скасування спрощеної системи
мі? Хіба лише за рахунок електро- лений захищати інтереси україн- оподаткування, дозволять чиннних Державних закупівель зупини- ської держави і суспільства. У нас ним чиновникам додатково відли викачку з казни 10 млрд грн.
наразі очевидно, що можновладці мити кошти.

«Реформи в податковій сфері
можуть мати різні цілі. Наприклад,
ліберальні реформи передбачають мінімізацію як податкового
навантаження, так і бюджетних
витрат. Соціалісти ратують за
збільшення податків та частки
держави в розподілі суспільних
благ. А у нас з’явилася нова каста — її можна назвати «ГройсманМВФноміка». Це коли прагнуть
збільшити податки, зменшуючи
перерозподіл суспільних благ.
Формально метою таких «реформ» є скорочення бюджетного
дефіциту. Але якщо подивитися
на параметри цих скорочень (а
в угоді з МВФ вказаний дефіцит
3,1% на 2017 рік, 2,5% — на 2018-й
і 2,25% — на 2019-й) і заходи зі
збільшення податкового навантаження, стає очевидним, що ГройсманМВФноміка щорічно генеруватиме 50–100 млрд грн «кешу»
в кишені влади під чуйним керівництвом МВФ. Адже обіцяне «непідвищення» податків на 2017 рік
уже вилилося у розширення бази

ДЕРЖАВА МОЖЕ ГРАБУВАТИ МАЛИЙ БІЗНЕС
І ПЕНСІОНЕРІВ АБО Ж ПІТИ ІНШИМ ШЛЯХОМ —
НАПРИКЛАД, СКОРОТИТИ АВТОПАРК
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ВИДАТКИ
НА ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ ТОЩО

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

оподаткування та мінімізацію
пільг. Запропоновані МВФ заходи здатні збільшити податковий
тиск на економіку ще на 1–3%, а
витрати з бюджету можуть скоротитися на 2–3% ВВП. Тобто держкошторис узагалі має бути профіцитним. Але ж це не так. Отже,
корупційна система отримає на
розпил черговий куш державних
грошей у особливо великих розмірах», — вважає Монін.

Кіра ВИНОГРАДОВА
Подписной индекс:
23115

gazetavv.com
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«Есть ли у вас план, мистер
Фикс?» — «Есть ли у меня
план, есть ли у меня план?
Да у меня три плана!»
Диалог сыщика мистера
Фикса с напарником из
австралийского мультсериала
«80 дней вокруг света» как
нельзя лучше описывает
заявления украинской власти
по разрешению ситуации
на Донбассе. Планы-то есть,
но все разные. Объединяет
их только дата — 2017 год,
когда предполагается
вернуть оккупированные
территории Донецкой и
Луганской областей под
крыло Украины. Впрочем,
у каждого автора есть
свои тайные цели.
АВАКОВСКИЙ ПРОЖЕКТ
О планах деоккупации заговорили еще в прошлом году. Но тогда
каждый спикер от власти настаивал на грифе «секретно». Теперь
же тайна приоткрывается, правда, в
каких-то дивных интерпретациях.
Так, министр внутренних дел Арсен Аваков 17 января в ходе коллегии Госпогранслужбы сообщил, что
в нынешнем году «зеленые береты»
должны быть готовы в течение двух
недель обеспечить контроль над
международно признанной государственной границей Украины. И произойдет это, по словам главы МВД,
«после разработки плана деоккупации Донбасса, а затем и Крыма».
«Это не мое пропагандистское
высказывание или какая-то идея
фикс. Это реальность, с которой
нам вскоре придется столкнуться,
и государство будет рассчитывать
на вашу готовность к решительным
действиям», — заявил глава ведомства.
Стоит отметить, что в ноябре
прошлого года Аваков говорил о
том, какая важная роль в освобождении территорий отведена Нац-
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

План «Деоккупация»
силу для изъятия незаконного оружия, уничтожения местных бандформирований и прочего», — рассказал «ВВ» военный эксперт Олег
Жданов.
Однако прежде чем на оккупированные территории зайдет Нацгвардия, основной функцией которой
является восстановление правопорядка, армия должна выбить российские войска из Украины, а затем совместно с другими силовыми
структурами провести зачистку, выкуривая сепаратистов из подвалов
и щелей. Но приказ об активизации боевых действий может отдать
лишь Верховный главнокомандующий, который, как известно, является ярым приверженцем Минских
договоренностей.
Политолог, преподаватель КНУ
имени Тараса Шевченко Петр Олещук напомнил, что теоретически
выполнение соглашений обеими
сторонами в полном объеме должно
привести к деоккупации и мирной
реинтеграции. Однако в российском толковании договоренностей
ухода с Донбасса нет.
«По версии Кремля, Минские
договоренности должны лишь частично реинтегрировать оккупиро-

ЗАЯВЛЕНИЯ АВАКОВА О ДЕОККУПАЦИИ ДОНБАССА
СЛЕДУЕТ РАССМАТРИВАТЬ
КАК НАЧАЛО НОВОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЕКТА
И, ВОЗМОЖНО, ПОДГОТОВКУ
К ДОСРОЧНЫМ ПАРЛАМЕНТСКИМ ВЫБОРАМ
накануне предвыборной кампании
2018 года. Но Порошенко никогда
в жизни не променяет свой бизнес
на победу Украины. Он не хочет
быть Петром Великим: Липецкая
фабрика закрылась, но в декабре
вступила в строй Калужская, да и в
Иркутске получена еще одна строительная площадка. Поэтому-то официально никакой войны в Украине
нет — есть только внутренний конфликт, именно так указывается во
всех международных документах»,
— подчеркнул он.
Эксперты склоняются к мнению,
что заявления Авакова — всего лишь
популистские месседжи для патриотично настроенных украинцев.
«Аваков — не только министр внутренних дел, но и политик, один из
руководителей «Народного фронта». Уже давно ходят слухи, что он

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОПИСАН В КЛЮЧЕ РЕИНТЕГРАЦИИ,
ПРОДИКТОВАННОЙ ЛОГИКОЙ МОСКВЫ, —
НАЧИНАЯ С ТЕРМИНОЛОГИИ,
ЗАКАНЧИВАЯ КАЧЕСТВОМ МЕР И ПРОЦЕДУР
гвардии Украины. Тогда он заседал на военном совете этого формирования и обещал проведение
деоккупации в течение ближайших
двух лет.
Заявления министра внутренних
дел попытался разъяснить его советник Зорян Шкиряк. Он сказал,
что РФ находится в катастрофической ситуации и что в 2017 году
Путин под международным давлением выведет российские войска с
Донбасса.
Однако эксперты, опрошенные
«ВВ», не видят предпосылок к тому,
чтобы Путин добровольно вывел войска с нашей территории. Да и геополитическим игрокам нынче не до
этого. Мирная деоккупация Донбасса сегодня нереальна.
«Зачистки не избежать. В любом случае нужно будет применять
Подписной индекс:
23115

ванные районы Донбасса в состав
Украины: обеспечить финансирование за счет нашей госказны, голосование на выборах, возможность
представителям этих регионов накладывать вето на внешнюю политику Украины. Но при этом Россия
отнюдь не настроена передавать
контроль над границей украинской
стороне», — рассказал он «ВВ».
В свою очередь Олег Жданов
уверен, что 2017 год с точки зрения
военно-политической
обстановки благоприятен для проведения
Украиной более активных боевых
действий. Но шансы на то, что Верховный главнокомандующий нашей страны примет такое решение,
мизерны.
«Любое увеличение количества
потерь российской армии будет
фатальным для Владимира Путина

рассматривает варианты своего
самостоятельного политического
будущего. И заявления о деоккупации Донбасса из его уст следует
рассматривать как начало нового
политического проекта и, возможно, подготовку к досрочным парламентским выборам. Не более», —
уточнил Петр Олещук.

КАБМИНОВСКАЯ ПОЭМА
Кабмин презентовал свое видение реинтеграции оккупированных
территорий Донбасса, назвав его
планом мероприятий, направленных «на реализацию некоторых
принципов государственной внутренней политики в отдельных
районах Донецкой и Луганской областей». В нем нет ни одной цифры,
зато есть и совместные мероприя-

тия при участии женщин и детей с
оккупированных территорий, и возобновление вещания украинских
теле- и радиоканалов, и способствование доступу к информации
посредством установки Wi-Fi-точек
на пунктах пропуска. А если выехать с неподконтрольных территорий, можно получить административные, социальные и юридические
услуги, а также возможность учиться в украинских вузах.
Многие позиции и так выполняются, многие придуманы лишь для
замыливания глаз. Но интересны
два неприметных пункта: урегулирование хозяйственной деятельности на оккупированных территориях и выплаты зарплат сотрудникам
«Укрзалізниці» и «Укргенерго», которые трудятся в неподконтрольных
нашей стране районах.
По словам политолога Олега Саакяна, правительственный план мероприятий прописан в ключе реинтеграции, продиктованной логикой
Москвы, — начиная с терминологии,
заканчивая качеством мер и процедур.
«Российский дискурс, который
давно внедряется в украинское пространство, базируется на внутреннем конфликте. И то, что в официальных документах оккупированные
территории Донбасса называют
отдельными районами Донецкой и
Луганской областей, тоже, по сути,
является терминологией, угодной
Москве», — пояснил он «ВВ».
Политолог добавил, что правительственный план не учитывает
географических,
экономических,
экологических особенностей региона, позабыв о демографической,
ментальной и социальной специфике Донбасса.
«Если Донбасс в ближайшее время не вернется в Украину, через
3–4 года на этих территориях будет
экологический Чернобыль, который дойдет до Азовского моря. Это
лишь один из аргументов, объясняющий необходимость возврата оккупированных территорий. Но в пра-

вительстве не удосужились изучить
специфику», — отметил Саакян.
Эксперт уверен, что появление
плана реинтеграции в существующем виде — выстрел самим себе в
ногу, так как он предусматривает
возможность частичной легализации всех процессов, которые сейчас
происходят на востоке нашей страны. А тот же прецедент с зарплатами сотрудникам двух компаний
позволит через суды добиться выплаты пенсий людям, которые находятся на оккупированных территориях, на что явно не рассчитывает
украинский Кабмин.
Специалисты полагают, что данный план опубликован для того,
чтобы не быть реализованным. Так,
Петр Олещук не исключил, что его
появление является демонстрацией заботы властей о донбасцах и
призывом для мира оказывать нам
финансовую поддержку для восстановления Луганской и Донецкой областей. Также план может служить
ширмой для легализации торговли с
оккупированными территориями.
Но мирная реинтеграция все же
возможна. Она не должна угрожать
суверенитету нашего государства,
но и права граждан Украины, находящихся на оккупированных территориях, тоже нужно учитывать.
«Превалирующее большинство людей на оккупированных территориях
можно назвать серым болотом, потому что они не брендируют себя ни как
сторонники России, ни как приверженцы Украины. Они просто устали
от войны. На Донбассе — удручающее
экономическое положение и полное
несоответствие пропагандистским
картинкам, которые создает РФ. Там
есть недовольство и обида на РФ. Но
есть и обида на Украину из-за непоследовательной, неэффективной и
порой негуманной политики по отношению к переселенцам. Поэтому
нужно прежде всего деоккупировать
сознание людей на Донбассе», —
подытожил Саакян.

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Арина МАРТОВА
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Десять лет назад состоялся режиссерский дебют Бена
Аффлека: он презентовал картину «Прощай, детка,
прощай». Это была экранизация одноименного романа
известного американского писателя Денниса Лихэйна.
И вот в 2017 году знаменитый голливудский актер и
режиссер вновь представил на суд зрителей ленту, снятую
по мотивам произведения Лихэйна, — «Закон ночи».
…Бостон, конец 1920-х. Джо Коглин
В общем, персонаж Аффлека пы(Бен Аффлек) в компании двух на- тается держаться особняком от местпарников совершает налеты на банки, ных бандитов. Вот только не удержиклубы. Однако он грабитель, что на- вается от соблазна и заводит роман
зывается, с моральными принципами. с подружкой главаря Эммой (Сиенна
Джо не поддается на «заманчивые» Миллер). Долгое время об их отношепредложения местного главы ирланд- ниях никто не догадывался, но в один
ской мафии Альберта Вайна (Роберт не очень прекрасный день Джо на ауГленисер) присоединиться к его бан- диенцию приглашает глава итальянде и, так сказать, продвинуться по ской мафии Бостона Масо Пискаторе
карьерной лестнице. Главный герой (Ремо Джироне). Гангстер-макаронпонимает, что, начав служить ганг- ник предлагает молодому человеку
стерам, замарает свои руки в крови. убить его конкурента, иначе большой
Кстати, интересная деталь: отец Джо ирландский босс узнает о тайном ро— полицейский!
мане с Эммой.

Джо не ведется на шантаж и вскоре расплачивается за это. Масо воплощает свои угрозы в жизнь, но самое печальное, что Эмма сама сдает
возлюбленного с потрохами. Джо по
счастливой случайности удается спастись от страшной мести ирландского
гангстера. Однако он попадает в руки
полиции и садится в тюрьму на три
года. Там он узнает, что Эмма погибла
в автомобильной катастрофе…
Выйдя на свободу, главный герой
одержим единственной целью — отомстить Альберту Вайну. Именно поэтому он обращается к главе итальянской
мафии с просьбой о трудоустройстве.
Джо переезжает в небольшой городок
на восточном побережье США и всеми
правдами и неправдами старается выдворить Вайна из бутлегерского бизнеса. И у него это получается. Мало того,
он становится настоящим местным авторитетом. Но ему приходится противостоять не только врагу из прошлого,

Евгения ПРОРЫВАЙ

«ШЕРЛОК»: спасибо, что последний
Сериал «Шерлок» стал не просто культовым, а поистине
легендарным. Создатели многосерийного телефильма
Марк Гэтисс и Стивен Моффат сумели искусно перенести
классических героев в наши дни. Они закрутили сюжет так
лихо, что зрители как загипнотизированные сидели у экранов,
с упоением расследуя вместе с великим сыщиком всех времен
и его лучшим другом самые загадочные преступления.
Вот только радовали нас неВ начале первой серии под начасто. Третий сезон «Шерлока» званием «Шесть Тэтчер» все было
вышел в 2014-м, в прошлом году как обычно: мы с невероятным иннам показали затравочный рожде- тересом следили за развитием соственский выпуск под названием бытий. Но чем дальше, тем больше
«Безобразная невеста». И вот, на- хотелось задать вопрос создателям
конец, мы посмотрели весь чет- телефильма: «Вы это серьезно?» А
вертый сезон! Увы, но под конец уж когда они убили одну из самых
создатели легендарного проекта харизматичных героинь, сразу же
попросту выдохлись.
захотелось закончить просмотр. Но,
«Безобразная невеста» дала тем не менее, не досмотреть серистарт четвертому сезону. При по- ал было невозможно.
мощи аллегорий авторы сериала
Следующая серия под назваподводили Шерлока к его послед- нием «Шерлок при смерти» оказанему делу. Знаменитому сыщику лась куда более интересной. Занужно было понять, как смог вы- гадка была поистине невероятной.
жить профессор Мориарти. А до Но тут сценаристы решили ударешения этой задачки персонажу риться в «мыло». Создатели телеБенедикта Камбербэтча нужно фильма в серии «Последнее дело»
было расследовать несколько пре- рассказали о том, что у Шерлока
ступлений.
и Майкрофта Холмсов есть… се-

8

стра! Эвер — гениальная злодейка,
которую многие годы содержат в
суперсекретной психиатрической
клинике. Но она находит способ
выйти и вовлекает своих братьев
в очень опасную игру. Вот только
смысл этой игры фактически позаимствован у «Темного рыцаря»
Кристофера Нолана. А сама Эвер
очень напоминает образ знаменитого злодея Джокера! И это разочаровывает.
Кстати, последняя серия насчитала 5,9 миллиона просмотров,
продемонстрировав самые скромные результаты за всю историю
сериала. В ВВС это связывают
прежде всего с утечкой в Сеть «Последнего дела» накануне эфира.
Но, по правде говоря, такой скромный результат нужно объяснять качеством продукта.
В таблоидах много писали о
том, что это будет последний сезон
«Шерлока». Причина тому банальна: исполнители главных ролей
Бенедикт Камбербэтч и Мартин
Фримен вне съемочной площадки
буквально не переваривают друг
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Закон Аффлека

но и Ку-клукс-клану, и проповеднице,
рьяно протестующей против игорного
бизнеса… А еще Джо встречает новую
любовь — кубинку Грасиэллу (Зои Салдана).
Бен Аффлек давно задумал снять
«Закон ночи». Но работу над проектом
пришлось отложить: ему предложили
сыграть в картине Дэвида Финчера
«Исчезнувшая», и отказаться от этого
он не мог. Но время пришло, и Аффлек занял режиссерское кресло.
Вот только оставался вопрос: кто
же сыграет главную роль? Поговаривали, что в фильме может сняться
Леонардо Ди Каприо, но тот отказался, ограничившись продюсированием проекта. Так что поиск актера
продолжался. Безусловно, Аффлеку
хотелось играть самому, но автору романа эта идея не нравилась. Лихэйн
опасался, что харизматичный актер
не сможет глубоко раскрыть образ
Джо Коглина. Аффлек не счел зазорным пройти пробы на роль, и был
утвержден!
На самом деле Бен Аффлек как
актер справился со своей работой намного лучше, нежели как постановщик.
Во всяком случае предыдущие фильмы двукратного обладателя «Оскара»
были куда более яркими. Вспомните
«Город воров» или «Операцию «Арго»!
Невозможно было оторваться от экрана. Сейчас же Аффлек презентовал
нам действительно отличное атмосферное кино: прекрасные ретро-автомобили, великолепные наряды,
безупречные декорации. Вот только
души не хватило. Аффлек пытался
философствовать, но получилось это
у него несколько упрощенно. Очень
хотелось прочувствовать надрыв, например, как в «Отступниках» Мартина
Скорсезе. Тем более что сюжетные
повороты способствовали этому. Но
не получилось.
Тем не менее «Закон ночи» заслуживает внимания. Четко видно, что
Бен Аффлек очень постарался. Но,
возможно, ему просто не хватило запала.
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друга. Тем более они оба сейчас
достаточно активно задействованы
в других проектах. Официальные
источники такую информацию не
подтверждают и не опровергают.
Но на самом деле хотелось бы,
чтобы эта история закончилась, и
сериал не превращали дальше в
мыльную оперу.
Кстати, вполне вероятно, что
в этом году выйдет третья часть
«Шерлока Холмса» Гая Ричи. Так
что приключения продолжаются!

Анна СПИВАК
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